
 

9. SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 
 
 
Již podeváté se duchovní hudbou rozezní prostory kostelů osmnácti měst a obcí 
Moravskoslezského kraje, již podeváté se tato města a obce stanou hostiteli 
Svatováclavského hudebního festivalu.  
 
Největší osobností letošního ročníku bude bezesporu sólistka curyšské opery a 
jedna z nejlepších mozartovských interpretek své generace, rodačka ze sousední 
Orlové, fenomenální sopranistka Martina Janková, která vystoupí na 
zahajovacím koncertu 28. září v Katedrále Božského Spasitele v Ostravě. 
 
Rychvald jako jedno z měst, která mají tu čest, podílet se na pořádání jednoho 
z koncertů, přivítá dva umělce, kteří se zaměřili na studium a interpretaci barokní 
hudby. 

 
Lenka Torgersen se po studiu na plzeňské konzervatoři 
a pražské AMU začala věnovat hře na barokní housle a 
interpretaci staré hudby a v letech 1999 – 2003 se v 
tomto oboru zdokonalovala na Schola Cantorum 
Basiliensis. V současné době je koncertním mistrem 
souborů Collegium Marianum a La Centra 
Barockorchester Basel a spolupracuje s mnoha dalšími 

soubory i sólisty v oblasti staré hudby. Od roku 2008 vyučuje hru na barokní 
housle na Týnské škole při Karlově univerzitě v Praze. 

 
Jordan Fumado Jornet 
se narodil ve španělské Tortose. První hudební vzdělání 
získal na hudební škole v Ampostě, kde pak pokračoval 
ve studiu hry na violoncello na Conservatorio 
Profesional. Jeho zájem o hru na cembalo ho dovedl ke 
studiu na Conservatorio de Terrassa v Barceloně. Po 
získání státního stipendia pokračoval ve studiu na 

Královské konzervatoři v Haagu a své vzdělání završil studiem hry na cembalo, 
generálbasu a improvizace v Basileji na Schola Cantorum Basiliensis a studiem 
v oboru muzikologie na univerzitě v Salamance. V současné době je uměleckým 
vedoucím souboru Compendio Harmonico, spolupracuje s mnoha dalšími sobory i 
sólisty a je profesorem hry na cembalo na Conservatorio Madrid.  
Oba mladí umělci se na koncertu v Rychvaldě představí v sólových i komorních 
skladbách barokních skladatelů J. S. Bacha, D. Buxtehudeho, J. H. Schmelzera a 
H. I. F. Bibera. 
 

Koncert se uskuteční 
ve čtvrtek 4. října v 18.00 v prostorách Husova sboru. 

 
Vstupenky v ceně 150,- Kč a 100,- Kč (pro seniory, studenty a ZTP) bude možno 
zakoupit v ZUŠ Rychvald nebo před koncertem. 
 
Jménem komise kulturní a společenské činnosti Vás k účasti na tomto 
uměleckém zážitku zve 
 
Vlasta Matonogová 
předsedkyně komise 
    


