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T i s k o v á  z p r á v a   

Pavel Šporcl vydává vánoční album  
a v prosinci vyrazí na turné Vánoce na modrých houslích 

Christmas on the Blue Violin: tak se jmenuje první vánoční album houslisty Pavla Šporcla, které natočil  
se světově proslulou Královskou liverpoolskou filharmonií a dirigentem Sebastianem Lang – Lessingem. 
Desku se slavnými i méně známými vánočních melodiemi, písněmi i tradičními koledami ve speciálních 
aranžích pro sólové housle s doprovodem orchestru vydává 3. listopadu tohoto roku hudební 
vydavatelství Universal Music. Hostem alba je Český pěvecký sbor Boni pueri a harfistka Jana Boušková. 
Na sedmdesát hudebníků na jednom pódiu spojí stejnojmenné houslistovo turné, které zavítá  
do jedenácti měst České republiky. 

„Královská liverpoolská filharmonie bezesporu patří k nejlepším orchestrům na světě. V minulosti jsem 
s ní spolupracoval již několikrát, ale nahrávali jsme úplně poprvé. Byla to obohacující zkušenost. 
Podobně mne také nadchlo muzicírování s báječným a světoznámým dirigentem Sebastian Lang – 
Lessingem. Neměl bych zapomenout zmínit také mezinárodně uznávaného producenta Jona Cohena, 
který má na svém kontě již několik báječných vánočních desek. Sám jsem se také velmi aktivně zapojil 
do aranžování skladeb, zejména svého houslového partu,“ dodává k natáčení v Liverpoolu Pavel Šporcl.  
Na novém albu Christmas on the Blue Violin je kromě hitu Rolničky, kouzelné Tiché noci či Schubertova 
Ave Maria zařazena i skladba Modlitba, houslistova nejnovější vlastní kompozice. 

„Hudba spojuje národy. V čase adventním a vánočním jejím prostřednictvím od pradávna zdobíme 
oslavy svátků. Její krása umocní atmosféru svátečních okamžiků nejen v duchovních a koncertních 
prostorách, ale i v našich domovech. A proto jsem natočil tuto nahrávku s vánočními koledami  
a písněmi z různých koutů světa, které mám rád,“ upřesňuje houslový virtuóz. 

Na uvedení tohoto alba hudebního vydavatelství Universal Music naváže i houslistova agentura 
ŠPORCL ARTS Agency, která je pořadatelem velkého turné PAVEL ŠPORCL – VÁNOCE NA MODRÝCH 
HOUSLÍCH – GENERALI TOUR 2017. Série koncertů začne 4. prosince v Českých Budějovicích a skončí 
22. prosince v Karlových Varech. Na dvanácti koncertech v jedenácti městech České republiky se na 
jednom pódiu setká na sedm desítek umělců. V českých městech houslistu doprovodí Karlovarský 
symfonický orchestr, na Moravě Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín. Jedinečné a velkolepě pojaté 
koncerty ozdobí sborové hlasy renomovaného Českého chlapeckého sboru Boni pueri a soprán 
dvojnásobné držitelky Thálie z roku 2012 Jany Šrejmy Kačírkové. Všechny koncerty bude dirigovat Jan 
Kučera, šéfdirigent Karlovarského symfonického orchestru a hostující dirigent Národního divadla. 
V Praze agentura chystá dva koncerty v multifunkčním prostoru Fora Karlín 19. a 20. prosince. 
Speciálním hostem těchto dvou koncertů bude přední česká harfistka Jana Boušková. Záznam 
z prvního koncertu, konaného ve Foru Karlín, natočí Česká televize.  

 

 



 

Pořádající agentura ŠPORCL ARTS Agency slibuje unikátní celovečerní vánoční koncerty plné svátečních 
melodií, zahraničních i českých písní a koled ve hvězdném obsazení.  Projekt naváže i na Šporclovy 
snahy podpořit české tradice, a tak budou posluchači moci přivítat svátky písněmi jako je například 
Vánoce, Vánoce přicházejí. Chybět samozřejmě nebude ani hymna českých Vánoc Narodil se Kristus 
Pán či hudba k filmu Anděl Páně II., ke kterému Pavel Šporcl nahrál ústřední melodii. Ve velkých halách 
zajistí technickou produkci s efekty a světlenou show ROSound Company. 

 

Kontakty 

ŠPORCL ARTS Agency s. r. o.: 
Jana Dioszegi, manažerka Pavla Šporcla: jana@pavelsporcl.cz, 776 312 509  
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PAVEL ŠPORCL – VÁNOCE NA MODRÝCH HOUSLÍSCH – GENERALI TOUR 2017 – termíny a místa konání 
koncertů: 

4. prosinec 2017    České Budějovice - Výstaviště - Pavilon T1  
5. prosinec 2017    Hradec Králové - Kongresové centrum Aldis 
6. prosinec 2017    Liberec - Dům kultury Liberec 
10. prosinec 2017    Plzeň - Měšťanská beseda 
11. prosinec 2017    Brno - Bobycentrum Laser Show Hall 
12. prosinec 2017    Ostrava - Dům kultury města Ostravy 
15. prosinec 2017    Ústí nad Labem - Severočeské divadlo 
17. prosinec 2017    Olomouc - NH Collection Olomouc Congress 
18. prosinec 2017    Zlín - Kongresové centrum Zlín  
19. prosinec 2017    Praha - Forum Karlín 
20. prosinec 2017    Praha - Forum Karlín 
22. prosinec 2017    Karlovy Vary - Grand hotel Pupp 

Začátky koncertů vždy od 19:00.  

Předprodej vstupenek: www.ticketportal.cz   

 

 
 
 


