
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

    
    

HornistaHornistaHornistaHornista Tomáš KyralTomáš KyralTomáš KyralTomáš Kyral  
           se narodil v Praze. Vystudoval 
pražskou konzervatoř a poté Akademii 
múzických umění u prof. Aloise Čočka. Studia 
zakončil absolventským koncertem (1990).  
          V letech 1985 - 1993 byl zaměstnán   
v operním orchestru Národního divadla Národního divadla Národního divadla Národního divadla     
v Praze,  kde od roku 1988 hrál 1. hornu. Od 
roku 1993 působil sedm let jako sólohornista 
Pražského komorníhoPražského komorníhoPražského komorníhoPražského komorního     orchestru orchestru orchestru orchestru. Od roku 
2000 je 
zaměstnán  
jako  
1. hornista 
v orchestru 
Státní opery Státní opery Státní opery Státní opery 
PrahaPrahaPrahaPraha. Věnuje 
se též sólové a 
komorní   
hře. Je členem 
dechového kvinteta "In uno spirito""In uno spirito""In uno spirito""In uno spirito", "Českého Českého Českého Českého 
žesťového kvintetažesťového kvintetažesťového kvintetažesťového kvinteta"  a TriaTriaTriaTria  Canto corno e Canto corno e Canto corno e Canto corno e 
organoorganoorganoorgano. Od roku 1995 je také členem 
Bavorského komorního orchestru Bad Bavorského komorního orchestru Bad Bavorského komorního orchestru Bad Bavorského komorního orchestru Bad 
BrückenauBrückenauBrückenauBrückenau, se kterým vystupuje též jako 
sólový umělec. Během své koncertní kariéry 
vystupoval v evropských zemích , Japonsku 
,Jižní Koreji a USA. 

   

Mezzosopranistka  Mezzosopranistka  Mezzosopranistka  Mezzosopranistka  RadkaRadkaRadkaRadka KyralováKyralováKyralováKyralová        
se narodila v Praze. Vystudovala konzervatoř v Praze, obor sólový zpěv. Po 

absolutoriu se stala členkou  Hudebního divadla v KarlínHudebního divadla v KarlínHudebního divadla v KarlínHudebního divadla v Karlíněěěě, kde působila 3 sezóny. Ztvárnila 
zde nejen role operetní, ale i několik  muzikálových postav (např. v operetách Orfeus v podsvětí, 
Rose Marie, muzikálech  Cikáni jdou do nebe a Divotvorný hrnec). 
       Jednu sezónu byla členkou Státní opery PrahaStátní opery PrahaStátní opery PrahaStátní opery Praha a od roku 1992 je členkou opery 
Národního divadla v PrazeNárodního divadla v PrazeNárodního divadla v PrazeNárodního divadla v Praze, se kterou účinkovala v mnoha evropských zemích,ale i v Hong 
Kongu a Japonsku. 
     Věnuje se též koncertní sólové a sborové činnosti.        
 

 

Varhanice Varhanice Varhanice Varhanice Věra TrojanováVěra TrojanováVěra TrojanováVěra Trojanová    
                    sssse narodila ve Velkém Meziříčí. 
Varhanní hru studovala na brněnské brněnské brněnské brněnské 
konzervatoři konzervatoři konzervatoři konzervatoři (1976-1982) ve třídě prof. 
Vratislava Bělského a obor hry na 
klavír u prof. Václava Šeffla. Ve studiu 
pokračovala na JAMU JAMU JAMU JAMU pod vedením 
prof. Aleny Veselé (1982-1987). Získala 
2. cenu v celostátní Soutěži mlSoutěži mlSoutěži mlSoutěži mladých adých adých adých 
varhaníků vvarhaníků vvarhaníků vvarhaníků v    OpavěOpavěOpavěOpavě (1980). Zúčastnila 
se jako aktivní posluchačka 
Mezinárodních varhanních kurzůMezinárodních varhanních kurzůMezinárodních varhanních kurzůMezinárodních varhanních kurzů 
vvvv    Millstattu Millstattu Millstattu Millstattu pod pedagogickým vedením 
prof. G. Litaize.    
      Již během studia rozvíjela koncertní 
činnost (Česká republika, Rakousko, 
Rusko), které se věnuje i v současnosti 
(Francie, Německo, Jižní Korea – 
Seoul). 
  Je činná též jako pedagog. 
 

 
 


