
KONCERTNÍ NABÍDKA 2018 
 

LUCIE HILSCHEROVÁ – MEZZOSOPRÁN 
 

 
 
Rodačka z Hranic na Moravě. Absolvovala sólový zpěv (pod vedením Romany Feiferlíkové), psychologii a hudební 
výchovu na Pedagogické fakultě Západočeské univerzity v Plzni. Zpěv studovala také u Ursuly Schönhals na filozofické 
fakultě Technické univerzity v Chemnitz. Absolvovala pěvecké kurzy u Helen Donath, Hedwig Fassbender, Gabriely 
Beňačkové, Dagmar Peckové, Zlatice Livorové, Marty Infante. Je laureátkou pěveckých soutěží Cantilena Bayreuth, 
Musica Sacra Competiton v Římě a Mezinárodní pěvecká soutěž Antonína Dvořáka v Karlových Varech ad.  

Pravidelně hostuje v Národním divadle v Praze, Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, Divadle J. K. Tyla 
v Plzni,  Slezském divadle v Opavě a Státním divadle v Košicích (Quickly ve Falstaffovi, Panna Róza v Tajemství, Matka 
Marie v Dialozích Karmelitek, Emilie v Otellovi, Marcellina ve Figarově svatbě, Berta v Lazebníku sevillském, Háta v 
Prodané nevěstě ad.). Spolupracuje s Ensemblem Opera Diversa a Komorní operou Praha. 

Patří mezi vyhledávané koncertní pěvkyně. Pod taktovkou Libora Peška, Jiřího Bělohlávka, Helmutha Rillinga, Davida 
Porcelijna, Kaspara Zehndera, Andrease Sebastiana Weisera, Leoše Svárovského, Petra Vronského nebo Petra Fialy 
spolupracovala s BBC Symphony Orchestra, Tokyo Metropolitan Symphony Orchestra, Radio-Sinfonieorchester 
Stuttgart des SWR, Bach-Collegiem Stuttgart, Poznaňskou filharmonií, PKF-Prague Philharmonia, Českým národním 
symfonickým orchestrem, Collegiem 1704, Filharmonií Brno, Janáčkovou filharmonií Ostrava nebo Filharmonií 
Hradec Králové.  

Účinkovala např. na festivalech Musikfest Stuttgart, Beethovenfest Bonn, Pražské jaro, Velikonoční festival duchovní 
hudby Brno a Smetanova Litomyšl.  

 

 
V případě zájmu o zařazení některého programu do Vaší dramaturgické nabídky  

mě neváhejte kontaktovat! 

 
 

Mgr. et Mgr. Lucie Hilscherová 
Werichova 1145/25, Praha 5, 152 00 

 
tel.: +420 604 255 428 

 
lucihila@email.cz      

www.hilscherova.cz 

http://www.hilscherova.cz/


KDYŽ MĚ STARÁ MATKA KOLÉBALA 
 

Lucie Hilscherová - mezzosoprán 
Miroslav Sekera – klavír 

 

         
 

Touha po volnosti, poznávání světa, jeho krás, vůní i barev, stejně tak jako vášnivé city a niterné 
nacházení sebe sama jsou hlavními tématy tohoto recitálu, složeného z písní a virtuózních klavírních 

skladeb autorů 19. a 20. století. 
 

 
Johannes Brahms: Zigeunerlieder, op. 103 (možný výběr) 

He, Zigeuner, greife in die Saiten 
Hochgetürmte Rimaflut 

Wisst ihr, wann mein Kindchen 
Lieber Gott, du weisst 

Brauner Bursche führt zum Tanze 
Röslein dreie in der Reihe 

Kommt dir manchmal in den Sinn 
Rote Abendwolken ziehn 

 
Johannes Brahms: Rapsodie, op. 79, č. 2 

 
Antonín Dvořák: Cigánské melodie, op. 55 

Má píseň zas mi láskou zní 
Aj! Kterak trojhranec můj 

A les je tichý kolem kol 
Když mne stará matka 

Struna naladěna 
Široké rukávy 

Dejte klec jestřábu 
 

- pauza - 
 

Bohuslav Martinů: Dvě písně na texty negerské poezie 
Ukolébavka 

Touha 
 

Moritz Moszkowski: Španělské capriccio 
 

Xavier Montsalvatge: Cinco canciones negras 
Cuba dentro de un piano 

Punto de habanera 
Chévere 

Canción de cuna para dormir un negrito 
Canto negro 



V NÁRODNÍM TÓNU 
Recitál s písněmi, áriemi a skladbami pro klavír nejslavnějších českých skladatelů 19. a 20. století 

