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PROGRAM KLAVÍRNÍHO RECITÁLU

Čtyři mazurky, op. 17 / Fryderyk Chopin (1810–1849)
Vivo e resoluto

Lento, ma non troppo
Legato assai

Lento, ma non troppo

Z cyklu Po zarostlém chodníčku / Leoš Janáček (1854–1928) 
2. Lístek odvanutý 

4. Frýdecká Panna Maria
5. Štěbetaly jak laštovičky 

Sonáta „I. X. 1905“             
Předtucha

Smrt

Sonáta C dur, op. 53 „Waldstein“ / Ludwig van Beethoven (1770–1827)
Allegro con brio

Introduzione. Adagio molto
Rondo. Allegro moderato. Prestissimo

David Kalhous je absolventem klavírního oddělení Praž-
ské konzervatoře, kde byl žákem Jaroslava Čermáka. 
Stipendium ÖAD a pozvání k pobytu na vídeňské Ho-
chschule für Musik und darstellende Kunst mu umožni-
lo také studovat v mistrovské klavírní třídě 
Paula Badury-Skody. Jeho dalšími profe-
sory byli Emil Leichner, Victor Derevianko, 
David Northington, Jerome Lowenthal, Pe-
ter Frankl a Ursula Oppens. David Kalhous 
studoval mimo jiné na Rubin Academy of 
Music v Tel-Avivu, Akademii múzických 
umění v Praze, Yale University a North- 
western University, kde získal doktorát. 
Rok působil jako mimořádný profesor na 
Texas Tech University School of Music, kde 
vyučoval klavíru, komorní hře a vedl inter-
pretační semináře pro postgradualní stu-
denty. Od letošního roku je řádným profe-
sorem klavírní hry na Floridské státní uni-
versitě.  David Kalhous žije v New Yorku.
David Kalhous koncertuje sólově a s komorními sou-
bory v Evropě, USA a Izraeli. V České republice byl 
sólistou Pražské komorné fliharmonie, Severočeské fil-
harmonie a Plzeňské filharmonie. Vystoupil také na 
koncertě pořádaném Českým spolkem pro komorní 
hudbu České filharmonie v pražském Rudolfinu. Před-
stavil se jako sólista s Pražskou komorní filharmo-
nií v Mendelssohnově koncertu E dur pro dva klavíry  
a v Mozartově koncertu Es dur KV 271. Vedle sólové-
ho recitálu v cyklu FOK Světová klavírní tvorba kon-
certoval s Moravskou filharmonií Olomouc, a v Pra-
ze provedl v rámci koncertního cyklu skladatelské-
ho sdružení Konvergence mimo jiné českou premi-
éru skladby Mortona Feldmana For Bunita Marcus.  
V minulých sezónách David Kalhous vystupoval mimo 

jiné se Symfonickým orchestrem FOK, Komorní filhar-
monií Pardubice a Musici de Praga. V roce 2006 de-
butoval sólovým recitálem na festivalu Pražské jaro  
a v zápětí poté vystoupil ve Studiu live na stanici  

Vltava Českého rozhlasu. Má na svém 
kontě několik nahrávek pro Český rozhlas  
a Českou televizi a byl také autorem  
a moderátorem série hudebních pořadů 
věnovaných klavírní hudbě a její interpre-
taci vysílaných rozhlasovou stanicí Clas-
sic FM. V roce 2001 uvedla Česká tele-
vize profilový dokument Davida Kalhou-
se Bez limitu. 
V Izraeli se David Kalhous předsta-
vil jako sólista v Mozartově koncertu  
C dur KV 467 s Israel Symphony Orchest-
ra. Ve Spojených Státech koncertoval só-
lově v New Yorku, Chicagu, Washingto-
nu a dalších městech. Vystoupil opako-
vaně s Northwestern University Contem-

porary Music Ensemble mimo jiné na koncertech po-
řádaných na počest György Ligetiho (in memoriam)  
a Steve Reicha. Zúčastnil se prestižního Gilmore Fes-
tival v Michiganu a vystoupil opakovaně v Bargemu-
sic v New Yorku, kde provedl mimo jiné také komplet-
ní klavírní dílo Leoše Janáčka. David Kalhous spolupra-
cuje také s organizacemi zabývajícími se provozová-
ním nové hudby, jako je Soundfield ve Filadelfii a Ear 
To Mind v New Yorku. V příští sezóně provede ve Spo-
jených Státech mimo jiné klavírní koncerty Johna Cage  
a György Ligetiho. Na objednávku Davida Kalhouse vzni-
lo v minulém roce osm nových skladeb pro sólový kla-
vír, zkomponovaných výraznými českými skladatelskými 
osobnostmi mladé generace.  Jejich souborné provedení 
v Evropě a USA je plánováno na příští sezónu.


