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Podrobné informácie o festivale 
nájdete na www.jkmertz.com. 

Vstupenky: 
Základné vstupné na koncert : 9 € / študenti (ISIC),  
učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 6 € / ZŤP 1€

Permanentka na celý festival: 36 € / študenti (ISIC),  
učitelia (ITIC), dôchodcovia nad 65 rokov 24 €

Na koncerty o 17.00 hod. vstup voľný. 

Vstupenky sú dostupné v predpredaji v sieti 
Ticketportal vo forme „hometicket“. 

Vstupenky bude možné zakúpiť 1 hodinu pred 
koncertom na mieste konania.

V prípade nepriaznivého počasia sa exteriérové aktivity 
budú konať v Koncertnej sieni Klarisky. 

Všetky podujatia sa budú realizovať v súlade s aktuálnymi 
pandemickými opatreniami Úradu verejného 
zdravotníctva Slovenskej republiky. 

Zmena programu a účinkujúcich vyhradená!

 organizátor podujatia:
 SPOLOČNOSŤ J.K. MERTZA – občianske združenie 
 sídlo: Rozvodná 11B, 83101 Bratislava
 IČO: 42131570, DIČ: 2022558208  
 mail: festival.jkmertz.info@gmail.com

Toto podujatie sa uskutočňuje za podpory Hlavného mesta  
SR Bratislavy a Bratislavského kultúrneho a informačného strediska.

S finančným príspevkom  
Hudobného fondu.

Hlavný partner podujatia

Organizátor

Festival z verejných 
zdrojov podporil 
Fond na podporu 
umenia.

Partneri:

Mediálni partneri: 



P R O G R A M
1. 9. 2021  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
19.00 hod.  Tango y Baião 
 (Piazzolla, Guastavino, Brouwer)
 Radka Krajčová, Martin Krajčo,  
 Karol Samuelčík, Ondrej Veselý, 
 Juraj Tomka, Mucha Quartet a ich hostia  
 (Slovensko)

Jedinečné úpravy Piazzollovej hudby z pera Sergia Assada, pôvabná hudba 
Brazílčana Carlosa Guastavina a svetová premiéra brazílsko-kubánskeho 
diela Lea Brouwera Gismontiana. Slovenskí gitaristi Vás prevedú vrcholnými 
dielami latinsko-amerického repertoáru pre gitary a sláčikové nástroje.

2. 9. 2021 Nádvorie Sv. Jána Nepomuckého,  
 Primaciálny palác
17.00 hod. Marco Piperno (Taliansko)
 (Ohana, Ponce, Bogdanović)

Recitál mladého talianskeho gitaristu, ktorý je víťazom viedenskej súťaže 
Forum Gitarre 2020, ponúkne výber reprezentatívneho repertoáru  
20. storočia pre sólovú gitaru. 

19.00 hod. Andrej Šeban – sólo (Slovensko)

Andrej Šeban je „enfant terrible“ slovenskej hudobnej scény. Hudobník. 
Multiinštrumentalista. Skladateľ, spevák, textár, producent. Venuje sa 
hlavne improvizácii a jej využitiu vo všetkých hudobných aj nehudobných 
situáciách. 

3. 9. 2021  Zrkadlová sieň Primaciálneho paláca
19.00 hod. Allá donde se habla el castellano 
 (Albéniz, Barrios, Ginastera, Lecuona, Turina,  
 de Lucia)
 Joaquín Clerch (Kuba / Nemecko)

Svetoznámy kubánsky gitarista uvádza projekt Allá donde se habla 
castellano, ktorému dominujú skladby španielskej a latinsko-americkej 
proveniencie, jednoducho hudba z tých kútov sveta, „kde sa hovorí po 
španielsky“

4. 9. 2021 Záhrada domu Albrechtovcov
17.00 hod. Mladí slovenskí gitaristi 
Karolína Kantorová, Štefan Gazdík

Na popoludňajšom koncerte sa predstaví mladá generácia 
slovenskej gitarovej školy. Tento krát poslucháči Konzervatória  
J. L. Bellu v Banskej Bystrici – víťazi Súťaže slovenských konzervatórií 2021. 

19.00 hod. Koncertná sieň Klarisky
 Arpeggione 
 (Haydn, Mozart, Mertz, Schubert)
 Pavel Steidl (Česká republika) –  
 Edin Karamazov (Bosna a Hercegovina)

Hviezdy svetovej gitary vytvorili gitarové duo v spoločnom projekte 
Arpeggione, v ktorom zaznie hudba bratislavského rodáka Josepha Kaspara 
Mertza, v kontexte s hudbou velikánov Mozarta, Haydna a Schuberta.

5. 9. 2021 Záhrada domu Albrechtovcov
17.00 hod. Campbell Diamond (Austrália)
 (Mertz, Paganini, Tárrega, Ohana) 

Austrálsky gitarista, považovaný za jedného z popredných hráčov mladej 
generácie, získal ocenenia na viac ako tridsiatich medzinárodných 
súťažiach vo svete.

19.00 hod. From Andalusia to Liverpool
 (Janáček, Halffter, Assad, Lennon/McCartney)
 Guitar4mation (Rakúsko)

V pôsobivej Záhrade Domu Albrechtovcov na Kapitulskej ulici zaznie 
program From Andalusia to Liverpool špičkového medzinárodného 
gitarového kvarteta. Nájdu sa v ňom skladby Ernesta Halfftera a Sergia 
Assada a zdobí ho aj originálny prístup k Janáčkovi, či hudbe Beatles. 

Sprievodné podujatia: 
Majstrovské kurzy: Joaquín Clerch, Campbell Diamond...?
ešte domyslíme 

4. 9. 2021 Záhrada domu Albrechtovcov
14.00 – 19.00 hod. 
Beseda Joaquín Clerch 
Prezentácia a výstava gitár – Okenica Guitars, Marek Cupák / Martin 
Okenica 
Ondrej Veselý – cestovateľské zápisky – beseda o novej tvorbe pre 
sólovú gitaru 

5. 9. 2021 Záhrada domu Albrechtovcov
Beseda Pavel Steidl / Edin Karamazov


