
P  ořady Společnosti Bedřicha Smetany v 1. pololetí 2016  

Mimořádné akce ku 192. výročí narození skladatele 

Ve středu     2.  března  v  11  hod.     na  Vyšehradském hřbitově  :  Pietní  vzpomínka  u hrobu
Bedřicha  Smetany  (v  den  192.  výročí  narození).  Organizuje  SBS.  Pro  účastníky  bude  po
pietním aktu zpřístupněna hrobka Slavína při  příležitosti  významných výročí  zde pohřbených
legendárních  smetanovských  interpretů  klavíristy  Jana  Heřmana (1886-1946),  pěvce  Viléma
Zítka (+1956) a dirigenta Rafaela Kubelíka (+1996).

V sobotu 5. března v 11 hod.   Národní divadlo  : Matiné ku 192. výročí narození Bedřicha
Smetany (ve spolupráci s SBS). Dramaturgie: Beno Blachut ml. V úvodním projevu Dr. Václav
Němec připomene důležitá letošní smetanovská výročí, na která naváže další program. Vedle
umělců Národního divadla  vystoupí  Marek Kozák (klavír  sólo)  a v závěru soubor  „sokolské“
Prodané nevěsty (režizér Bohumil Gondík) uvede scénu komediantů. Vstupné v předprodeji ND.

Pořady SBS v     Muzeu Bedřicha Smetany   (Praha 1, Novotného lávka 1, I. patro)     

V  úterý  23.  února  od  16.30  hod.  Muzeum  B.  Smetany:  Pěvecký  koncert  laureáta
Mezinárodní pěvecké soutěže A. Dvořáka v Karlových Varech v listopadu 2015 Borise Prýgla (1.
cena kategorie Junior, Cena Viléma Zítka a j.). V pořadu vystoupí také nositelka zvláštní ceny z
kategorie „Operní naděje“ Monika Machovičová, klavírní doprovod prof. Pavel Matyáš. Koncert
uvede Dr. Václav Němec. 

V  úterý  22.  března od  16.30  hod. Muzeum  B.  Smetany:  Bedřich  Smetana  a  William
Shakespeare s uvedením nahrávek skladeb B. Smetany inspirovaných anglickým dramatikem a
básníkem ku 400. výročí jeho narození. Pořad připravil Dr. Václav Němec. 

V  úterý  12.  dubna od  16.30  hod.  Muzeum  B.  Smetany: Tradiční  pěvecký  koncert
posluchačů konzervatoře. – Pořad uvede prof. Jitka Soběhartová. 

Zájezd Společnosti Bedřicha Smetany

V sobotu  7  .  května  :   Zájezd po  trase Praha  -  Kuks,  betlém  v  blízkosti  Kuksu  a  pevnost
Josefov v  Jaroměři  -  Praha. Odjezd  v  7  hod.,  ul.  Na  Florenci.  Podrobnější  informace:
bodlouha@seznam.cz., registrace a platby během pořadů 23. 2. a 22. 3. - Cena zájezdu 280 Kč.
Na zájezd se mohou hlásit také členové jiných sekcí Společnosti Národního muzea (do naplnění
autobusu).

Pořady Muzea Bedřicha Smetany

V úterý 1. března 2016 od 17.00 hod. - Muzeum Bedřicha Smetany: Komorní koncert
Účinkují:  Kvarteto  Martinů  a Lucie  Sedláková  Hůlová  (housle),  Martin  Sedlák  (violoncello).
Program: František Škroup: Smyčcový kvartet č. 2 c moll op. 25, Bohuslav Martinů: Duo č. 1 pro
housle a violoncello, Bedřich Smetana: Smyčcový kvartet č. 2 d moll.  Koncert bude především
zajímavou  konfrontací  vrcholného  Smetanova  komorního  díla  s  kvartetem  jednoho  z  jeho

mailto:bodlouha@seznam.cz


nejvýznamnějších předchůdců, které leželo neprávem zapomenuté v archivu a které Kvarteto
Martinů vzkřísilo k novému životu. Vstupné 30 Kč.

V  úterý  26.  dubna  od  17.00  hod. vernisáž  nové  výstavy  "Putování  za  rodokmenem
Bedřicha Smetany". 

Další doporučené akce se spolupracujícími organizacemi

Festival Východočeské Athény:
od  pátku  22.  dubna  večer  do  oběda  v neděli  24.  dubna v  Chrudimi. - Informace:
zidek2000@seznam.cz .   

V pátek 27. května v 16.00 hod. pietní vzpomínka u hrobu J. B. Foerstera (+ 29. 5. 1951) na
Olšanských hřbitovech vpravo od hlavního vchodu na nám. Jiřího z Lobkovic. 

Festival Foerstrovy Osenice: 
v pátek 3. června večer prolog v Jičíně; 
v  sobotu  4.  června festival  v  Osenicích  (od  9.00  hod.);  spojení  veřejnou  dopravou  přes
Kopidlno nebo Dolní Bousov; informace: http://www.obecdetenice.cz/kultura/foerstrovy-osenice/.

Festival Smetanovy Jabkenice:
v sobotu 11. června. - Informace: http://www.jabkenice.cz/aktuality/kultura .

xxx

Žádáme  členy  SBS,  aby  si  laskavě  zaznamenali  všechny  termíny  do  svých  diářů,  z
technických  a  ekonomických  důvodů  není  možno  posílat  individuální  pozvánky  na
jednotlivé pořady. 

Program a mimořádná hlášení budou uváděny též na http://www.nm.cz/snm.

Prosíme, aby členové SBS nahlásili své e-mailové adresy – pokud je mají a dosud tak neučinili –
Dr. Boženě Dlouhé (bodlouha@seznam.cz).

Vstup  na  pořady  SBS  v  Muzeu  B.  Smetany  je  volný  pro  všechny  členy  Společnosti
Národního muzea, nutno však prokázat zaplacení členských příspěvků na příslušný rok.
Členové jiných sekcí SNM (např. Matice české) – pokud chtějí  být vedeni také jako členové
Společnosti Bedřicha Smetany – mohou se přihlásit osobně během shora uvedených pořadů
SBS  pověřeným  členům  výboru  SBS  nebo  e-mailem  Dr.  Boženě  Dlouhé
(bodlouha@seznam.cz). 

Výbor Společnosti Bedřicha Smetany
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