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Uměleckým garantem 20. ročníku festivalu je
Der künstlerische Garant des 20. Festivalsjahrgangs ist

Pavel Haas Quartet
MHF Lípa Musica je členem České asociace festivalů. 
IMF Lípa Musica ist das Mitglied der Tschechischen Festivalverband.

Záštitu nad 20. ročníkem MHF Lípa Musica převzali:
20. Jahrgang fi ndet unter der Schirmherrschaft von:

J. E. Christoph Israng, 
velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland in Tschechien, 

J. E. Dr. Tomáš Kafka,
velvyslanec České republiky v Berlíně
Botschafter der Tschechischen Republik in Berlin,

PhDr. Lubomír Zaorálek,
ministr kultury České republiky / Minister für Kultur,

Barbara Klepsch,
ministryně kultury a turismu Saska
Sächsische Staatsministerin für Kultur und Tourismus,

Mons. Mgr. Jan Baxant,
biskup Diecéze litoměřické / Diözesanbischof von Bistum Leitmeritz,

Martin Půta,
hejtman Libereckého kraje / Hauptmann des Liberecer Bezirks,

Ing. Jan Schiller,
hejtman Ústeckého kraje / Hauptmann des Ústí Bezirks,

Ing. Květa Vinklátová,
náměstkyně hejtmana, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu
Hauptmann-Stellvertreterin für Kultur, Denkmalpfl ege und Tourismus, 

Ing. Jitka Volfová,
starostka města Česká Lípa / Bürgermeisterin der Stadt Česká Lípa,

Státní ministerstvo justice a pro demokracii, Evropu a zrovnoprávnění 
Svobodného státu Sasko
Sächsisches Staatsministerium der Justiz und für Demokratie, 
Europa und Gleichstellung,

Dr. David Michel,
ředitel saské Kontaktní kanceláře Svobodného státu Sasko
Leiter des Verbindungsbüros des Freistaates Sachsen.
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Vážení milovníci klasické hudby,

blahopřeji festivalu Lípa Musica k 20. výročí 
a velmi mě těší, že se mohu opět stát jeho 
patronem a převzít záštitu nad letošním 
jubilejním ročníkem.

Festival Lípa Musica je zárukou pestrého 
programu a skvělých hudebních vystoupení 
v podání umělců z různých zemí. Cílem 
festivalu je spojovat napříč hranicemi, 
což se projevuje nejen pořádáním 
koncertů v malebných lokalitách českého 
a saského pohraničí. Lípa Musica je totiž 
především skvělým příkladem živoucího 
kulturního dialogu mezi Českou republikou 
a Německem, díky čemuž zcela naplňuje 
cíle zahraniční kulturní a vzdělávací politiky 
Spolkové republiky Německo. Za to, že se 
prostřednictvím umění zasazují o vzájemné 
porozumění mezi našimi národy, bych chtěl 
poděkovat zejména spolku Arbor, hlavnímu 
pořadateli festivalu, a předsedovi tohoto 
spolku, panu Martinu Prokešovi.

Festivalu, který odstartuje dvořákovským 
galakoncertem v Liberci, přeji mnoho 
úspěchů a jeho návštěvníkům výjimečné 
hudební zážitky.

Dr. Christoph Israng 
velvyslanec Spolkové republiky Německo 
v České republice

Liebe Klassikfreundin, lieber Klassikfreund,

ich gratuliere dem Festival Lípa Musica 
zum 20. Jubiläum und freue mich sehr, 
in diesem besonderen Jahr erneut 
die Schirmherrschaft zu übernehmen.

Lípa Musica – der Name steht für 
herausragende musikalische Darbietungen 
internationaler Künstlerinnen und Künstler 
und ein abwechslungsreiches Programm. 
Mit seinem grenzüberschreitenden, 
brückenbildenden Ansatz, der sich nicht 
nur in malerischen Konzertorten im 
tschechischen und sächsischen Grenzland 
ausdrückt, steht Lípa Musica in vorbildlicher 
Weise für einen lebendigen Kulturaustausch 
zwischen unseren beiden Ländern – ganz im 
Sinne der Ziele unserer Auswärtigen Kultur- 
und Bildungspolitik. Mein besonderer 
Dank gilt dem Hauptveranstalter Arbor
 und seinem Vorsitzenden, Herrn Martin 
Prokeš, für ihren künstlerischen Einsatz 
für Völkerverständigung.

Ich wünsche dem Festival, das mit einer 
Dvořák-Gala in Liberec eröff net wird, gutes 
Gelingen und Ihnen, liebe Besucherinnen 
und Besucher, einen ganz besonderen 
Musikgenuss.

Dr. Christoph Israng 
Botschafter der Bundesrepublik Deutschland 
in der Tschechischen Republik

Tento text píši v první polovině března 
a vy jej, půjde-li vše dobře, budete číst 
za několik měsíců. V běžných časech bych 
popřál pořadatelům úspěch a divákům 
umělecký zážitek a měl bych pocit, že se 
v zásadě nemůže nic stát, že se můžeme 
jen těšit na to, jaký program pořadatelé 
letos vymyslí, a napsat si přesné datum 
do kalendáře.

V tuto chvíli si přeji jen jedno jediné – 
abyste těchto pár řádek vůbec mohli číst. 
To totiž bude znamenat, že Lípa Musica 
bude, a to není málo. Živé umění nyní trpí, 
chvěje se, ale já i teď, v těžkých březnových 
dnech, věřím, že, přestože se chvěje, je 
pevné a že dvacátý ročník vašeho festivalu 
toho bude důkazem. Doufám, že tento 
festival tak důležitý právě v severočeském 
regionu proběhne letos bez větších obtíží.

Velmi by mě potěšilo, kdyby Lípa Musica 
obnovila svůj rozsah a mohla dále růst. 
Rozmanitost, kterou organizátoři dokázali 
posluchačům vždy nabídnout, je jeden 
z nedocenitelných aspektů obdobných 
kulturních akcí. Velmi mi záleží na tom, 
aby se kultura mohla vrátit do našich 
životů v celé své šíři, a nejde jen o duchovní 
rozměr kultury, ale i o schopnost vytvářet 
komunitu, důležité vazby a sounáležitost.

PhDr. Lubomír Zaorálek
ministr kultury

Diesen Text schreibe ich Mitte März und Sie 
werden ihn, wenn alles gut läuft, in einigen 
Monaten lesen. In normalen Zeiten würde ich 
den Veranstaltern Erfolg und den Besuchern 
ein künstlerisches Erlebnis wünschen und 
hätte das Gefühl, dass im Grunde genommen 
nichts passieren kann und wir uns darauf 
freuen können, welches Programm die Or-
ganisatoren dieses Jahr vorbereiten, und uns 
das genaue Datum im Kalender vermerken.

In diesem Moment wünsche ich mir nur Eins 
– dass Sie diese wenigen Zeilen überhaupt 
lesen können. Das würde nämlich bedeuten, 
dass es Lípa Musica geben wird – und das 
ist nicht wenig. Die lebendige Kunst leidet 
und zittert zurzeit, aber auch jetzt, in den 
schwierigen Märztagen, glaube ich, dass 
die Kunst trotz des Bangens fest bleibt und 
der zwanzigste Jahrgang Ihres Festivals  
dafür ein Beweis sein wird. Ich hoff e, dass 
dieses gerade in der nordböhmischen Region 
so wichtige Festival dieses Jahr ohne größere 
Schwierigkeiten stattfi nden kann.