 
Lucie Hilscherová - mezzosoprán 

Miroslav Sekera - klavír 
 

 
Bohuslav Martinů: Nový Špalíček 

Bohatá milá 
Opuštěný milý 

Touha 
Zvědaví dievča 
Veselé dievča 
Smutný milý 

Prosba 
Vysoká veža 

 
Bohuslav Martinů: Etudy a polky (výběr) 

 
Antonín Dvořák: V národním tónu 

Dobrú noc, má milá 
Žalo dievča, žalo trávu 

Ach, není, není tu 
Ej, mám já koňa faku 

 
- pauza - 

 
Bedřich Smetana: árie Panny Rózy z opery Tajemství 

Tak plane láska pravá 
 

Bedřich Smetana: České tance (výběr) 
 

Zdeněk Fibich: árie Isabely z opery Nevěsta messinská 
O shlédni na mne, nebes královno 

 
Leoš Janáček: Sonáta es moll „1.X.1905“ 

 
Antonín Dvořák: árie Svatavy z oratoria Svatá Ludmila 

Panno, Matko Stvořitele 
 

Antonín Dvořák: Humoreska Ges-Dur 
 

Antonín Dvořák: árie Ježibaby z opery Rusalka 
Aj, aj, už jsi se navrátila 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



POLIBEK MÚZY ANEB ZA VŠÍM HLEDEJ ŽENU 
 

Lucie Hilscherová – mezzosoprán  
Hana Kubisová Jarošová – housle 

Slávka Vernerová Pěchočová – klavír 
 

                   
 

Giuseppe Tartini: Houslová sonáta g-moll, op.1 č. 10 „Didone abbandonata“  
Affetuoso 

Presto 
Allegro 

 
Joseph Haydn: kantáta pro sólový hlas a klavír „Arianna a Naxos“, H. 26b/2 (20:00) 

Teseo mio ben 
Dove sei mio bel tesoro 

Ma, a chi parlo? 
Poco da me lontano esser egli dovria 

A chi mi volgo 
Ah che morir vorrei 
Misera abandonata 

 
pauza 

 
Robert Schumann: Carnaval, op. 9 (výběr) 

 
Vítězslav Novák: Pohádka srdce (op. 8) 

Píseň melancholická 
Zda není snem? 

Večer 
Podzimní nálada 

Až přejde den 
 

Johannes Brahms: Sonáta pro housle a klavír č. 2 A-dur, op. 100 
Allegro amabile 

Andante tranquillo 
Allegretto grazioso 

 
 

Program byl vytvořen na objednávku PKF-Prague Philharmonia a proveden v komorním cyklu sezóny 2017/2018. 
 

 



HOSPODIN JEST MŮJ PASTÝŘ 
 

Lucie Hilscherová – mezzosoprán                   

Linda Sítková – varhany 
 

           
 

Tento ryze český program nabízí skladby autorů od baroka přes romantismus až k moderně. Stěžejním bodem je 
kompletní provedení Biblických písní Antonína Dvořáka, který svým jedinečným zpracováním starozákonních 

žalmů v české i světové duchovní tvorbě těžko nachází konkurenci.  

