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Serge Baudo naposledy s FOK 
 

 
 
Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK uzavře 8. a 9. října svou pětapadesátiletou 

spolupráci s francouzským dirigentem Sergem Baudem. Tento francouzský nestor 

přijel do Prahy k Pražským symfonikům poprvé jako začínající dirigent v roce 

1959, dokonce na své první zahraniční angažmá. Na stejném místě a se stejným 

orchestrem se rozhodl své mezinárodní působení ukončit. 

 

Pro koncerty zvolil Serge Baudo stejný program, jako ten, s nímž do Prahy v roce 1959 

přijížděl. Zazní Symfonie d moll Césara Francka a výběr z Utrpení sv. Šebestiána Clauda 

Debussyho. Za léta plodné spolupráce se totiž Serge Baudo stal pro Pražské symfoniky 

specialistou na francouzskou hudbu. „Francouzské hudby jsem snad za ta léta 

s FOKem na abonentních koncertech a Pražském jaru uvedl víc než doma ve 

Francii,˝ podotýká s úsměvem dirigent. 

 

Serge Baudo měl volnou ruku i při výběru sólistek koncertů. Volba proto padla na tři přední 

představitelky mladé pěvecké generace. Náročný sopránový part zazpívá Kateřina 

Kněžíková, mezzosopránových sól se ujmou Jana Wallingerová Hrochová a Jana Sýkorová. 

Plný zvuk doplní, opět na vyžádání pana dirigenta, Kühnův smíšený sbor pod vedením 

Marka Vorlíčka.    

 

Serge Baudo se nikdy netajil svým niterným citem k Praze, České republice a české hudbě. 

Vztah je to však vzájemný, vyjádřený i tím, že na koncertu 8. října bude dirigentu Baudovi 

slavnostně předána cena České hudební rady. Koncerty se konají ve spolupráci 

s Francouzským institutem v Praze. 

 
 
SERGE BAUDO NAPOSLEDY S FOK 
8. + 9. 10. 2014, 19:30, Smetanova síň Obecního domu 
CÉSAR FRANCK: Symfonie d moll 
CLAUDE DEBUSSY: Utrpení sv. Šebestiána (výběr) 
 
Kateřina Kněžíková | soprán 
Jana Wallingerová | mezzosoprán 
Jana Sýkorová | mezzosoprán 
KÜHNŮV SMÍŠENÝ SBOR 



Marek Vorlíček | sbormistr 
SYMFONICKÝ ORCHESTR HL. M. PRAHY FOK 
Serge Baudo | dirigent 
 

Slovo dramaturga FOK Martina Rudovského: 

Serge Baudo a orchestr FOK, to je love story, která trvá od prvního setkání v roce 1959. 

Tento vztah je vyplněný neuvěřitelným množstvím společných koncertů, tedy čistého času 

několika týdny šarmantní francouzské hudby. A nejinak tomu bude i tentokrát, kdy zaznějí 

symfonické klenoty Césara Francka a Clauda Debussyho. Maestro symbolicky přijíždí s 

programem, který je reprízou onoho památného koncertu z roku 1959. Po jeho boku 

vystoupí tři hvězdy českého pěveckého nebe. Tímto koncertem se chce Serge Baudo 

rozloučit s mezinárodní kariérou. 

 

Zdůvodnění ocenění České hudební rady: 

Dirigent Serge Baudo je dlouhodobě spjat s naší kulturou, pro mnohé z nás je z 

koncertního života i nahrávek Supraphonu v paměti autoritou pro interpretaci 

francouzského impresionismu a francouzské hudby vůbec. Přispěl tak k rozšíření znalostí 

českých orchestrů i publika o významnou evropskou hudební kulturu, oceněním nahrávek 

Supraphonu v zahraničí pak k prestiži a známosti interpretů i nahrávací firmy. 

Je rovněž znalcem a propagátorem české hudby.  Ceníme si jeho osobního vztahu k 

českému prostředí, které dává najevo i zařazením tohoto koncertu, kterým uzavírá svou 

zahraniční kariéru. 

 

Serge Baudo na Pražském jaru 2007 

http://www.youtube.com/watch?v=NzP7jp5o0w8&list=PLFUqmRsMPFPna5a4EryIvuKUK9Ijf

jZao 

 
Francouzský institut v Praze je multidisciplinárním kulturním centrem a jazykovou školou. Jeho 

cílem je přiblížit aktuální francouzskou kulturu, hostit nevšední projekty, uvádět odvážná a 

novátorská díla, iniciovat setkání mezi českými a francouzskými umělci a rozvíjet stále plodné 

vztahy mezi oběma zeměmi se silnou kulturní tradicí. Ponořte se do jedinečného frankofonního 

prostředí, a to prostřednictvím kina, mediatéky, galerie, knihkupectví a kavárny. www.ifp.cz 

 

Kontakt: 
 

Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK 
Mgr. Anna Černá, tel. 222 002 424, mobil 724 901 900, a.cerna@fok.cz 

 
Francouzský institut v Praze, Štěpánská 35, Praha 1 

Kateřina Nevečeřalová, tel. 221 401 022, katerina.neveceral@ifp.cz 
Iva Dubská, tel. 221 401 037, iva.dubska@ifp.cz  

www.ifp.czwww.facebook.com/InstitutFrancaisdePrague 


