
České trio na Festivalu Pocta Rudolfu Firkušnému 

Napajedla 11. listopadu 2022 v 17:00 hod. 

Koncertní síň Rudolfa Firkušného 

 

FESTIVAL 

 

 

JAPONSKO 2020 

Gifu, březen 2020 

Koncert v Salamanca Hall a masterclassy klavír, housle, violoncello 

! ODVOLÁNO KVŮLI ŠÍŘENÍ COVID - 19 ! 

 

 

https://www.kknapajedla.cz/kalendar-akci/festival-vazne-hudby-pocta-rudolfu-firkusnemu-1124_101cs.html
http://czechtrio.cz/wp-content/uploads/2022/11/11.11.22-Program.jpg


 

 

 

ČESKÉ TRIO  

a jejich mladí hosté na festivalu v Praze 

5. listopadu 2019 v 19:00 hod. 

 

 

 



ČESKÉ TRIO 

v cyklu komorních koncertů Českého spolku pro komorní hudbu při České filharmonii 

sobota 14. prosince 2019 v 10:30 hod. 

Lichtejnštejský palác, sál Martinů 

https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/3234-ceske-trio/ 

 

 

 

"Hudba a tanec" v PETROF Gallery, Hradec Králové 

úterý 8. října 2019 v 19:00 hodin 

 

 

 

https://www.ceskafilharmonie.cz/koncert/3234-ceske-trio/
https://www.petrofgallery.cz/akce/ceske-trio-a-tanecni-mistri/
https://www.czechtrio.cz/data/hostedit2/userfiles/images/Obr%C3%A1zky%20od%202017/Hudba%20a%20tanec%20v%20Petrof%20Gallery.pdf


České trio ve Vizovicích 

31. května 2019 v 19:30 hod. 

 

 

 

http://www.mestovizovice.cz/volny-cas/kam-za-kulturou-2/hudebni-reflexe-ceske-trio-1065_330cs.html


JAPONSKO 2019 

Gifu, březen 2019 

Koncert v Salamanca Hall a masterclassy klavír, housle, violoncello 

 

 

 

http://czechtrio.cz/wp-content/uploads/2022/10/Czech-Trio-concert.jpg


  

 

 

 

Únor 2019 

České trio pořizuje pro Český rozhlas nahrávku 

Tria-sonáty pro housle, violoncello a klavír Juraje Filase 

"Gepard" 

/"Za rozvrácenou říši"/ 

Dílo je z roku 2015, světová premiéra v podání Českého tria se 

uskutečnila 

1. března 2018 na zámku v Nelahozevsi 

 

 

 

http://czechtrio.cz/wp-content/uploads/2022/10/Gepard.pdf


České trio v Nejdku 

 

 

 

České trio v Poličce 

 



Světová premiéra Tria-sonáty pro housle, violoncello a klavír Juraje Filase 

/komp. 2015/ 

"Gepard" 

/"Za rozvrácenou říši"/ 

Dále na programu: 

Rudolf Friml - Trio C dur op. 36 "Z českého venkova" 

Antonín Dvořák - Trio f moll op. 65 

Rytířský sál zámku Nelahozeves 

čtvrtek 1. března 2018 v 19:30 hod. 

 

Pořádá Kruh přátel hudby Kralupy nad Vltavou

 

JAPONSKO 2018 

Gifu, březen 2018 

Koncert v Salamanca Hall a masterclassy klavír, housle, violoncello 

 

http://czechtrio.cz/wp-content/uploads/2022/10/Gepard.pdf


 

 

6. června 2017 Mezinárodní hudební festival Janáčkův máj 

 

 

ČESKÉ TRIO OPĚT V JAPONSKU 

Gifu, březen 2017 

Koncert v Salamanca Hall a masterclassy klavír, housle, violoncello 

 

   

https://www.mhflj.cz/old/cs/program-2017?id=356#.Wnt9K6jT638


    

 

 

 

 

České trio vystoupilo v přímém přenosu na 

1. adventním koncertě České televize 27. listopadu 2016 

Záznam jeho vystoupení můžete shlédnout v archivu České televize 

/cca od 8:10 minut po začátku pořadu/ 

 

 

 

http://www.ceskatelevize.cz/porady/11378563411-adventni-koncerty-2016/216562224300001/


ČESKÉ TRIO vystoupilo 12. října 2016 v Sukově síni Rudolfina  

na zahajovacím koncertu abonentního cyklu Hudební podvečery, který pořádal Český 

spolek pro komorní hudbu při České filharmonii. 

Vedle stěžejních děl L. van Beethovena (Trio c moll op. 1, č. 3) a B. Smetany (Trio g moll op. 15) zaznělo i 
dramatické a obsahově hluboké dílo současného českého autora Eduarda Douši „Operace Anthropoid“, 

vážící se k hrdinskému činu našich parašutistů za 2. světové války. 

 

 

 

České trio připravilo pro svoje posluchače také 

speciální koncert "Hudba a tanec", 

ve kterém vystupuje mistrovský taneční pár 

Roman Kytka a Šárka Hesová. 

Foto je z koncertu 4. listopadu 2014 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=jL-dRcG9zws
https://www.youtube.com/watch?v=jL-dRcG9zws