 

František Xaver Brixi: Preludium in C 
 

Antonín Dvořák: 3 duchovní zpěvy, op. 19b 
Ave Maria 

Hymnus ad laudes in festo sanctissimae Trinitatis 
Ave Maris Stella 

 

Karel František Pitsch: Fantasie a fuga na smrt Felixe Mendelssohna-Bartholdyho 
 

Antonín Dvořák: Biblické písně, op. 99  
Oblak a mrákota jest vůkol něho  

 Skrýše má a pavéza má Ty jsi 
  Slyš, ó Bože! Slyš modlitbu mou 

Hospodin jest můj pastýř 
 Bože! Bože! Píseň novou 
  Slyš, ó Bože, volání mé 

  Při řekách babylónských 
 Popatřiž na mne a smiluj se nade mnou 

  Pozdvihuji očí svých k horám 
Zpívejte Hospodinu píseň novou 

 

František Musil: Sonata solemnis – 1. věta 
 

Petr Fiala: Mariánské zpěvy (výběr) 
Ave Maria 

Neopouštěj nás 
Zdrávas Maria 
Maria pomoz 

 

Petr Eben: Laudes (výběr) 
 

Petr Eben: De Nomine Caecilia pro mezzosoprán a varhany  
 

Petr Eben: Nedělní hudba 
Finale 

 

Dramaturgie tohoto programu je vždy upravena dle dispozic konkrétních varhan a požadavků pořadatele.  
Durata cca 70 min bez pauzy. 



ON JE NAŠÍM SLUNCEM A OCHRANOU 
Duchovní program z děl barokních mistrů pro mezzosoprán, housle a varhany 

 

Lucie Hilscherová – mezzosoprán             

Linda Sítková – varhany 

Marie Fuxová nebo Hana Kubisová – housle 
 

 

 
Johann Sebastian Bach: Concerto G dur, BWV 592 

 
Johann Sebastian Bach: Freue dich, erlöste Schar, BWV 30 

árie Kommt, ihr angefochtnen Sünder  
 

Johann Sebastian Bach: Allein Gott in der Höh sei Ehr, BWV 664 
 

J. S. Bach: Matoušovy pašije, BWV 244 
árie Erbarme dich  

 
T. A. Vitali: Ciaccona g moll pro housle a basso continuo 

 
Georg Friedrich Händel: Mesiáš 

árie Thou art gone up on high 
 

Johann Sebastian Bach: Fantasie G dur, BWV 572 

 
Georg Philipp Telemann: Ergeuss Dich Zur Salbung, TWV 1:447  

(kantáta ze sbírky Harmonischer Gottesdienst pro střední hlas, housle a varhany) 
árie Ergeuss dich zur Salbung 

recitativ Samaria empfing den heil'gen Geist 
árie Schwarzer Geist der Dunkelheit 

 

Durata cca 60 min bez pauzy.  

Dramaturgie je vždy upravena dle dispozic konkrétních varhan a požadavků pořadatele. 

V případě zájmu nabízíme také koncertní programy pro dobu adventní (Adventní zastavení) nebo velikonoční  
(Pro Tebe mé srdce bije). 

 



PROJEKTY S KOMORNÍMI ANSÁMBLY 
 

LA BONNE CHANSON 
Komorní program pro klavírní kvinteto a mezzosoprán 

 
Lucie Hilscherová - mezzosoprán 

Miroslav Sekera - klavír 
Martin Kos, Hana Kubisová Jarošová – housle 

Tomáš Krejbich – viola 
Teodor Brcko – violoncello 

 
 

Fauré, Gabriel (1845-1924): La bonne chanson, op. 61 (výběr) 

Ravel, Maurice (1875-1937): Smyčcový kvartet F-dur 
 

- pauza – 
 

Lekeu, Guillaume (1870-1894): scéna „La mort, ne plus penser jamai“ z kantáty Androm?de 

Franck, César (1822-1890):  Klavírní kvintet f-moll, M. 7 (1. věta) 

Chausson, Ernest (1855-1899):  Chanson perpetuelle, op. 37 

 
Gabriel Fauré patří mezi nejvýznamnější francouzské skladatele písňového repertoáru, přestože ve své době byla 
jeho hudba považována za příliš moderní a avantgardní. Svůj písňový cyklus La bonne chanson zkomponoval nejprve 
pro zpěv a klavír a v roce 1898 pak vytvořil verzi pro zpěv, klavír a smyčcové kvinteto. Cyklus se skládá z devíti písní 
na texty básní Paula Verlaina a typickým kompozičním znakem je určitá cykličnost - opakování několika hudebních 
motivů v jednotlivých písních. V době premiéry nebyla skladba konzervativním francouzským publikem přijata, ale o 
své současné oblibě svědčí řada nahrávek a koncertních uvedení. 

