
 

 

Borovany kostel, 12. 8. 2017, 19.30 
 
Claudia Geraurer (Německo) - zobcová flétna 
Jaroslav Tůma - varhanní positiv a cembalo 
 
Program: 
 
Georg Friedrich Händel: Ciacona G dur pro cembalo 
Johann Sebastian Bach: Partita pro flétnu sólo a moll, BWV 1013 
 (Allemande, Corrente, Sarabande, Bourrée angloise) 
Johann Sebastian Bach: Fantasie a fuga a moll pro varhany 
Johann Sebastian Bach: Sonáta h moll pro flétnu a cembalo BWV 1030 
 (Andante, Largo e dolce, Allegro - Presto) 
 
CLAUDIA GERAURER 
 
 vystudovala hru na zobcovou flétnu a historickou interpretační praxi na 
Vysoké hudební škole v Zurichu ve Švýcarsku u profesora Keese Boekeho a na 
Vysoké hudební škole ve Würzburgu v Německu. Koncertní cesty ji zavedly do 
mnoha zemí Evropy i do zámoří, např. do Maroka, Brazílie a na Kubu.  
 Její umění dokumentují četné CD a rozhlasové nahrávky, např. CD titul 
Sonáty a Partity J. S. Bacha. Jako členka souboru Ensemble Ryuela se stala 
laureátkou řady soutěží a nositelkou cen za nahrávky staré hudby.  
 Věnuje se také vydávání edic staré hudby a vyučuje na Zemské hudební 
škole v Horním Rakousku a na Katolické vysoké hudební škole v Regensburku 
(Německo), pravidelně vyučuje jako host i v Havaně (Kuba). 
 
JAROSLAV TŮMA 
 
 se narodil v roce 1956. Je koncertním varhaníkem a profesorem Akademie 
múzických umění v Praze. Koncertuje i na cembale, klavichordu, pianoforte a 
dalších klávesových nástrojích. Věnuje se též hudební kompozici a publikační 
činnosti. 
 Pravidelně účinkuje na domácích i světových pódiích, bývá předsedou nebo 
členem porot mezinárodních hudebních soutěží, vyučuje na mezinárodních 
varhanních kurzech a seminářích. 
 V Tůmově repertoáru nalezneme stěžejní skladby českých i světových 
skladatelů v širokém spektru stylů od renesance až po 21. století. Věnuje se také 
varhanní improvizaci. Jeho diskografie čítá přes padesát sólových titulů, od roku 
2001 vydávaných převážně u firmy Arta records.  
 Je autorem hudby k filmu dokumentaristy Pavla Kouteckého Proměny 
Pražského hradu, dvou sbírek varhanních skladeb na témata Adama Václava 
Michny (Svaté lásky labirynth aneb Česká mariánská muzika 2014 a Loutna česká 
2016) a odborné publikace O interpretaci varhanní hudby s přihlédnutím k jiným 
klávesovým nástrojům (2016). 
 
 
 