Es würde mich sehr freuen, wenn das Festival 
Lípa Musica seinen Umfang erneuern und 
weiter wachsen könnte. Die Vielfalt, die 
die Veranstalter den Besuchern immer anzu-
bieten wussten, ist einer der unschätzbaren 
Aspekte ähnlicher Kulturereignisse. Ich lege 
viel Wert darauf, dass die Kultur in ihrer 
ganzen Breite in unser Leben zurückkehren 
kann, wobei es nicht nur um die geistige 
Dimension der Kultur geht, sondern auch 
um die Fähigkeit, eine Gemeinschaft, wichtige 
Bindungen und Zusammengehörigkeiten 
zu schaff en.  

PhDr. Lubomír Zaorálek
Minister für Kultur
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Vážení přátelé a milovníci umění,

MHF Lípa Musica letos slaví krásné 
kulaté výročí a já jsem hrozně rád, 
že mu mohu jako hejtman Ústeckého 
kraje složit svou poklonu. Již dvacet let 
se můžeme radovat z pestrého programu 
plného hudby a radosti, který pro nás 
přichystali organizátoři festivalu. Jako 
jedna z nejvýznamnějších kulturních 
a společenských akcí našeho regionu 
si právem zaslouží titul Rodinné stříbro 
Ústeckého kraje. I letos se můžeme těšit 
na nezapomenutelné zážitky, které festival 
přináší, a na příjemný požitek z hudebního 
umění plného emocí. Zapomeňte na chvíli 
na své starosti a nechte se okouzlit 
zpěvem a dokonalým zvukem hudebních 
nástrojů z produkce nejlepších českých 
i zahraničních interpretů. Chtěl bych 
poděkovat pořadatelům festivalu za jejich 
neskonalé úsilí, díky kterému získala Lípa 
Musica za dvacet let své existence velké 
renomé. Přeji jim, aby festival stále sklízel 
takový úspěch jako dosud a lákal mnoho 
návštěvníků.  

Ing. Jan Schiller
hejtman Ústeckého kraje

Sehr geehrte Freunde und Liebhaber 
der Musik, 

das Internationale Musikfestival Lípa 
Musica feiert dieses Jahr ein schönes, 
rundes Jubiläum und es freut mich sehr, 
dass ich ihm als Hauptmann der Region 
Ústí ein Kompliment aussprechen kann. 
Bereits seit zwanzig Jahren können wir 
ein buntes Programm voller Musik und 
Freude genießen, das die Organisatoren 
für uns vorbereitet haben. Als eins 
der wichtigsten kulturellen und gesell-
schaftlichen Ereignisse unserer Region 
verdient es zu Recht den Prädikat 
Familiensilber der Region Ústí. Auch 
in diesem Jahr dürfen wir uns auf 
unvergessliche Erlebnisse freuen, die uns 
das Festival bringt, und auf den 
angenehmen Genuss emotionsreicher, 
musikalischer Kunst. Vergessen Sie kurz 
Ihre Sorgen und lassen Sie sich durch 
den Gesang, den vollkommenen Klang 
der Musikinstrumente  und die besten 
tschechischen und ausländischen Interpreten 
bezaubern. Den Festivalveranstaltern 
möchte ich für deren unendliche 
Anstrengungen danken, die dem Festival 
Lípa Musica in den zwanzig Jahren seiner 
Existenz ein großes Renommee einbrachten. 
Ich wünsche ihnen, dass das Festival 
weiterhin einen solchen Erfolg wie bisher 
hat und viele Besucher anzieht.  

Ing. Jan Schiller
Hauptmann der Region Ústí

Vážení příznivci dobré hudby,

rok se s rokem sešel a chystá se další ročník 
Mezinárodního hudebního festivalu Lípa 
Musica. Ten se stal již stálou součástí české 
hudební nabídky, která servíruje výběr toho 
nejpozoruhodnějšího ze soudobé domácí 
i světové produkce napříč žánry. V letošním 
roce navíc slaví Lípa Musica své dvacetiny 
a já jsem velmi rád, že jí opět, stejně jako 
v minulých letech, může Liberecký kraj 
poskytnout podporu. Nyní ji totiž Lípa 
Musica potřebuje víc než kdykoliv předtím. 
Od vypuknutí koronavirové pandemie 
a s ní souvisejících společenských omezení 
mají totiž pořadatelé v čele s ředitelem 
Martinem Prokešem výrazně omezené 
možnosti prezentace jednotlivých koncertů. 
Je třeba jim však vyslovit velký obdiv. 
Už samo to, že úplně z ničeho během 
let vytvořili jednu z nejvýznamnějších 
akcí svého druhu v regionu, je fascinující. 
Navíc je však nezastavil ani loňský nástup 
koronaviru. Ani na okamžik neztratili 
naději, neváhali, pružně a rychle zareagovali 
na aktuální stav a nabídli vystoupení 
v podobě online přenosů. Festival tedy 
díky nim žije dál. Věřím, že i nadcházející 
jubilejní dvacátý ročník bude opět 
na regionální hudební scéně zářící stálicí. 

Martin Půta
hejtman Libereckého kraje

Werte Freunde guter Musik,

ein Jahr triff t aufs andere und schon 
wird der nächste Jahrgang des 
Internationalen Musikfestivals Lípa Musica 
vorbereitet. Letzteres gehört bereits zum 
festen Bestandteil des tschechischen 
Musikangebots und bietet eine Auswahl 
des Bemerkenswertesten der aktuellen  
einheimischen und ausländischen 
Produktion quer durch verschiedene Genres. 
Zudem feiert das Festival Lípa Musica in 
diesem Jahr sein zwanzigstes Jubiläum, 
wobei es mich sehr freut,  dass der Bezirk 
Liberec, wie auch in den vergangenen 
Jahren, Fördergelder gewähren kann. 
Jetzt braucht sie Lípa Musica nämlich 
mehr als je zuvor. Seit Anfang der Corona-
Pandemie und der damit verbundenen 
gesellschaftlichen Einschränkungen haben 
die Festivalveranstalter unter Leitung 
ihres Direktors Martin Prokeš nur sehr 
begrenzte Möglichkeiten, einzelne Konzerte 
zu realisieren. Sie verdienen jedoch unsere 
große Anerkennung. Schon allein die 
Tatsache, dass sie aus dem Nichts im 
Laufe der Jahre eines der bedeutendsten 
kulturellen Ereignisse der Region schufen, 
ist faszinierend. Überdies ließen sie sich 
nicht einmal von dem Corona-Ausbruch 
ausbremsen. Sie verloren in keinem 
Augenblick die Hoff nung, zögerten nicht, 
reagierten fl exibel und schnell auf den 
aktuellen Stand und boten Konzerte 
in Form von online Übertragungen an. Dank 
ihnen lebt das Festival weiter. Ich glaube, 
dass auch der kommende zwanzigste 
Jubiläumsjahrgang wieder ein strahlender 
Fixstern der regionalen Musikszene sein 
wird.