Smyčcový kvartet F-dur Maurice Ravela se objevuje i v tomto programu a nemá své místo vedle Faurého písní 
náhodou. Ravel totiž toto dílo Faurému, svému učiteli a příteli, dedicoval. V souvislosti s tímto faktem však nelze 
nezmínit jednu událost - Ravelův kvartet nebyl pařížskou kritikou přijat a sám Fauré jeho poslední větu označil jako 
špatně vyváženou a jako velké selhání. V důsledku odmítnutí a frustrace se Ravel rozhodl opustit pařížskou 
konzervatoř, což vyvolalo vlnu reakcí jeho obdivovatelů. Sám Claude Debussy napsal, že „na kvartetu není třeba 
měnit jedinou notu, protože je dokonalý“. 

Po přestávce zazní nejprve jedna z nejslavnějších písní Ernesta Chaussona, Chanson perpetuelle. Vznikla stejně jako 
předchozí Faurého cyklus v roce 1898, nejprve ve své známější orchestrální verzi pro soprán a orchestr, poté také pro 
soprán a klavírní kvintet. Jedná se o poslední autorovo dokončené dílo (půl roku poté Chausson tragicky umírá). Text 
písně pochází z básně Charlese Crose, popisující utrpení opuštěné ženy. 

Následuje horečnatě vášnivý a expresivní Klavírní kvintet f-moll z roku 1879, pozdní a méně známé dílo Césara 
Francka. Byl pravděpodobně reakcí na citové zmatky, které způsobilo jeho zamilování do studentky. Franck byl 
skladatelem belgicko-francouzského původu. V mladém věku se s rodiči přestěhoval do Paříže, kde se stal 
soukromým žákem Antonína Rejchy. Přestože se Franck jako skladatel prosadil až ve svém zralém věku, měl velký vliv 
na vývoj (nejen) francouzské hudby. 

Giullaume Lekeu se stejně jako Franck narodil v Belgii, ale v dětství se s rodiči přestěhoval do Francie. Od svých 19 let 
studoval soukromě u Césara Francka, se kterým se stali dobří přátelé. Po Francově smrti pokračoval ve studiích u 
Vincenta d’Indyho a na jeho doporučení se v roce 1891 s kantátou Androm?de přihlásil do kompoziční soutěže Prix 
de Rome, v níž získal druhou cenu. Svůj talent však nestihl projevit naplno, protože den po svých 24 narozeninách 
umírá na břišní tyfus. V kantátě Androm?de pro sólisty, sbor a orchestr zhudebnil příběh z řecké mytologie o 
princezně Andromedě a jejím zachránci Perseovi. Lekeu vytvořil pozoruhodné, jemné a působivé dílo, které se přes 
skladatelův nízký věk vyznačuje výraznou kompoziční zralostí. 

 

Tento program byl vytvořen na objednávku PKF-Prague Philharmonia a proveden v roce 2016 v rámci komorního 
cyklu. V roce 2017 pak byl reprízován na festivalu Břevnovská hudební setkání. 

 



SALVE REGINA 
Duchovní program s mariánskou tématikou 

 
Michaela Šrůmová - soprán 

Lucie Hilscherová - mezzosoprán 

VIVA Ensemble, um. vedoucí Hana Kubisová Jarošová 

varhanní pozitiv - Linda Sítková 
 

 
Základem programu jsou Salve Regina a Stabat Mater různých barokních skladatelů, doplňuje je emocemi nabitá 

kantáta Il pianto di Maria a vše propojují orchestrální skladby A. Corelliho. 
 

