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1. Cyklus komorních koncertů - Janáčkova hudební poezie  

15.03.2023  ostravainfo.cz - Divadlo Jiřího Myrona
Odkaz na originál

Na programu zazní Händel, Mozart, Rossini, Schumann, Janáček aj. 15. března 2023 Ivo Hrachovec 

Patří mezi přední operní pěvce v oboru lyrický bas. Je obdařen mimořádnou schopností pro ztvárnění jevištních postav. Je také
vyhledávaným interpretem pro oratorní a koncertní díla. Laureát několika mezinárodních soutěží. Od roku 2003 působí jako sólista
v Národním divadle v Praze na scéně Státní opery. Jeho nejlepší role jsou Vodník v Dvořákově Rusalce, Sarastro a Sprecher v
Mozartově Kouzelné flétně, Colline v Pucciniho Bohémě, Basilio v Rossiniho Lazebníku sevilském, Sparafucille ve Verdiho Rigolettovi,
Raimondo v Donizettiho Lucii z Lammermooru, Geronio v Rossiniho Turkovi v Itálii. V poslední době je jeho doménou zejména
komický repertoár, jako např. Antonio ve Figarově svatbě nebo Alidoro v Rossiniho Popelce. Stále víc se věnuje staré hudbě v rámci
festivalů v Českém Krumlově, Valticích či Nových Hradech a také koncertní tvorbě, např. Mozart Requiem, Dvořákovo Requiem a
Stabat Mater, Haendlův Mesiáš. Velmi rád zpívá také písně. Mezi poslední natočená CD patří Biblické písně A. Dvořáka, a výběr z
Moravské lid. poezie a Ukvalské lid. poezie L.. Janáčka. Zatím poslední nahrávkou je album duchovních písní a spirituálů - Večerní
zvony. Oba projekty nezapomenutelný hlasem provázel Alfred Strejček. 
Johanna Haniková 
Dvojnásobná laureátka Mezinárodní smetanovské klavírní soutěže v Plzni a držitelka Ceny Bedřicha Smetany. Prosadila se jak v
národních soutěžích, tak i na poli mezinárodním. Vystupuje na prestižních hudebních festivalech. Jako sólistka vystupovala s
Janáčkovou filharmonií Ostrava, s Plzeňskou filharmonií, s Filharmonií Bohuslava Martinů a s Moravskou filharmonií Olomouc. V
oblasti komorní hudby spolupracuje se sólistou ND a Státní opery Praha Ivo Hrachovcem, se kterým v r. 2014 vydala CD se
skladbami Leoše Janáčka. Pravidelně vystupuje v triu spolu s houslistkou Ludmilou Pavlovou a laureátkou Pražského jara 2015
klarinetistkou Annou Paulovou. Taktéž spolupracuje se svou mladší sestrou, houslistkou Miriam Magdalenou Hanikovou,
několikanásobnou vítězkou mezinárodních houslových soutěží.
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