
 

 

 

Hudební léto v Jezeří 

věnované 

200. jubileu Jan Ladislava Dusíka 

„Pocta madam Corri“ 

 

Anna Hlavenková – soprán 

Miroslav Rovenský – lesní roh 

Alena Hönigová – historický klavír Broadwood 

 

v neděli 26. srpna v 17 hod. na Státním zámku Jezeří 

 

Jan Ladislav Dusík (1760-1812)  Touha lásky 

Notturno concertante op. 68(69) 

 

Josef Rössler (1771-1813)   Časná láska 

Vzdálené 

 

Ludwig van Beethoven (1770-1827)  Sonate F Dur pro fortepiano a lesní roh op.17 

(Allegro) 

Josef Rössler     Pravda 

 

František Škroup (1801-1862)  An den Abendstern op.15 

 

Jan Václav Voříšek (1791-1825)  Pro ni 

 

Jan Ladislav Dusík    Nářek zamilované 

 

Franz Schubert (1797-1828)   Auf der Strom op. post. 119 



 

 

 

Anna Hlavenková  

začínala zpívat v dětském chrámovém sboru, ze kterého 
přešla do Brixiho komorního sboru Teplice. Vystudovala 
konzervatoř v Teplicích a již během studia přijala 
nabídku souboru Musica Antiqua Praha zaměřující se na 
dobovou imterpretaci barokní hudby. S ním se 
zúčastnila celé řady významných evropských festivalů a 
natočila několik CD a televizních pořadů. 

Pro svůj lyrický soprán a stylově čistou interpretaci se 
brzy stala vyhledávanou sólistkou i mnoha dalších 
souborů zaměřených na autentickou interpretaci barokní 
hudby ( Musica Florea, Ad Vocem, Capella Regia 
Musicalis, La Vinciolina, atd.) Je zakládající členkou 
souboru Verba Chordis.  

Jako sólistka těchto souborů vystupovala na řadě 
evropských hudebních festivalů ( Lufthansa Baroque Festival, Abbaye d´Ambronay, Pražské 
Jaro,Gottinger Handel-Festspiele atd.) spolupracuje s rozhlasem a televizí, natočila řadu 
tématických CD. 

Ve své koncertní činnosti se reprezentuje bohatým repertoárem od renesančních písní až po 
evropské baroko a současnou hudbu předních českých autorů. Od roku 1994 se také věnuje 
písňové tvorbě 20. století a lidové písni se souborem Musica Bohemica J.Krčka. 
Pravidelně se zúčastňuje koncertních turné po Španělsku a mezi její tamnější vystoupení 
patří také Mozartovo Requiem a Handelův Mesiáš. Její scénická vystoupení zahrnují kromě 
dalších titulní roli opery Dido a Aeneas Henryho Purcella v plzeňském divadle a Sub Ole 
Pacis Jana Dismase Zelenky se souborem Musica Florea. 
Od roku 2005 působí jako profesorka zpěvu na konzervatoři v Teplicích 
 
 
Miroslav Rovenský 

Již více jak dvacet let specializovaný na historické lesní 
rohy a autentickou interpretaci hudby období klasicismu 
a baroka. Hudebník, trvale angažovaný 
nejvýznamnějšímy soubory nejen v Čechách, ale 
především v Německu a Švýcarsku. Muzikant, který hrál 
v Čechách s předními soubory všech hudebních žánrů, 
od dechové hudby ( divizní dechová hudba), rockové 
opery (Jesus Christ Superstar), jazzu ( Kentonnmania), 
současné skladby (Agon), operety a muzikálů (Hudební 

divadlo Karlín), opery (Národní divadlo) a symfonické tvorby (Symfonický orchestr českého 
rozhlasu Praha). V komorní hře finalista soutěží v Yorku, Antverpách a vítěz a laureát soutěže 
v holandském Den Haagu. Miroslav Rovenský je absolventem Konservatoře v Praze a 
Pedagogické fakulty University Karlovy. V současné době je stálým členem Akademie fur Alte 
Musik v Berlíně a souboru Amphion Bläser Oktett Basel. S těmito soubory a mnohými dalšími 
natočil již několik desítek CD, z nichž mnohá byla veřejností a odbornou kritikou oceněna 
cenami : 5 Diapason, Choc du Monde de la Musique, Deutschen Schallplattenkritik, Edison Classical 



 

 

Music Award, Grammy Award a dalšími. Jako člen těchto souborů vystupoval na pódiích v 
řadě zemí Evropy, Asie a Ameriky. Sólově vystupoval kromě České republiky, Německa a 
Švýcarska i v Belgii, Holandsku a Japonsku. 

Dlouholetou pedagogickou činnost si zpestřuje workshopy autentické interpretace na 
universitách ve Lvově, Bogotě či v Tokyu. 

V roce 2006 se vrátil Miroslav Rovenský ke své herecké práci ve filmu Coming Soon ( Don Gio, 
Pan Tau), a v témže roce, velmi úspěšně debutoval jako režisér a scénograf se světovou 
premiérou opery Borise Yoffeho : „ Ester de Racine“ ve švýcarské Basileji. 

Je ženatý a má tři dcery. 

 
 
Alena Hönigová 

vystudovala cembalo na Akademii múzických umění 
v Praze (u Giedré Lukšaité Mrázkové a Zuzany 
Růžičkové, generálbas u Václava Lukse). V letech 1999-
2004 pokračovala ve studiu na světově proslulém 
institutu pro interpretaci a výzkum barokní a klasicistní 
hudby - Schola cantorum basiliensis (Basilej, Švýcarsko), 
kde se věnovala cembalu, fortepianu, generálbasu a 
improvizaci. (Její učitelé byli Andrea Marcon, Edoardo 
Tobianelli, Jesper Christensen a další). Svoje studium 
zakončila diplomovou prací (hudebně vědecké pojednání 
a nahrávka) o sbírce „Haschirim ascher lischl’lomo“ od 
Salomona Rossiho. 
 
V roce 2001 vyhrála se souborem La Vinciolina cenu 
festivalu v Göttingen. Od téhož roku do roku 2009 
pracovala na Schole cantorum basiliensis jako docentka. 

V roce 2002 založila Ensemble Muscadin. Vedle běžné koncertní činnosti zrealizovala roku 
2006 také uvedení současné opery „Esther“ od Borise Yoffeho, zkomponované pro historické 
nástroje. Pravidelně koncertuje ve Švýcarsku, Německu, Itálii, Polsku, Francii a Čechách jako 
sólistka na cembalo a fortepiano nebo v rámci nejrůznějších hudebních souborů. Od roku 
2004 do roku 2010 organizovala v Basileji koncertní řadu v kostele sv. Leonharda. 
V roce 2005 natočila pro švýcarské rádio DRS2 s flétnistkou Corinou Marti CD “Seicento im 
Lombardei“ (2006 vydavatelství Ars musici), 2007 bachovské CD pro francouzský label 
Edition du nopal a 2009 nahrávku vokálních a instrumentálních děl Salamone Rossiho 
(Panclassics, CH). V současné době je nově na trhu její nahrávka děl J.L.Dusíka pro fortepiano 
(Koramantrecords, CH).Od září 2011 je uměleckou vedoucí koncertní řady duchovní hudby 
Dominikánská 8. 
 