 
Antonio Vivaldi: Concerto alla rustica (Sinfonia rustica) 

Presto-Adagio-Allegro 
 

Domenico Scarlatti: Salve Regina a moll pro soprán, mezzosoprán a continuo 
 

Arcangelo Corelli: Concerto grosso pro smyčce a cembalo Op. 6/4 in D 
Adagio - Allegro 

 
Giovanni Battista Pergolesi: Salve Regina c moll pro soprán, smyčce a continuo 

 
Giovanni Battista Ferrandini / Georg Friedrich Händel: kantáta Il pianto di Maria pro mezzosoprán, smyčce a 

continuo 
 

Arcangelo Corelli: Concerto grosso pro smyčce a cembalo Op. 6/4 in D 
Adagio – Vivace - Allegro 

 
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat Mater pro soprán, mezzosoprán, smyčce a continuo 

duet Stabat Mater 
sopránová árie Cujus animam gementem 

altová árie Quae moerebat 
duet Quando corpus – Amen 

 
 
 

Minimální obsazení ansámblu: 4 housle, 2 viola, 1 violoncello, 1 kontrabas, 1 varhanní pozitiv/cembalo 
Chrámový prostor - koncert bez pauzy, durata cca 60 min. 

Koncertní sál – koncert s pauzou, durata cca 90 min. 
 

Doporučujeme respektovat liturgický kalendář a koncert směřovat k některému z mariánských svátků. V případě 
zájmu o program postní, velikonoční nebo adventní připravíme repertoár na míru. 

 
 

Program byl vytvořen na objednávku Mezinárodního festivalu Petra Dvorského v Jaroměřicích nad Rokytnou, kde 
byl také v roce 2015 s velkým ohlasem uveden. V upravené verzi byl následně proveden v roce 2016 v rámci 

koncertní sezóny v Kostele sv. Mikuláše na Malostranském náměstí v Praze. 

 
 
 
 



LAUDAMUS TE 
 

Michaela Šrůmová - soprán 
Lucie Hilscherová - alt 

 
VIVA Ensemble, um. vedoucí Hana Kubisová Jarošová 

varhanní pozitiv - Linda Sítková 
 
 

Souznění dvou sólových ženských hlasů nabízí tento duchovní program radostného a oslavného charakteru z děl tří 
barokních velikánů – J. S. Bacha, G. F. Händela a A. Vivaldiho. Vedle skladeb známých a oblíbených jsme vybrali i ty, 

které posluchači běžně nemají možnost slyšet. 
 
 

A. Vivaldi: Gloria D-dur, RV 589 
Laudamus Te (duet) 

Domine Deus (soprán - sólo housle) 
Qui sedes ad dexteram patris (alt) 

 
J. S. Bach: Koncert pro 2 housle d-moll, BWV 1043 

1. věta – Vivace 
 

J. S. Bach: Mše h-moll, BWV 232 
Et in unum Dominum (duet) 

Laudamus Te (soprán - sólo housle) 
 

J. S. Bach: Freue dich, erlöste Schar, BWV 30 
Kommt ihr angefochten Sünder (alt) 

 
G. F. Händel: Koncert pro varhany a smyčce B dur, op. 4/2, HWV 290 

1. a 2. věta - A tempo ordinario e staccato, Allegro 
 

G. F. Händel: Esther, HWV 50 
Who calls my parting soul from death (duet) 

 
G. F. Händel: Theodora, HWV 68 

Lord to Thee (alt) 
 

G. F. Händel: Joshua, HWV 64 
Our limpid streams (duet) 

 
G. F. Händel: Mesiáš, HWV 56 

Rejoice greatly (soprán) 
 

G. F. Händel: Jephta, HWV 70 
These labours past, how happy we! (duet) 

 

 
Minimální obsazení ansámblu: 4 housle, 2 viola, 1 violoncello, 1 kontrabas, 1 varhanní pozitiv/cembalo 

Chrámový prostor - koncert bez pauzy, durata cca 60 min. 
Koncertní sál – koncert s pauzou, durata cca 90 min. 

 

Tento program byl vytvořen pro abonentní koncertní sezónu v kostele sv. Mikuláše na Malostranském náměstí, 
kde byl také v roce 2017 proveden. 

 

 


