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Také v nynější sezóně se Ensemle Opera Diversa soustředí na programy akcentující významné sólové 

umělce spolu s premiérami zbrusu nových děl vzniklých na obejdnávku souboru. V duchu této 

dramaturgické linie se na podzimnním koncertě představí přední česká flétnistka Michaela Koudelková, 

která provede premiéru skladby Quasi lontano Petry Čtveráčkové. 

 Tři barevné skladby pro koncertantní zobcovou flétnu doplňují tři skladby pro smyčce 

významných, avšak zřídka uváděných evropských autorů minulého století, jejichž společným 

jmenovatelem je určitý retrospektivní princip, snad i nostalgie.  

 

22. října 2019 v 19.00, Sál Konventu Milosrdných bratří, Brno 

Tisková zpráva 8. 10. 2019, Brno 

 

 

PROGRAM 

Andrzej Panufnik: Landscape pro smyčce (1962/1965) 9’ 

Gordon Jacob: Suita pro zobcovou flétnu a smyčce (1957) 22’ 

Eniojuhani Rautavaara: Pelimannit pro smyčce (1957/1972) 7’ 

Willem Wander van Nieuwkerk: Voci, voci pro zobcovou flétnu sólo (1994) 10’ 

Henryk Górecki: Trzy utwory w dawnym stylu pro smyčce (1963) 7’ 

Petra Čtveráčková: Quasi lontano pro zobcovou flétnu, harfu a smyčce (PREMIÉRA) 

 
 
OBSAZENÍ  

Michaela Koudelková – flétna 
Dominika Kvardová – harfa 
 
diriguje Gabriela Tardonová 
 
 
 
  



 
zdroj: michaelakoudelkova.com 

 
Michaela Koudelková je přední českou virtuoskou na zobcové flétny. Hru na zobcovou flétnu 
vystudovala na Akademii Muzycznej w Krakowie ve třídě Petera Holtslaga a Erika Bosgraafa, je také 
absolventkou Gymnázia v Boskovicích a Konzervatoře Brno. Nyní pokračuje v doktorandských studiích 
na Janáčkově akademii múzických umění v Brně pod vedením Barbary Marii Willi. V červnu 2018 se 
představila ve finále Kaleidoscope Vocal and Instrumental Competition v Santa Monice (USA), kde byla 
vybrána mezi 6 finalistů. 

Michale Koudelková se věnuje především interpretaci staré hudby a hraje na kopie dobových 
nástrojů. Od roku 2016 vyučuje hru na zobcovou flétnu na Konzervatoři Brno a v rámci doktorandského 
studia vyučuje barokní a klasicistní komorní hru na Janáčkově akademii múzických umění v Brně. (více 
na michaelakoudelkova.com) 

 
Dirigentka Gabriela Tardonová (rozená Piszkaliková) pochází z Karviné. V pěti letech se stala 
členkou výběrového souboru Permoník. V roce 1998 promovala na Pedagogické fakultě Ostravské 
univerzity v oboru sbormistrovství a poté vystudovala dirigování na Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně ve třídě Rostislava Hališky a Lubomíra Mátla. V roce 2002 se zúčastnila soutěžních 
dirigentských kurzů v Ostravě pod vedením Zsolta Nagye a stala se jejich vítězkou. V letech 2003–2004 
studovala v rakouském Grazu na Universität für Musik und darstellende Kunst v dirigentské třídě 
Martina Siegharta. V rámci tohoto stipendijního pobytu byla vybrána k aktivní účasti na mezinárodním 
festivalu International Week konaném v Grazu, kde spolupracovala s univerzitním symfonickým 
orchestrem. Do velké míry se zaměřuje především na uvádění soudobé operní tvorby (Žirafí opera 
Markéty Dvořákové, MrTvá Markéty Dvořákové a Ivo Medka, opery Josefa Berga). Spolu s Tomášem 
Krejčím působí jako dirigentka orchestru Mladí brněnští symfonikové. 

Od roku 2006 pravidelně spolupracuje se souborem Ensemble Opera Diversa, s nímž vedle 
koncertních projektů uvedla v premiéře opery dua Pavel Drábek a Ondřej Kyas Dýňový démon ve 
vegetariánské restauraci (2010), Ponava (Zmizelé řeky) (2013) a Čaroděj a jeho sluha (2016). V 
posledních třech letech působí jako hlavní dirigentka Ensemble Opera Diversa i v orchestrálních 
projektech. Pod jejím vedením získal ansámbl velmi kompaktní zvuk. Ačkoli orchestr nemá z principu 
stálé zaměstnance, okruh jeho členů se postupně proměňuje ve výtečně sehraný soubor, který se s 
energií pouští i do méně obvyklých zákoutí hudebního repertoáru 20. a 21. století. 

 
  

http://www.michaelakoudelkova.com/


 
 
Ensemble Opera Diversa je nezávislý soubor profesionálních hudebníků a zpěváků, kteří se 
soustředí na objevné hudební a divadelní programy. Vedle klasické tvorby je jádrem činnosti původní 
komorní hudba a opery z dílny Ondřeje Kyase a Pavla Drábka. Od počátků (1999) se ze souboru 
vyvinula hudební společnost, která uskutečňuje kolem dvaceti vystoupení a představení ročně. Na svém 
kontě má sedm celovečerních oper, dvě desítky autorských minioper, desítku původních orchestrálních 
skladeb a velké množství klasického repertoáru. 

Komorní orchestr vznikl v roce 2005, od počátku jej vede koncertní mistr Jan Bělohlávek. 
Ensemble Opera Diversa uvádí ve vlastní produkci obvykle tři až pět tematických koncertních projektů. 
Jednotlivé programy propojují tvorbu 20. století se skladbami soudobými, především díly kmenového 
autora Ensemble Opera Diversa Ondřeje Kyase a spřízněných autorů. Ve smyslu hledání a formulace 
vlastní poetiky soubor usiluje o vytváření posluchačsky objevných programů – nepřináší banální nebo 
notoricky známé kusy, vyhýbá se ale i úzkému vřazení do proudu soudobé vážné hudby. Svou 
dramaturgií i interpretačním nasazením usiluje o dialog s otevřeným posluchačem. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Vstupenky k dostání 30 minut před začátkem v místě konání akce, rezervace možné přes e-mail 
ensemble@operadiversa.cz. 
 
150,- Kč (plné vstupné) / 80,- Kč (senioři, studenti) / 50,- Kč (studenti hudebních škol) 
Více na: www.operadiversa.cz  na události na facebooku. 

Kontakt: 
Lukáš Baumann 

produkce Ensemble Opera Diversa 
mobil: +420 776 178 254 

e-mail: lukasbaumann111@gmail.com 
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