Martin Půta
Hauptmann der Region Liberec
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Slušelo by se, aby dvacetiny Mezinárodního 
hudebního festivalu Lípa Musica se 
připomněly slavnostně a radostně. Žel Bohu, 
letošní, již tedy 20. ročník, se musel ve svých 
přípravách, a i nadále se musí ve svém 
vlastním průběhu potýkat s pandemickou, 
resp. postpandemickou situací a jejími 
důsledky doposud. S vědomím známé, ale 
mnohdy zapomínané pravdy, že „mlčí jen 
ten, kdo se nechává umlčet“, Vás ujišťuji, 
že festival se přesto rozezní i při svém 
hezkém jubileu. Program je připraven, 
dolaďuje se a na poslední chvíli se pilují 
podrobnosti vždycky, ať jsou okolnosti 
jakékoliv. Konečná podoba a tvář koncertní 
události se stejně spatří až na místě 
a v daném čase konání. Tím je každý originál 
jedinečný a krásný. Jistě tomu tak bude i při 
letošních dvacátých narozeninách festivalu 
Lípa Musica. Rozhodující je jedno jediné: 
zdar hudebních zastavení, konaných na tak 
mnohých místech v terénu litoměřické 
diecéze i v jejím bezprostředním sousedství, 
je zajištěn odhodláním všech organizátorů, 
obětavých a zdatných interpretů, ale 
i přízní věrných posluchačů. Mám-li vyslovit 
gratulaci, pak přání doplňuji blahem, tedy 
blahopřeji. Bůh žehnej všem!

Mons. Mgr. Jan Baxant 
20. biskup Diecéze litoměřické

Es würde sich gehören, dass das zwanzigste 
Jubiläum des Internationalen Musikfestivals 
Lípa Musica festlich und freudig begangen 
wird. Leider Gottes musste sich der 
diesjährige, also schon der 20. Jahrgang 
bei seinen Vorbereitungen, aber auch 
darüber hinaus in seinem eigentlichen 
Verlauf mit der pandemischen bzw. 
postpandemischen Situation und deren 
Folgen auseinandersetzen. Im Bewusstsein 
der bekannten, allerdings oft vergessenen 
Wahrheit, dass „nur derjenige schweigt, 
der sich mundtot machen lässt“, versichere 
ich Sie, dass das Festival trotzdem bei 
seinem schönen Jubiläum erklingen wird. 
Das Programm ist vorbereitet, wird 
präzisiert und im letzten Moment werden 
immer noch Details feingeschliff en, egal 
unter welchen Umständen. Die fi nale 
Form und Gestalt des Konzertereignisses 
erlebt man sowieso erst vor Ort und zur 
gegebenen Zeit des Auftritts. Dadurch 
ist jedes Original einmalig und schön. 
Sicher wird es auch bei dem diesjährigen 
zwanzigsten Geburtstag des Festivals Lípa 
Musica so sein. Entscheidend ist einzig 
der Erfolg an den Spielstätten, an vielen 
Orten der Leitmeritzer Diözese und ihrer 
Nachbarschaft. Dieser Erfolg wird durch 
die Entschlossenheit aller Organisatoren, 
die opferwilligen und tüchtigen Interpreten, 
aber auch durch die Gunst der treuen 
Hörer gesichert. Wenn ich eine Gratulation 
aussprechen soll, dann ergänze ich meinen 
Wunsch um Glück für Lípa Musica. Gott 
segne alle!

Mons. Mgr. Jan Baxant
20. Diözesanbischof von Bistum Leitmeritz

Vážení příznivci Mezinárodního 
hudebního festivalu Lípa Musica, 

nikdo z nás si po loňském roce neuměl 
představit, že by rok 2021 pro nás mohl 
být ještě těžší a přinesl nám stále složitější 
a bolestnější výzvy. Jak všichni víme, 
bohužel je tomu tak. O to více jsem šťastná, 
že vůbec mohu v letošním roce převzít 
záštitu nad Mezinárodním hudebním 
festivalem Lípa Musica. Tento nádherný 
festival šel vždy tak trochu proti proudu. 
V době, kdy jsou lidé smutní a nešťastní, 
přichází Lípa Musica s nabídkou radosti. 
A to radosti z hudby, protože navzdory 
době nás festival znovu zve na dva měsíce 
plné neopakovatelných hudebních zážitků 
na netradičních místech. Máme nyní jen 
málo příležitostí k radosti a nadšenému 
očekávání, proto si tento pocit uchovejme 
co nejdéle. Budu si vroucně přát, aby se 
pocit změnil ve skutečnost a my se znovu 
na podzim sešli a společně oslavili to, 
že těžké časy jsou již za námi. Neumím 
si představit lepší příležitost k této oslavě 
než některý z koncertů letošního 
jubilejního 20. ročníku Lípy Musicy. 

Těším se na viděnou!

Ing. Jitka Volfová
starostka města Česká Lípa

Sehr geehrte Freunde des Internationalen 
Musikfestivals Lípa Musica,

keiner von uns konnte sich nach 
dem vergangenen Jahr vorstellen, dass 
das Jahr 2021 für uns noch schwerer sein 
würde und uns vor immer kompliziertere 
und schmerzhaftere Herausforderungen 
stellen könnte. Wie wir alle wissen, ist 
es leider so. Um so mehr bin ich glücklich, 
dass ich in diesem Jahr die Schirmherrschaft 
über das Internationale Musikfestival Lípa 
Musica überhaupt übernehmen darf. Dieses 
herrliche Festival schwamm immer ein 
wenig gegen den Strom. In einer Zeit, 
in der die Menschen traurig und unglücklich 
sind, kommt Lípa Musica mit einem 
Angebot der Freude. Freude an der Musik, 
denn trotz der Widrigkeiten lädt uns 
das Festival erneut für zwei Monate 
zu einzigartigen musikalischen Erlebnissen 
an ungewöhnlichen Orten ein. Wir haben 
jetzt nur wenig Gelegenheiten zu Freude und 
begeisterter Erwartung, deswegen sollten 
wir dieses Gefühl möglichst lange hegen. 
Ich wünsche mir innigst, dass sich das 
Gefühl in Realität verwandelt, dass wir uns 
im Herbst wiedersehen, gemeinsam feiern 
und die schwierigen Zeiten dann schon 
hinter uns liegen. Ich kann mir keine bessere 
Gelegenheit zu einer solchen Feier vorstellen, 
als eins der Konzerte des diesjährigen 
20. Jubiläumsjahrgangs von Lípa Musica.

Ich freue mich auf das Wiedersehen!

Ing. Jitka Volfová
Bürgermeisterin der Stadt Česká Lípa
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Aleluja! S velikou radostí vám předsta-
vujeme narozeninový ročník, který je 
ověnčen úžasnou uměleckou garancí Pavel 
Haas Quarteta. Čekají nás neobyčejné 
hudební zážitky, zazní hned dvě světové 
premiéry, jednou z nich je skladba „Domov“, 
která vznikla na zakázku pro festival Lípa 
Musica. Zahájíme velkolepě orchestrálním 
koncertem, ve kterém vzdáme hold 
jednomu z největších hudebních skladatelů 
Antonínu Dvořákovi. Chybět nebude 
komorní hudba, varhanní a klavírní 
recitál, nabídneme setkání s moderním 
výrazovým tancem, s lidovou písní, splníme 
přání našich posluchačů v koncertu 
na přání, prožijeme audiovizuální projekt 
na mystickém Oybině či oslavíme 90. naro-
zeniny legendy Semaforu pana Jiřího 
Suchého za doprovodu divadelního 
orchestru. Nabídneme vám návštěvu dvou 
nových míst, a to nově zrekonstruovaného 
kostela v Horní Polici a zámku v Lomnici 
nad Popelkou.

Těšit se na něco… dostává v dnešní době 
zvláštní význam a rozměr. Těšme se tedy 
spolu na hudbou protknutý podzim 
ve společnosti nejlepších umělců naší doby, 
navzdory všemu. 

