Koncert
orchestru a sboru
university
v Cambridge

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ
V PRAZE

Orchestr a sbor
university v Cambridge
20. června 1887 shromáždil Dr. H. A. Mann, varhaník
kaple King´s College v Cambridge, sbor a doprovodný
orchestr k bohoslužbě na oslavu výročí nástupu královny
Viktorie na trůn. Sbor zazpíval Mendelssohnův Oslavný
hymnus a Te Deum, které zhudebnil sám Dr. Mann. Ve sboru zpívali, mimo jiných postav, také pan Champion, pan
Chubb, slečna Ballsová, slečna Carelessová, paní Hunnybunová a veselý basista pan Merryweather. S nejméně dvěma
duchovními v sekci houslí (reverendy Hudsonem a Biscoem)
to musela být radostná, nadšená a dokonale morální sešlost.
Bohoslužba probíhala dobře, dokonce tak dobře, že tito
zpěváci, kteří se sami nazývali Festivalový sbor Dr. Manna, se na několik let stali téměř neodmyslitelnou součástí
cambridgeské hudební scény. Ve sboru byli rovným dílem
zastoupeni pracovníci univerzity i lidé z města. Jenže kolem
r. 1903 se objevily problémy. Obecenstvo koncerty nenavštěvovalo a polouniverzitní a poloměstský sbor Dr. Manna
prodělával. Dr. Mann si postěžoval na nezájem veřejnosti
a vzdal se vedení. To bylo pro některé členy sboru příliš
a založili proto Cambridgeské sborové sdružení. Tímto
krokem se situace výrazně zlepšila. Výroční provedení Mesiáše
na Velký Pátek, prokládané koncerty hudby Haydnovy
a Mendelssohnovy, se stalo pravidelnou součástí cambridgeského kulturního kalendáře. Na pořadu bývala i Germanova
opera Merrie England.
29. září 1924 se sdružení znovu přejmenovalo a přijalo název Cambridgeské ﬁlharmonické sdružení, který nese dodnes.
Ve 30. letech dvacátého století se její nedílnou součástí stal
orchestr, ale potom se hudebníci a zpěváci začali poněkud
překvapivě (sic) navzájem hašteřit. Situace později vyvrcholila rozpadem orchestru! Vytrvale ale odpadávali také členové
sboru. Do r. 1936 tak „ﬁlka“ zabředla do velkých obtíží
a přežít jí pomohlo, až když byl do jejího vedení jmenován
oblíbený dirigent Eric Congsby, který řadu zpěváků a hudebníků přitáhl zpátky. Těleso, nyní zrekonstruované a s novým
sborem i orchestrem, působilo na hudební scéně i během
druhé světové války. Fotograﬁe ukazují sólisty ve vojenských
uniformách (včetně mnoha členů amerických ozbrojených sil
z místní posádky) a zachovaly se výpovědi o představeních,
která byla nezdvořile přerušena sirénami oznamujícími
letecký poplach.

