
 
 

Adventní koncert 
2. 12. 2018 v 16 hodin 

kostel sv. Jana Křtitele v Olšanech u Prostějova 
 

zpěv   Radoslava Mičová 
violoncello Kristýna Dvořáková 
varhany  Vendula Nováková 

 

Program 

Johann Sebastian Bach (1685 - 1750) 

Jak jasně září jitřenka (chorální kantáta) 

Preludium a Fuga c moll, BWV 549 (varhany sólo) 

Qui sedes ad dexteram Patris (ze Mše h moll, BWV 232) 

Ježíš je má stálá radost (chorální kantáta) 

Giovanni Batista Pergolesi (1710 - 1736) 

Se tu m’ami 
Benedetto Marcello (1686 - 1739) 

Sonáta F Dur (violoncello) 
(I. Largo, II. Allegro, III. Largo, IV. Allegro molto) 

Antonio Caldara (1670 - 1736) 

Sebben crudele 
Giovanni Bononcini (1670 – 1747) 

Per la gloria (z opery Griselda) 

Cesar Franck (1822 – 1890) 

Sortie F Dur (varhany sólo) 

Georges Bizet (1838 – 1875) 

Agnus Dei  

 Radoslava Mičová  
Studovala operní zpěv na Státní konzervatoři v Bratislavě ve třídě Mgr. 

art. Zuzany Stankociovej a na Vysoké škole múzických umění pod 

pedagogickým vedením  Mgr. art. Dagmar Podkamenskej - 

Bezačinskej ArtD. Při studiu hostovala ve Státní opeře v Banské 

Bystrici, kde ztvárňovala postavy  Pierotta  v Donizettiho opeře Linda 

di Chamounix, následně roli Suzuki v Pucciniho Madam Butterfly  a 

Dorabellu v opeře Cosi fan tutte od W. A. Mozarta. Hostovala též na jevišti Státního divadla 

Košice, kde rovněž ztvárnila postavu Suzuki, či participovala na představení Svätopluk 

v SND. Na pódiu Moravského divadla Olomouc debutovala v roli Boulotty z díla J. 

Offenbacha. Od ledna 2017 se stala členkou sólistického ansámblu Moravského divadla 

Olomouc.  Můžete ji vidět v operách Kouzelná flétna - W.A.Mozarta, v Řeckých Pašijích v 

roli Kateřiny, ve Verdiho opeře Rigoletto. Pravidelně vystupuje v Německu a momentálně 

se připravuje na premiéru Janáčkovy opery Její pastorkyňa, kde ztvárňuje hlavní roli Jenůfy. 

 

Kristýna Dvořáková 
Hraje na violoncello od dětství. Absolvovala Konzervatoř v Brně u M. 

Zichy, následně i Janáčkovu akademii múzických umění u prof. J. 

Podhoranského (JAMU) a studium dovršila na Vysoké škole múzických 

umění v Bratislavě u prof. Jána Slávika (VŠMU). Má bohaté zkušenosti 

v oboru komorní a orchestrální hry – působila v Symfonickém orchestru 

konzervatoře v Brně, v Janáčkově akademickém orchestru, absolvovala 

studijní stáže ve Filharmonii v Brně a jako zástupce koncertního mistra 

v Moravském divadle v Olomouci. Zúčastnila se mezinárodních 

projektů ve Francii, Německu, Rakousku a opakovaně v Itálii kde se mj. 

podílela na realizaci Mozartovy Figarovy svatby v akademii Teatro alla Scala v Miláně. V 

neposlední řadě se věnuje od roku 2010 i pedagogické činnosti. 

 

Vendula Nováková 
Pochází z Nové Hradečné, kde hraje na varhany v kostele sv. Vavřince. 

Vendula se od svého dětství věnovala 13 let hře na klavír pod vedením 

Mgr. Tamary Frömlové, Účastnila se různých koncertech a soutěžích 

v České republice i zahraničí. Největšího úspěchu dosáhla v roce 2011, 

kdy se probojovala do celostátního kola soutěže ZUŠ ve hře na klavír a 

získala 3. cenu a Zvláštní ocenění za interpretaci skladeb Leoše Janáčka. 

Hře na varhany se věnuje od roku 2015, kdy začala navštěvovat Kurz pro 

varhaníky v Olomouci, kde se ve své hře zdokonaluje pod vedením Jana Gottwalda, 

diecézního organologa. V září letošního roku úspěšně složila Varhanické kvalifikační 

zkoušky. V současné době studuje 6. ročník Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě 

Univerzity Palackého v Olomouci a hudba je pro ni krásným koníčkem 


