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Kytarový soubor Konzervatoře České Budějovice 
Ve školním roce 2017/18 zahájil na českobudějovické konzervatoři svoji činnost 
malý kytarový soubor, který byl od září 2018 rozšířen účastí všech posluchačů 
kytarového oddělení. Za poměrně krátkou dobu svého působení nastudoval 
poněkud netradiční kytarový repertoár z období od renesance až po současnost. 

Tento kytarový soubor se v roce 2021 představil koncertem na Jihočeském 
kytarovém festivalu v Nových Hradech. V prosinci téhož roku rovněž vystoupil na 
festivalu Kytara napříč žánry v Městské knihovně v Praze. V roce 2022 kytaristé 
úspěšně koncertovali v rámci Kytarových dnů v německém Brandenburgu a také 
na Mezinárodním kytarovém festivalu v Brně. Vydali i svoje první CD. Významným 
úspěchem souboru je 1. cena v soutěži GIOVANI IN CRESCENDO Itálie. Letos se 
připravuje na koncertní vystoupení na podzimním festivalu Tóny Dobré Vody 
v Českých Budějovicích. Soubor vede od školního roku 2022/23 MgA. Klára 
Ferenczi. 

Komorní orchestr Konzervatoře České Budějovice  
vznikl na základě potřeby realizace koncertů pro sólový nástroj (housle, kytara, 
fagot, klavír) a smyčcový ansámbl, především v dílech barokních mistrů.  
V následnosti dalších dramaturgických počinů zaujala díla rozsáhlejších forem  
z období hudebního romantismu (P. I. Čajkovskij, E. H. Grieg) i autorů dvacátého 
století (B. Britten, O. Respighi, L. Janáček a další).  

Činnost komorního orchestru díky vlastnímu vývoji přesáhla rámec vnitřního 
uplatnění. Studenti všech ročníků nejen participovali na absolventských kon-
certech, ale představili se veřejnosti pod uměleckým vedením MgA. Jana Drhy 
při spolupráci s Alšovou jihočeskou galerií a rovněž na festivalovém koncertě 
duchovní hudby v Nitře. Soubor v současnosti vede Mgr. Marek Babka. 

Dechová harmonie Konzervatoře České Budějovice 
vzniká v roce 2002 jako dobrovolná aktivita posluchačů dechového oddělení. 
Orchestr se od roku 2005 stal pod vedením MgA. Zdenka Zavičáka pětkrát 
laureátem národní soutěže studentských orchestrů Concerto Bohemia, z čehož 
čtyřikrát získal první cenu a v roce 2012 prestižní titul absolutního vítěze. V roce 
2006 Dechová harmonie Konzervatoře České Budějovice úspěšně zastoupila na 
tradičním novoročním koncertu v Koncertní síni Otakara Jeremiáše Jihočeskou 
komorní filharmonii během jejího španělského turné. V letech 2012, 2015 a 2018 
bylo těleso pozváno k vystoupení na „Mezinárodním festivalu univerzitní hudby“ 
ve francouzském Belfortu, kde se mu dostalo vřelého přijetí a ohlasu publika. 

Během své existence orchestr nastudoval a koncertně provedl řadu programů 
různých žánrů včetně českých i světových premiér soudobých skladeb. Od roku 
2015 se ve vedení orchestru vystřídali MgA. Jan Meisl, ArtD. a Vít Zuzák. Od roku 
2020 vede orchestr MgA. Josef Žajdlík. 



Antonio Vivaldi   (1678–1741) 
 Gloria D dur RV 589 (výběr)  
   Gloria in excelsis Deo 
   Et in terra pax hominibus 
   Domine Fili unigenite 

 Johann Sebastian Bach  (1685–1750) 

   Concerto d moll pro dvoje housle,  
 smyčce a continuo BWV 1043 (výběr) 
   Largo ma non tanto 
   Vivace 

 Dmitrij Šostakovič  (1906–1975) 

  Chamber Symphony c moll op. 110 (výběr) 
    Allegro molto 

  
  Roman Červinka a Zuzana Čížková – housle, 

  Pěvecký sbor Konzervatoře a studenti Pěveckého  
  oddělení Konzervatoře, (sbm. Petra Nová), 

  Komorní orchestr Konzervatoře České Budějovice  
  diriguje Marek Babka
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Marc-Antoine Charpentier  (1643–1704) 
 Prélude z kantáty Te Deum H.146 

John Dowland   (1563–1626) 

 Mr. Dowland´s Midnight 
 Lady Laiton´s Almain 

Karl Jenkins   (*1944) 

 Adiemus 
 Palladio 

Pavel Staněk   (*1927) 
 In Modo Barocco 

Ted Huggens   (1928–2006) 
 Choral and Rock Out 

Joseph Kosma   (1905–1969) 
  text Jacques Prévert (1900–1977) ● arr. Peter Kleine Schaars (*1962)  

 Autumn Leaves 

arr. Michael Brown  (1920–2014) 
 Adele in Concert 

Roland Barrett  (*1955) 
 Arabian Dances 

Kees Vlak   (1938–2014) 
 New York Overture 

  Dechová harmonie Konzervatoře České Budějovice 
  diriguje Josef Žajdlík

John William Duarte  (1919–2004) 

 Concerto democratico 

Dieter Kreidler   (*1943) 

 It´s Boogie-time 

  Jan Němec - perkuse, 
  Kytarový soubor Konzervatoře České Budějovice  
  diriguje Klára Ferenczi
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