Přeskočme nyní až do r. 1975, kdy výbor dospěl k názoru,
že si sdružení vydobylo dobrou pozici a mělo by své nové
dirigenty vybírat nejen prostřednictvím pohovorů a doporučení, ale také na základě zkoušek, které uchazeči povedou
se sborem a s orchestrem, a které dají členům tělesa příležitost, aby vyjádřili vlastní preference - tato praxe se uplatňuje
dodnes. Také všichni hudebníci a zpěváci jsou vybírání
formou přísných prověrek a sdružení tak stále nabývá na síle.
Součástí týmu profesionálů, kteří s tělesem spolupracují, jsou
vedoucí orchestru Stephen Bingham a sbormistr Christopher
Whitton.
Tolik tedy k samotné historii. V minulosti ale bylo se sdružením spojeno několik významných jmen. Dva roky řídil
„ﬁlku“ Raymond Leppard. Zpívali s námi takoví sólisté jako
je Heddle Nashová, Kathleen Ferrierová, Peter Pears, John
Carol Case, John Tomlinson, Heather Harperová, Philip
Langridge, Rita Cullisová a Patrizia Rosariová. Iona Brownová si s námi zahrála na housle, Philip Jones na trubku,
Emma Johnsonová na klarinet a v r. 1983 hrál s „ﬁlkou“
v King´s na harmoniku velký muzikant Tommy Reilly.
V průběhu let obohatili hudební projev sdružení tak věhlasní
hudebníci jako Christopher Hogwood, Harold Darke, Boris
Ord a David Willcocks (náš předseda).
Dnes má Cambridgeské ﬁlharmonické sdružení skvěle
prosperující sbor i orchestr. Naši členové pocházejí ze všech
oborů lidské činnosti. V tělese jsou zastoupeni zpěváci
a hudebníci tak odlišných povolání jako jsou lékaři a zdravotní sestry, vědci a akademici, spisovatelé a administrativní
pracovníci, učitelé i studenti. Pořádáme až osm koncertů
ročně a ve svých inovativních programech jsme odhodláni
pokračovat; přednost dáváme novým dílům, jakým je Clarinet Concerto Johna Dankworthe, Symfonická mše George
Lloyda a Jazzová mše Scotta Stromana. Hrajeme ale také
Bacha a Haydna. Kromě různých míst v Cambridge a okolí
jsme měli koncerty v Ely, Peterborough a v Norwitchi. V roce
2001 jsme vycestovali do holandského Amersfoortu, kde jsme
společně s Amersfoortským sborovým sdružením provedli
Haydnovu Creation. V lednu 2004 jsme spojili síly s Bruselským sborovým sdružením a v Belgii uspořádali koncert
věnovaný výlučně Berliozovi. Minulou sezónu od nás odešel
dirigent Martin West, aby se stal hudebním ředitelem sanfranciského baletu. Sdružení se těší na další sezóny naplněné
vzrušujícími hudebními akcemi pod vedením jeho nástupce
Timothyho Redmonda.
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Stephen Bingham
Od roku 1981 do roku 1985
studoval Steve Bingham hru
na housle u Emmanuela
Hurwitze a Sidneye Grillera
a hrál s kvartetem Amadeus
v Královské hudební akademii, kde získal ceny za dirigování orchestru a za účast
ve smyčcovém kvartetu. V roce
1985 založil Binghamovo
smyčcové kvarteto - soubor,
který se vypracoval do jedné z čelních pozic ve Velké Británii, a jehož pověst v oblasti klasického i soudobého repertoáru je záviděníhodná. Kvartet nahrál četná CD a působil
v rozhlase i televizi nejen ve VB ale až v daleké Austrálii.
Skupina procestovala Evropu, Střední Východ a Austrálii
a spolupracovala s tak uznávanými hudebníky jako je
Jack Brymer, Raphael Wallﬁsch, Michael Collins a David
Campbell. Výchovně-vzdělávací akce kvarteta zahrnují jeho
působení v londýnském středisku South Bank Center, účast
na několika festivalech ve VB a v Radley College. Kvarteto
je známé také řadou provedení nových děl od některých
z nejlepších mladých skladatelů tvořících v Británii.
Steve vystoupil jako hostující dirigent v mnoha orchestrech,
včetně Skotského symfonického orchestru BBC, Skotského
komorního orchestru, Anglického národního baletu a English Symphony. Pořádal sólové recitály ve VB a v Americe
a v koncertních vystoupeních provedl díla Bachova, Vivaldiho, Bruchova, Prokofjevova, Mendelssohnova a Sibeliova
na tak prestižních místech, jako je náměstí St. Johns Smith
Square a Royal Albert Hall.
V posledních letech se Steve začal zajímat o improvizaci,
elektronickou a světovou hudbu (World music) a zahájil
spolupráci s několika vynikajícími hudebníky, včetně Jasona
Cartera a hráčů jako je Sanju Vishnu Sahai (tabla), Baluji
Shivastrav (sitar) a Abdullah Ibrahim (piano). Na dvou
CD World music si zahrál s Jasonem Carterem a Ragatal skupinou stylu fusion. Steveův sólový debut CD „Duplicity“
vyšlo v listopadu 2005.
Steve se zajímá o ornitologii, fotografování a vázání
keltských uzlíčkových rohoží.

Timothy Redmond
Timothy Redmond dirigoval
koncerty některých předních
orchestrů v zemi, také Londýnský symfonický orchestr,
Filharmonii BBC, Královskou liverpoolskou ﬁlharmonii a orchestr Opera North.
V letošním létě dovrší deset
sezón jako hostující dirigent
Manchester Camerata; ještě
před tímto datem Redmont
debutoval s Northern Symphony, která jeho pozvání okamžitě obnovila i pro sezónu
2006 - 07. Redmont je známý svou náklonností k současné
hudbě a tato náklonnost jej přivedla na festivaly pořádané
po celé Evropě i ve Spojených Státech a do rozhlasového
a televizního vysílání BBC.
Redmont dirigoval při představeních Opera North (Don
Chuan), Opera Theater Europe v Royal Opera House
(Thérèse Raquin), Tenerife Opera (Carmen), Almeida
Opera / na festivalu v Aldeburghu (The Original Chinese
Conjuror) (Původní čínský kouzelník), na festivalu
v Covent Garden (Handel in Heaven) (Handel na nebesích), v Buxtonu (The Medium), na festivalu UKLA v Los
Angeles (A Hand of Bridge) a v English Touring Opera
(Die Zauberﬂöte, Dcera pluku, Carmen). Několik sezón
působil jako dirigent v Garsingtonu, kde pracoval na řadě
představení, a v De Vlaamese Opera v Belgii (Powder Her
Face, Flight, Billy Budd). Dirigoval také v Glyngebourne
(Flight), Strasbourgu (Bouře) a v Montepulciano, kde
asistoval Markusu Stenzovi, a v Royal Opera House, kde
asistoval Thomasu Adèsovi při premiéře Bouře.
K vrcholům příští sezóny bude patřit představení Andělé
v Americe Petera Eötvöse (Opera Theatre Europe), dvojprogram Rachmaninov / Puccini s Glyndebourne (Tenerife)
a The Cricket Recovers Richarda Ayrese (Bregenz). Bude
také asistovat Thomasu Adèsovi při provedení Powder Her
Face (Napudruj jí obličej) s BCMG (Paříž) a nahraje
několik děl s Northern Sinfonia. V sezóně 2006 - 07 bude
působit jako hlavní dirigent Cambridge Philharmonic
Society.
Timothy Redmond vystudoval hudbu na Manchesterské
univerzitě a hru na hoboj na Royal Northern College of
Music. Později obdržel od RNCM stipendium pro mladé
dirigenty a ve studiu pokračoval v mistrovských kurzech
u Pierra Bouleze, Yana Pascala Torteliera, Ilyi Musina
a George Hursta.

