
Hudba z videoher znovu v Rudolfinu


Stejně úchvatná jako ta filmová - jen méně známá. Taková je hudba z počítačových 
her a videoher. Filmová filharmonie o tom přesvědčí posluchače už podruhé, a to 
27. ledna 2019. Program GAMES vol. 2 představí již tradičně ve Dvořákově síni 
Rudolfina. Nebudou v něm chybět ani české hity - Mafia, Kingdom Come: 
Deliverance nebo Arma. 
 


Filmová filharmonie láká na nevšední zážitek fanoušky her i ty, kteří ani netuší, že 
počítačové hry a videohry mají bombastické soundtracky. Velký symfonický orchestr pod 
vedením charismatického dirigenta Chuheie Iwasakiho spolu s pěveckým sborem 
představí ty nejlepší melodie herního světa již podruhé. 


Posluchači se můžou těšit na hudbu z českých herních hitů, známých po celém světě – 
jako je například Mafia nebo Kingdom Come: Deliverance. Nebudou chybět ani velikáni 
typu World of Warcraft nebo Battlefield. GAMES vol. 2 navazuje na úspěšný koncert herní 
hudby z letošního května, který vzbudil nadšení publika jak z herního světa, tak z toho 
hudebního. To nejlepší z květnového programu Filmharmonie zopakuje, v programu 
slibuje i mnoho novinek, jako například: The Legend of Zelda, Mount & Blade, dále zazní 
hudba od slavného skladatele herní hudby Crise Velasca, který na tento koncert poskytl 
skladby z her God of War 3, Company of Heroes 2 a Warhammer 40K.


„Herní hudba je fantastická – a jsme rádi, že se nám to podařilo předvést už na prvním 
koncertě GAMES,“ říká Matěj Lehár, ředitel orchestru. „Musím přiznat, že tak nadšené 
reakce publika, standing ovation už po prvních skladbách, jsme nečekali. Byl to úžasný 
zážitek i pro nás,“ dodává.

 

Na květnovém koncertě nechyběli skladatelé a vývojáři, ani nadcházející lednový koncert 
nebude o jejich přítomnost ochuzen – účast dokonce přislíbili i zástupci herních studií. 
Dorazí také cosplayeři, tedy postavy z her v úžasných kostýmech. I teď bude možnost je 
nejen obdivovat, ale také se s nimi vyfotit – nebo sám přijít jako cosplayer. Večerem bude 
provázet Mikoláš Tuček, přední český herní novinář a televizní moderátor.


„První koncert herní hudby byl pro mě výzva,“ přiznává dirigent Filmharmonie Chuhei 
Iwasaki. „Těším se na další. Bude to skvělé. Náročné, ale skvělé,“ slibuje.



Filmová filharmonie nastartovala sezónu 2018/2019 beznadějně vyprodaným koncertem 
filmové hudby SCI-FI, na pódiu se najednou představilo 150 účinkujících v čele s 
Chuheiem Iwasakim, který je šéfdirigentem orchestru od začátku jeho působení. 
Mohutný zvuk orchestru doplňoval sbor pod vedením Lenky Dandové. Osvědčená 
spolupráce sboru a orchestru tak překvapuje posluchače svým precizním nastudováním 
monumentálních skladeb, ať z filmové nebo herní hudby. Další výjimečností tohoto obřího 
tělesa jsou právě tematické koncerty, které umožní divákům vychutnat si jednotlivé žánry 
naplno. „Na jednotlivé koncerty se připravujeme velmi pečlivě, výběr skladeb závisí jednak 
na dostupnosti notových materiálů, jednak se snažíme vybrat skladby, které naplno 
odrážejí dané téma, zároveň jsou zajímavé jak pro hudebníky, tak pro posluchače,” 
vysvětluje ředitel orchestru Matěj Lehár a dodává: „Pokud se téma koncertu opakuje, 
zařazujeme další a další novinky, aby si na své přišli jak stálí fanoušci našeho orchestru, 
tak noví posluchači.” 
 

Lístky na koncert GAMES vol. 2, který se koná 27. 1. 2019, jsou v prodeji na stránkách 
www.filmharmonie.cz.
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