Martin Prokeš
ředitel MHF Lípa Musica

Moc děkuji všem partnerům festivalu, 
kteří nám zachovali přízeň a tvoří strom 
Lípy Musicy.

Halleluja! Mit großer Freude stellen 
wir Ihnen den Jubiläumsjahrgang vor, 
der durch die wunderbare künstlerische 
Garantie des Pavel Haas Quartetts gekrönt 
ist. Außergewöhnliche Musikerlebnisse 
erwarten uns, gleich zwei Weltpremieren 
erklingen, eine davon ist die im Auftrag 
des Festivals Lípa Musica entstandene 
Komposition „Heimat“. Das Festival wird 
mit einem großartigen orchestralen Konzert 
eröff net, mit dem wir einem der größten 
Komponisten, Antonín Dvořák, huldigen. 
Auch Kammermusik sowie Orgel- und 
Klavierrezitale werden nicht fehlen. Im 
Angebot sind zudem Begegnungen mit 
modernem Ausdruckstanz sowie dem 
Volkslied. Die Bitten unserer Hörer erfüllen 
wir mit einem Wunschkonzert. Auf dem 
mystischen Oybin gibt es das Erlebnis eines 
audiovisuellen Projekts. Den 90. Geburtstag 
des Gründers des legendären Theaters 
Semaphor, Herrn Jiří Suchý, feiern wir 
mit ihm und dem Orchester des Theaters.
Wir bieten Ihnen den Besuch zweier neuer 
Spielstätten an, der neu rekonstruierten 
Kirche in Horní Police und des Schlosses 
Lomnice nad Popelkou. 

Freudige Erwartung… das bekommt 
in der heutigen Zeit besondere Bedeutung 
und Dimension. Freuen wir uns also trotz 
allem gemeinsam auf den Herbst, angefüllt 
mit Musik, und auf die Gesellschaft von 
hervorragenden Künstlern unserer Zeit.   

Martin Prokeš
Direktor des Festivals Lípa Musica

Ich bedanke mich herzlich bei allen Festival-
partnern, die uns Ihre Gunst bewahren 
und den Baum von Lípa Musica bilden. 

Vážení milovníci hudby, 

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica 
slaví dvacáté výročí a každé takové jubileum 
vybízí k zamyšlení a ohlédnutí. A toto 
ohlédnutí je mimořádně příjemné.
Již na samém počátku měl festival velmi 
odvážné ambice – stát se nejvýznamnějším 
svátkem hudby v severočeském regionu. 
Nyní, po 20 letech, mě velmi těší, že festival 
své původní plány nejen bezezbytku naplnil, 
ale dokázal mnohem více. Díky své vysoké 
umělecké úrovni se stal pevným bodem 
v kalendáři nás všech, a překonal tak nejen 
rámec regionu, ale dokonce naší vlasti 
svým napojením na sousední Německo. 
Z malé regionální kulturní události se stal 
úctyhodnou mezinárodní hudební akcí.  

K oslavě svého výročí si festival věnoval 
novou kantátu Domov / Heimat – skladbu, 
která je oslavou a intimní refl exí tolik 
zkoušené krajiny pohraničí. A to tou 
nejkrásnější formou. Uměním.

Festivalu přeji, aby ho ty nejodvážnější 
ambice a plány neopustily, a aby nás tak 
mohl nadále nejen těšit krásnou hudbou, 
ale také inspirovat tím, že myslet ve velkém 
a nad předem daný rámec je cesta, která 
vede k úspěchu.

Těším se spolu s Vámi na překonávání 
hranic všech forem prostřednictvím toho 
nejlepší umění.

Pavel Smutný
president nadačního fondu 
Bohemian Heritage Fund

Liebe Musikliebhaber, 

das Internationale Musikfestival Lípa Musica 
feiert sein zwanzigstes Jubiläum und jedes 
Jubiläum regt zum Nachdenken an und dazu 
Bilanz zu ziehen. Und diese Bilanz ist auß-
erordentlich angenehm.
Von Anfang an hatte das Festival mutige Am-
bitionen – zum bedeutendsten Fest der Musik 
in der nordböhmischen Region zu werden. 
Jetzt, nach 20 Jahren, freut es mich sehr, dass 
das Festival seine ursprünglichen Pläne nicht 
nur vollständig erfüllte, sonder weit mehr 
vollbrachte. Dank seiner hohen musika-
lischen Qualität hat es einen festen Platz im 
Kalender von uns allen und überwand nicht 
nur die Grenze der Region und sogar unseres 
Heimatlandes mit seiner Verankerung im be-
nachbarten Deutschland. Aus einem kleinen 
regionalen kulturellen Ereignis wurde ein 
respektables internationales Musikevent.  
Seinem Jubiläum widmete das Festival eine 
neue Kantate Domov / Heimat – eine Kompo-
sition, die Feier und intime Refl exion der 
so sehr geprüften Grenzlandschaft zugleich 
ist. In der schönsten Form, mit der Kunst.
Dem Festival wünsche ich, dass ihm die 
mutigen Ambitionen und Pläne nicht ausge-
hen, damit es uns weiter mit schöner Musik 
erfreuen kann und dazu inspiriert, dass das 
Denken im Großen und über den vorgegebe-
nen Rahmen hinaus ein Weg zum Erfolg ist.
Ich freue mich mit Ihnen gemeinsam auf das 
Überwinden von Grenzen aller Art mit dem 
Mittel der besten Kunst.

Pavel Smutný 
Präsident des Spendenfonds 
Bohemian Heritage Fund
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Vážení a milí příznivci festivalu Lípa Musica,

nabídka převzít uměleckou záštitu nad 
jubilejním 20. ročníkem se pro nás stala 
záležitostí velmi osobní, nejen díky našemu 
dlouholetému vztahu k festivalu a k lidem, 
jež ho utváří, ale i díky vědomí prestiže 
a důležitosti, kterou zaujímá na kulturní 
mapě České republiky. Spojuje nás také 
téměř stejně dlouhá, dvacetiletá životní 
cesta, na jejímž počátku stála víra a láska 
k hudbě a nadšení, bez kterého nelze 
žádný podobně úspěšný projekt vytvořit. 
A tak s radostí a odpovědností přijímáme 

tuto výzvu, abychom tak navázali na naši 
společnou historii, obohatili ji o nové 
impulzy a prohloubili náš vzájemný vztah 
nejen s festivalem, ale také s Vámi – s jeho 
publikem. 

Rezonance myšlenek
Již delší dobu rezonuje v našich myslích 
myšlenka podívat se na formaci smyčcového 
kvarteta zcela novou optikou, a právě 
festival Lípa Musica nám k tomu dal 
úžasnou příležitost. Ve chvíli, kdy píšeme 
tyto řádky, se již listy notového papíru plní 
skladbou pro třináct hlasů a smyčcové 

Slovo uměleckého garanta Pavel Haas Quartet kvarteto, kterou uvedeme společně 
s Martinů Voices ve světové premiéře 
na zahajovacím koncertu festivalu. Její 
autorkou bude naše kamarádka a výrazná 
osobnost slovenské soudobé hudby Ľubica 
Čekovská.