David Timson
vystudoval hudební a divadelní školu Guildhall School of
Music and Drama v Londýně
a vystupoval v klasických
i moderních hrách v celé zemi
i v zahraničí.
David často hrál v Shakespearových dramatech - od prvních
vystoupení v roce 1972 ve Večeru tříkrálovém v Open
Air Theatre v Regent‘s Park,
přes Klaudia v Hamletovi, kterého ztvárnil v Orange Tree
Theatre v Richmondu, Klubka (Bottom) ve Snu noci
svatojánské, až po Polonia a hrobníka v Hamletovi
a pátera Lorenza v Romeovi a Julii (všechny v divadle
Wolsey Theatre v Ipswichi v letech 1992, 1994 a 1997);
také namluvil role pro shakespearovský seriál BBC: Tubala
v Kupci benátském a vévodu ﬂorentského ve hře Konec
vše napraví. Pro nakladatelství zvukových knih NAXOS
AUDIOBOOKS David režíroval ve spolupráci s Cambridge
University Press 4 části úspěšného shakespearovského seriálu
- Othela, Večer tříkrálový, Henryho V. a Richarda III.
Toto poslední provedení s Kennethem Branaghem v titulní
roli získalo v roce 2001 od nakladatelského sdružení Spoken
Word Publishers Association cenu za nejlepší dramatické
dílo (Best Drama Production).
Už dlouhodobě, od roku 1981, David spolupracuje s divadlem Orange Tree Theatre v Richmondu, kde vystupuje
ve více než 30 představeních, od Dikensových Zlých časů
až po anglickou premiéru Asanace od Václava Havla.
V roce 1996 spolupracoval ve Scarborough s Alanem
Ayckbournem na představení Čechovovy hry Divoké včely
v překladu Michaela Frayna.
Od roku 1971, kdy David získal studentskou cenu BBC
(nyní známou pod označením Carleton Hobbes Award),
se v široké míře zapojil do rozhlasových dramatizací BBC.
Vystoupil ve více než tisícovce vysílání, od titulní role
v Nicholasu Nicklebym (1971) přes Dostojevského Idiota
až po řadu povídek a seriál Ženská hodinka. Pětkrát
vystoupil i jako člen Rozhlasové dramatické společnosti BBC.

David také vystudoval zpěv (baryton) a zpíval v řadě
muzikálů. V Ipswichi (1992) si zahrál pekaře v Sondheimosově Into the Woods (Do lesů) a v rockovém muzikálu
Time Davea Clarka, provedeném ve West Endu s Cliﬀem
Richardem (1986/7), zpíval soudce Laguse.
V roce 2001 hrál v rámci festivalu v Covent Garden Sira
Josepha Portera v HMS Pinafore pro Opera della Luna.
K jeho televizním vystoupením patří role v The Bill, Eastenders, Casualty, The Ruth Rendell Mysteries a Poirot.
David hrál ve ﬁlmu The Russia House se Seanem Connerym (1989) a spolupracoval s Mikem Leighem v Topsy-Turvey (Vzhůru nohama) (1999).
V roce 1997 byl požádán, aby pro NAXOS řídil Stravinského Příběh vojáka a v roce 2005 připravil a řídil jeho
koncertní verzi pro Bournemouthský symfonický orchestr.
David pravidelně spolupracuje s nakladatelstvím NAXOS
AUDIO-BOOKS na nahrávkách řady kompilací z poesie
a prózy. Od roku 1998 nahrává kompletní příběhy Sherlocka Holmese. V roce 2002 získal cenu Audiokniha roku
za četbu Studie v šarlatové (460 slov).