Ľubica
Ľubica je ztělesněním slova „tvořit“. Její 
hudba mluví jazykem barev, vypjatých 
emocí, zajímavých zvuků a souzvuků, 
odzbrojuje vás svou nápaditostí, oslovuje 
skrze svůj obrovský dramatický náboj. 
Tentokráte nás pozve do očistného světa 
klidu a meditace, ze kterého se člověk 
dokáže dívat na problémy ze zcela jiné 
perspektivy. Společně budeme hledat 
východisko z doby, která rozdělila národy, 
jednotlivce, rodiny, která je dodnes pro 
mnohé z nás citlivým tématem: konec druhé 
světové války a odsun sudetských Němců. 
Kde jinde však o této naší společné historii 
mluvit než v místě, které si prošlo touto 
katarzí, a jak jinak než prostřednictvím 
hudby? Jde o krásný počin, který, věříme, 
bude nejen oslavou jubilejního 20. ročníku, 
ale rovněž bránou k nápadům a inspiracím 
na startu nové festivalové éry.  

Boris
Láska na první pohled – takové bylo naše 
první setkání s klavíristou a přítelem 
Borisem Giltburgem. Dohromady nás 
svedla spolupráce na Klavírním kvintetu 
op. 81 Antonína Dvořáka v roce 2014. 
Od té doby jsme spolu koncertovali třeba 
v londýnské Wigmore Hall nebo v rámci 
našeho severoamerického turné a v roce 
2018 jsme také společně slavili zisk Ceny 
Gramophone. Boris je naprosto výjimečná 
osobnost: intelektuálně, umělecky i jako 
člověk. Takže když nám dal festival možnost 
pozvat si hudebního hosta, byl jasnou 
volbou. Tak to prostě musí být, že se tento 
klavírista světového formátu objeví právě 
na jubilejním ročníku! Jsme šťastní, že Boris 
naši nabídku přijal s nadšením a můžeme 

Vám tak dopřát skvělou kombinaci jeho 
sólového recitálu s naším společným 
programem, na němž zazní dvě mimořádná 
díla: klavírní kvintety Antonína Dvořáka 
a Johannese Brahmse. 

Od Smetany k Janáčkovi
Naše poslední, třetí festivalové zastavení 
spočine ve světě hudby Smetany, Dvořáka 
a Janáčka, autorů, již psali historii nejen 
české, ale i světové kvartetní literatury. 
Zazní druhý smyčcový kvartet Bedřicha 
Smetany, první kvartet Leoše Janáčka 
„Kreutzerova sonáta“ a slavný „Americký“ 
kvartet Antonína Dvořáka. Když se nás 
zeptáte, co tato tři díla spojuje, tak všechna 
totálně předběhla svou dobu. Smetana 
posunul kvartetem d moll romantismus 
do dalšího století, Janáček novátorsky 
zpracoval téma žárlivosti, lásky, vraždy, 
smíření i odcházení z tohoto světa. 
A Dvořák? Jednoduše dokonalá skladba, 
kterou nelze než milovat!

Co říci na závěr?
Dvacet let představuje v životě lidském 
pořádný kus cesty a my s obdivem hledíme, 
jak za tu dobu vyrostl z festivalu Lípa Musica 
krásný, zdravý strom, hluboce zakořeněný 
na severu Čech, v kraji s pohnutou 
historií, jenž takový strom v novém 
tisíciletí potřeboval a dvacet let s ním 
společně roste a sílí. Proto přijměte naše 
nejsrdečnější pozvání nejen na koncerty 
Pavel Haas Quartet, ale také na koncerty 
našich uměleckých kolegů. Vždyť již Johann 
Wolfgang Goethe řekl: „Každý by měl denně 
poslouchat trochu hudby, přečíst nějakou 
báseň, podívat se na dobrý obraz a pokud 
možno říci několik rozumných slov.“ 
Minimálně bod první si můžete s festivalem 
Lípa Musica dopřát vrchovatě!

Těšíme se s Vámi na viděnou!
Váš Pavel Haas Quartet
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Mensch. Als uns das Festival die Möglichkeit 
bot, einen Gast einzuladen, war er unsere 
klare Wahl. Es musste einfach so sein, dass 
dieser Pianist von Weltrang gerade beim 
Jubiläumsjahrgang erscheint! Wir sind 
glücklich, dass Boris unser Angebot mit 
Begeisterung angenommen hat und wir 
Ihnen eine wunderbare Kombination seines 
Solo-Rezitals mit unserem gemeinsamen 
Programm anbieten dürfen, bei dem zwei 
außergewöhnliche Werke erklingen, die 
Klavierquintette von Antonín Dvořák und 
Johannes Brahms. 

Von Smetana zu Janáček
Unsere letzte, dritte Festivalstation begibt 
sich in die Welt der Musik von Smetana, 
Dvořák und Janáček, Autoren, die die 
Quartettliteratur nicht nur in Tschechien 
sondern weltweit bereicherten. Dabei 
erklingen das zweite Streichquartett von 
Bedřich Smetana, das erste Quartett von 
Leoš Janáček, die „Kreutzer-Sonate“, und das 
berühmte „Amerika-Quartett“ von Antonín 
Dvořák. Wenn Sie uns fragen, was diese drei 
Werke verbindet, so waren alle drei ihrer 
Zeit weit voraus. Smetana brachte mit dem 
d moll Quartett die Romantik ins nächste 
Jahrhundert, Janáček bearbeitete innovativ 
die Themen Eifersucht, Liebe, Mord, 
Versöhnung, und Sterben. Und Dvořák? 
Einfach eine vollkommene Komposition, 
die man lieben muss!

Was soll man zum Abschluss sagen?
Zwanzig Jahre stellen im menschlichen 
Leben ein gehöriges Stück Weges dar und 
wir sehen verwundert, wie in dieser Zeit 
aus dem Festival Lípa Musica ein schöner, 
gesunder Baum herangewachsen ist, 
verwurzelt in Nordböhmen, einer Gegend 
mit turbulenter Geschichte, die einen solchen 
Baum im neuen Jahrtausend benötigte und 
zwanzig Jahre gemeinsam mit ihm wuchs 
und kräftiger wurde. Folgen Sie daher 
unserer herzlichen Einladung nicht nur 
zu Konzerten des Pavel Haas Quartetts, 

sondern auch zu Konzerten unserer 
Künstlerkollegen. Denn schon Johann 
Wolfgang Goethe sagte: “Man sollte alle 
Tage wenigstens ein kleines Lied hören, 
ein gutes Gedicht lesen, ein treffl  iches 
Gemälde sehen und, wenn es möglich 
zu machen wäre, einige vernünftige Worte 
sprechen.” Mit dem Festival Lípa Musica 
können Sie zumindest den ersten Punkt 
erfüllen! 

Wir freuen uns auf ein Wiedersehen 
mit Ihnen!
Ihr Pavel Haas Quartett

Sehr geehrte und liebe Freunde 
des Festivals Lípa Musica,

das Angebot, im 20. Jubiläumsjahr 
die künstlerische Garantie zu übernehmen, 
wurde für uns zu einer sehr persönlichen 
Angelegenheit, nicht allein wegen der 
langjährigen Beziehung zum Festival und 
den Menschen, die es formen, sondern auch 
weil uns bewusst ist, welches Prestige und 
welche Bedeutung es auf der kulturellen 
Karte der Tschechischen Republik hat. 
Uns verbindet auch ein fast gleich langer 
zwanzigjähriger Lebensweg, an dessen 
Anfang Glaube, Liebe zur Musik und 
Begeisterung standen, ohne die kein ähnlich 
erfolgreiches Projekt geschaff en werden 
kann. Und so nehmen wir freudig und 
verantwortungsvoll diese Herausforderung 
an, um so an unsere gemeinsame Geschichte 
anzuknüpfen, sie um neue Impulse zu 
bereichern und unsere Beziehung nicht 
nur zum Festival, sondern auch zu Ihnen – 
seinem Publikum zu vertiefen. 

Die Resonanz der Gedanken 
Schon längere Zeit räsoniert in unseren 
Köpfen die Idee, die Formation des 
Streichquartetts aus einer ganz anderen 
Optik wahrzunehmen und das Festival 
Lípa Musica gab uns dazu eine fabelhafte 
Gelegenheit. Jetzt, da wir diese Zeilen 
schreiben, füllen sich schon die Notenblätter 
mit einer Komposition für dreizehn 
Stimmen und ein Streichquartett, die wir 
gemeinsam mit den Martinů Voices in einer 
Weltpremiere beim Eröff nungskonzert des 
Festivals auff ühren. Die Autorin ist unsere 
Freundin und markante Persönlichkeit 
der gegenwärtigen slowakischen Musik 
Ľubica Čekovská.

Ľubica
Ľubica ist eine Verkörperung des Wortes 
„Schaff en“. Ihre Musik spricht in der Sprache 
der Farben, gesteigerter Emotionen, 
interessanter Klänge und Konsonanzen. 
Ihr Einfallsreichtum ist entwaff nend 
und ihre gewaltige dramatische Vielfalt 
ansprechend. Diesmal versetzt sie uns 
in eine reine Welt der Ruhe und Meditation, 
wo der Mensch Probleme aus einer völlig 
anderen Perspektive betrachten kann. 
Gemeinsam werden wir einen Ausweg 
aus dem Erbe jener Zeit suchen, die Völker, 
Personen und Familien trennte, und die bis 
heute für viele von uns ein sensibles Thema 
ist: das Ende des Zweiten Weltkriegs und 
die Aussiedelung der Sudetendeutschen. 
Wo sonst kann man über diese gemeinsame 
Geschichte sprechen, wenn nicht an dem 
Ort, der diese Katharsis durchlebt hat, 
und wie sonst, wenn nicht mit den Mitteln 
der Musik? Es geht um eine gute Tat, 
die, wie wir glauben, nicht nur den 
20. Jubiläumsjahrgang feiert, sondern auch 
ein Tor zu neuen Einfällen und Inspirationen 
an der Schwelle einer neuen Ära des 
Festivals aufstößt.  

Boris
Liebe auf den ersten Blick – so war unser 
erstes Treff en mit dem Pianisten und 
Freund Boris Giltburg. Unsere Wege 
wurden durch die Zusammenarbeit an dem 
Klavierquintett Op. 81 von Antonín Dvořák 
im Jahr 2014 zusammengeführt. Seitdem 
konzertierten wir gemeinsam z. B. in der 
Londoner Wigmore Hall, oder im Rahmen 
unserer nordamerikanischen Tournee und 
2018 feierten wir gemeinsam den Gewinn 
des Gramophone-Preises. Boris ist eine 
absolut herausragende Persönlichkeit: 
intellektuell, künstlerisch und auch als 

Grußwort des künstlerischen Garanten Pavel Haas Quartet
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datum místo název interpret cena v Kč bus více 
str.

pá/21/5 Česká Lípa Lípa Cantantes pěvecká soutěž 
pro žáky ZUŠ

pá/27/8 Oybin #alighieri700 Kchun 400 ✓ 20

so/4/9 Česká Lípa
Pavel Haas Quartet I: 
Domov / narozeninový 
galakoncert

Pavel Haas Quartet, 
Martinů Voices

450 
350 
250

22

so/11/9 Liberec
Dvořák Gala
zahajovací koncert
Koncert pro Liberecký 
kraj

M. Fukačová, 
Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu, 
A. Liebreich

1 200
800
400

✓ 24

út/14/9 Lomnice n. 
Popelkou

Smetanovo trio 
na zámku Smetanovo trio 200 ✓ 26

pá/17/9 Česká Lípa Musica Bohemica: 
Poezie lidové písně

A. Hlavenková, 
M. Prokeš, Musica 
Bohemica, J. Krček

250 28

so/18/9 Horní 
Police Růžencové sonáty L. Sedláková Hůlová, 

J. Tůma 250 ✓ 30

ne/19/9 Č. Kamenice Triumf pištců Capella de la Torre 250 ✓ 32

st/22/9 Doksy Zrození – zánik – naděje ANMOEN 250 ✓ 34

so/25/9 Zahrádky S loutnou při svíčkách J. Čižmář 300 ✓ 36

ne/26/9 Česká Lípa Pavel Haas 
Quartet II: 4+1

Pavel Haas Quartet, 
B. Giltburg 450 / 350 / 250 38

po/27/9 Česká Lípa Když klavír tančí… B. Giltburg 450 / 350 / 250 40

út/28/9 Hrádek 
nad Nisou

Čeští světci v nebes-
kém Jeruzalémě 

Schola Gregoriana 
Pragensis 250 ✓ 42

so/2/10 Prysk Pavel Jurkovič: 
Ukolébavky

H. Blažíková, 
J. Semerádová ad. 250 ✓ 44

ne/3/10 Großschönau Varhany pro čtyři ruce P. Salvová, J. Rotrekl 300 ✓ 46

čt/7/10 Děčín Dekkadancers: Stabat Mater 400 / 300
250 ✓ 48

pá/8/10 Kamenický 
Šenov

Na Broadwayi s Prague Cello Quartetem 
narozeninový dárek 400 ✓ 50

pá/15/10 Zittau Kahánek & Venyš v královské Žitavě 300 ✓ 52

so/16/10 Teplice Pavel Haas Quartet III: České kvartety 300 ✓ 54

čt/28/10 Nový Bor Jiří Suchý 90
Suchý, Molavcová, 
orchestr divadla 
Semafor, Svoboda

600 / 500 
400 ✓ 56

pá/19/11 Česká Lípa Má to smysl? 
Se Sekerou na Špačka!

žáci ZUŠ Česká Lípa, 
J. Špaček, M. Sekera 80 58

Datum Konzertort Name Künstler Preis
€ Seite

Fr/21/5 Česká Lípa Lípa Cantantes Gesangswettbewerb

Fr/27/8 Oybin #alighieri700 Kchun 15 20

Sa/4/9 Česká Lípa Pavel Haas Quartet I: 
Heimat / Geburtstagsgala

Pavel Haas Quartet, 
Martinů Voices

17 / 14
10 22

Sa/11/9 Liberec
Dvořák Gala
Eröff nugskonzert
Konzert für Liberecer 
Bezirk

M. Fukačová, Sinfonie-
orchester des Tsche-
chischen Rundfunks, 
A. Liebreich

46 
31 / 16 24

Di/14/9 Lomnice n. 
Popelkou

Smetana Trio 
auf Schloss Smetana Trio 8 26

Fr/17/9 Česká Lípa Musica Bohemica: 
Poesie der Volkslieder

A. Hlavenková, 
M. Prokeš, Musica 
Bohemica, J. Krček

10 28

Sa/18/9 Horní 
Police Rosenkranzsonaten L. Sedláková Hůlová, 

J. Tůma 10 30

So/19/9 Č. Kamenice Trionfo dei Piff ari Capella de la Torre 10 32

Mi/22/9 Doksy Geburt – Untergang – 
Hoff nung ANMOEN 10 34

Sa/25/9 Zahrádky Mit Laute 
bei Kerzenlicht J. Čižmář 12 36

So/26/9 Česká Lípa Pavel Haas 
Quartet II: 4+1

Pavel Haas Quartet, 
B. Giltburg

17 / 14 
10 38

Mo/27/9 Česká Lípa Wenn das Klaviertanzt… B. Giltburg 17 / 14 / 10 40

Di/28/9 Hrádek 
nad Nisou

Tschechische Heilige 
im himmlischen 
Jerusalem 

Schola Gregoriana 
Pragensis 10 42

Sa/2/10 Prysk Pavel Jurkovič: 
Wiegenlieder

H. Blažíková, 
J. Semerádová u.a. 10 44

So/3/10 Großschönau Orgel vierhändig P. Salvová, J. Rotrekl 12 46

Do/7/10 Děčín Dekkadancers: Stabat Mater 15 / 12 / 10 48

Fr/8/10 Kamenický 
Šenov

Auf dem Broadway mit dem Prague Cello 
Quartett / Geburtstagsgeschenk

15 50

Fr/15/10 Zittau Kahánek & Venyš in der Königsstadt Zittau 12 52

Sa/16/10 Teplice Pavel Haas Quartet III: Tschechische Quartette 12 54

Do/28/10 Nový Bor Jiří Suchý 90
Suchý, Molavcová, 
Theater Orchester 
Semafor, Svoboda

23 / 19 
15 56

Fr/19/11 Česká Lípa Hat es Sinn? Mit 
Sekera auf Špaček!

Schüler der Musik-
schule Česká Lípa, 
J. Špaček, M. Sekera

3 58

Přehled koncertů Konzertübersicht 

Změna programu vyhrazena. Programmänderungen vorbehalten.
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Svěží večer plný hitů české i světové fi lmové 
hudby v letním kině v Novém Boru, to je 
nabídka závěrečného koncertu 19. ročníku 
přesunutého v důsledku epidemické 
situace a přijatých opatření do letošního 
roku. Mistrů nad mistry, kteří vtiskli 
nezaměnitelnou podobu legendárním 
snímkům od dob „fi lmů pro pamětníky“ 
přes fi lmy hudební, klasické komedie, 
pohádky, i snímky, které patří do zlatého 
fondu české i světové kinematografi e, 
najdeme nejen v českých luzích a hájích 
bezpočet. Zmiňme například Petra Hapku, 
Járu Beneše, Zdeňka Lišku, Ondřeje Gregora 
Brzobohatého nebo Johna Williamse 
a už vám jistě v uších zní melodie z Kolji, 
Přednosty stanice, Pyšné princezny, Anděla 
Páně nebo Harryho Pottera…
Přijďte si je poslechnout ve výtečných 
aranžích neobyčejně talentovaného 
skladatele, dirigenta Jana Kučery, který se 
coby vyhlášený specialista tohoto oboru 
od klavíru chopí taktovky Pardubické 
komorní fi lharmonie. Přeložený závěr 
festivalu tak slibuje odlehčený umělecký 
zážitek pro nelehkou dobu, který bude 
posledním kamínkem do pestré hudební 
mozaiky předjímající oslavy dvacátých 
narozenin festivalu.

Ein erfrischender Abend voller Hits tsche-
chischer und ausländischer Filmmusik 
im Sommerkino in Nový Bor, das ist 
das Angebot des Abschlusskonzertes 
des 19. Jahrgangs, welches infolge 
der Epidemie-Situation und der damit 
verbundenen Maßnahmen auf dieses Jahr 
verschoben wurde. Nicht nur im tschechis-
chen Gefi lde fi ndet man unzählige Meister, 
die legendären Filmen eine unverwechselba-
re Form verliehen, von Musikfi lmen 
über klassische Komödien und Märchen 
bis zu Filmen, die zum goldenen Fonds 
der tschechischen und internationalen 
Kinematographie gehören. Wenn wir zum 
Beispiel Petr Hapka, Jára Beneš, Zdeněk 
Liška, Ondřej Gregor Brzobohatý oder John 
Williams erwähnen, so erklingen in Ihren 
Ohren sicher schon Melodien aus Kolja, 
Die stolze Prinzessin, Ein Engel des Herrn 
oder Harry Potter… Kommen Sie und hören 
Sie sich diese in ausgezeichneten Arran-
gements des außerordentlich talentierten 
Komponisten und Dirigenten Jan Kučera an, 
der als renommierter Spezialist in diesem 
Fach vom Klavier aus die Kammerphilhar-
monie Pardubice leitet. Der Abschluss 
des 19. Festivals verspricht in keinesfalls 
leichter Zeit ein entspanntes künstlerisches 
Erlebnis zu werden, das den letzten Stein 
im bunten musikalischen Mosaik bildet, der 
das Fest des zwanzigsten Festivaljubiläums 
vorwegnehmen wird.    

Jan Kučera & Komorní 
fi lharmonie Pardubice

Jan Kučera – klavír, dirigent

Hudba z fi lmů a seriálů: Anděl Páně 
C. a k. polní maršálek | Dívka v modrém 
Harry Potter | Hrdinný kapitán Korkorán 
Kolja | 30 případů majora Zemana 
Piráti z Karibiku ad.

Jan Kučera & Kammer-
philharmonie Pardubice

Jan Kučera – Klavier, Dirigent

Musik aus Filmen und Serien: Ein Engel des Herrn
K. u K. Feldmarschall | Das Mädchen in Blau 
Harry Potter | Der heldenhafte Kapitän Korkoran 
Kolja | Die 30 Fälle des Majors Zeman | Piraten 
der Karibik u.a.

Hudba stříbrného plátna 
Musik der Leinwand 
dozvuky 19. ročníku festivalu
Nachklang des 19. Jahrgangs des Festivals

23/6/19.00
Nový Bor,

Letní kino Horovy sady
(v případě nepříznivého 

počasí – Městské divadlo)

Sommerkino Horovy sady
(im Fall des ungünstigen 
Wetters – Stadttheater) 

450 / 350 / 250 Kč
16 / 13 / 9 €

Partner koncertu / Partner des Konzerts:2:00 CZ

Mgr. Věra Klásková
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 „Tu vyšli jsme a spatřili zas hvězdy…,“ 
tak zní poslední verš Pekla, první části 
Božské komedie, který je východiskem 
pro následující Očistec – Purgatio. A stejně 
tak by mohlo znít i motto tradičního 
festivalového oybinského prologu v roce, 
kdy mnohé z nás svírá peklo epidemické. 
Symbolicky se o dvacetinách vracíme 
k ojedinělému audiovizuálnímu projektu 
Purgatio, jenž je bytostně s festivalem spjatý 
a důmyslně spojuje v jeden kompaktní 
celek gregoriánský chorál a renesanční 
polyfonii v podání pěveckého dua Kchun 
spolu s mluveným slovem a kresbou 
světlem. Jeho uvedení s živou recitací 
v podání výtečného herce Vladimíra 
Javorského a s živou světelnou kresbou 
v místě s pulsujícím geniem loci nabídne 
nový rozměr nesmrtelnému tématu 
v jubilejním dantovském roce sedmistého 
výročí jeho úmrtí. Tak vyjděme a spatřeme 
společně zase hvězdy na nebeské kopuli, 
jež je střechou klášterního kostela v saském 
Oybině, a začněme slavit 20. festivalové 
narozeniny společně s Dantem Alighierim… 

„Dann traten wir hinaus und sahen 
die Sterne…,“ so lautet der letzte Vers 
der Hölle, des ersten Teils der Göttlichen 
Komödie, der einen Ausgangspunkt für 
das nachfolgende Fegefeuer – Purgatio 
bildet. Und genauso könnte auch das Motto 
des traditionellen Oybiner Festival-Prologs 
in dem Jahr lauten, in dem viele von uns 
eine Epidemie-Hölle umringt. Symbolisch 
kehren wir beim 20. Jubiläum zu dem ein-
zigartigen audiovisuellen Projekt Purgatio 
zurück, das mit dem Festival eng verknüpft 
ist und den gregorianischen Choral, 
die Renaissance-Polyphonie in der Interpre-
tation des Gesangduos Kchun, das gespro-
chene Wort und Lichtmalerei verbindet. 
Die Auff ührung mit der live Rezitation 
des ausgezeichneten Schauspielers Vladimír 
Javorský und der Lichtmalerei an einem 
Ort mit pulsierendem Genius Loci bietet 
im Jahr des 700. Todestags von Dante 
dem unsterblichen Thema eine neue Dimen-
sion. Deswegen lasst uns hinaustreten und 
gemeinsam wieder Sterne an der Himmel-
skuppel sehen, die das Dach der Klosterkir-
che in Oybin bildet, und beginnen, den 
20. Festivalgeburtstag gemeinsam 
mit Dante Alighieri zu feiern… 

Kchun

Martin Prokeš – tenor 
Marek Šulc – baryton 
Vladimír Javorský – umělecký přednes
Atila Vörös – živá kresba světlem
Rudolf Živec – videoart 

Purgatio
Creator Omnium
Mors – Smrt 
Infernum – Peklo 
Purgatorium – Očistec 
Paradisum – Ráj

Středověká a renesanční inspirace Dantovou 
Božskou komedií ve zpěvech, mluveném slovu 
a videoartu.

Kchun

Martin Prokeš – Tenor
Marek Šulc – Bariton
Vladimír Javorský – künstlerischer Vortrag
Atila Vörös – live Lichtmalerei
Rudolf Živec – Videoart

Purgatio
Creator Omnium
Mors – Tod
Infernum – Hölle
Purgatorium – Fegefeur
Paradisum – Paradies

Mittelalterliche und Renaissance-Inspiration von 
Dante Alighieri in Gesang, Rezitation 
und Videoart.

#alighieri700
prolog / Prolog

27/8/21.00
Oybin, zřícenina 

gotického kostela

Oybin, gotische 
Kirchenruine

400 Kč
15 €

koncert je součástí projektu / Konzert ist Teil des Projekts:

1:10 CZ
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Nejvýznamnějším počinem výroční drama-
turgie a splněním dlouholetého festivalové-
ho snu je světová premiéra skladby zkompo-
nované přímo na objednávku festivalu, která 
ve shodě s hlavní dramaturgickou linií Lípy 
Musicy akcentuje česko-německý dialog. 
Díky nové umělecké garanci respektovaného 
Pavel Haas Quarteta, která se tímto večerem 
otevře, byla práce na tomto úkolu svěřena 
renomované slovenské skladatelce Ľubici 
Čekovské a českolipskému historikovi a no-
vopečenému libretistovi Tomáši Cidlinovi. 
Světlo světa po měsících příprav tento večer 
spatří skladba s prostým, avšak výmluvným 
názvem Domov, která vás zavede do očistné-
ho světa klidu a meditace, ze kterého 
se člověk dokáže dívat na svět ze zcela 
jiné perspektivy. Společně budeme hledat 
východisko z doby, která necitlivě zasáhla 
do života národů, rodin i jednotlivců, rozdě-
lila je a připravila o hlavní životní jistotu –
domov. Nebudeme hledat vinu, ani soudit, 
budeme hledat dialog a smíření, budeme 
prostřednictvím všeobjímající a univerzálně 
srozumitelné hudby hledat domov jako 
místo, řečeno slovy spisovatelky Kateřiny 
Tučkové, „kde Tě vítají, když vstoupíš…“

Den Höhepunkt der Jubiläumsdramaturgie 
und die Erfüllung eines langjährigen Festi-
valtraums stellt die Weltpremiere des direkt 
im Auftrag des Festivals komponierten 
Musikstücks dar, das im Einklang mit der 
zentralen dramaturgischen Linie von Lípa 
Musica den deutsch-tschechischen Dialog 
akzentuiert. Dank der neuen künstlerischen 
Garantie des respektierten Pavel Haas Quar-
tetts, die mit diesem Abend eröff net wird, 
wurde die Arbeit an dieser Aufgabe der 
renommierten slowakischen Komponistin 
Ľubica Čekovská und dem Historiker und 
frischen Librettisten aus Česká Lípa Tomáš 
Cidlina anvertraut. Nach Monaten der 
Vorbereitungen erblickt die Komposition 
mit dem einfachen, aber vielsagenden Titel 
„Domov/Heimat“ an diesem Abend das Li-
cht der Welt und führt uns in die reine Welt 
der Ruhe und Meditation, wo der Mensch 
die Welt aus einer völlig anderen Perspekti-
ve betrachten kann. Gemeinsam werden wir 
einen Ausweg aus dem Erbe jener Zeit su-
chen, die in das Leben von Völkern, Familien 
und Personen so hart eingriff , sie trennte 
und ihnen die wichtigste Lebenssicherheit 
– die Heimat nahm. Wir werden weder nach 
der Schuld fragen, noch urteilen, wir wollen 
den Dialog, die Versöhnung und mit Hilfe 
der allumfassenden und universal verständ-
lichen Musik die Heimat als „einen Ort, wo 
man Dich willkommen heißt, wenn Du ihn 
betrittst“ (mit Worten der Schriftstellerin 
Kateřina Tučková) suchen…

Pavel Haas Quartet

Veronika Jarůšková – 1. housle 
Marek Zwiebel – 2. housle 
Luosha Fang – viola 
Peter Jarůšek – violoncello 

Martinů Voices

Lukáš Vasilek – dirigent 

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Madrigaly, výběr 
Johannes Brahms: Tři zpěvy, op. 42 
Benjamin Britten: Te Deum in C 
Ľubica Čekovská: Domov – světová premiéra

Pavel Haas Quartet

Veronika Jarůšková – 1. Violine
Marek Zwiebel – 2. Violine
Luosha Fang – Viola
Peter Jarůšek – Violoncello

Martinů Voices

Lukáš Vasilek – Dirigent

Giovanni Pierluigi da Palestrina: 
Madrigale, Auswahl
Johannes Brahms: Drei Gesänge, Op. 42 
Benjamin Britten: Te Deum in C 
Ľubica Čekovská: Heimat – Weltpremiere 

Pavel Haas Quartet I: 
Domov / Heimat
narozeninový galakoncert / Geburtstagsgala

4/9/19.00
Česká Lípa, 

bazilika Všech svatých 

Česká Lípa, 
Basilika Aller Heiligen

450 / 350 / 250 Kč
17 / 14 / 10 €

1:30

Jako když umíráš,
tak bolí ztráta domova, 
jizva z té rány,
dosud srdce svírá…

Wie wenn du stirbst,
so tut der Heimatverlust weh,
die Narbe dieser Wunde
verengt immer noch das Herz…
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20 let festivalu Lípa Musica a 180 let 
od narození českého velikána Antonína 
Dvořáka. Oslavte společně s námi 
završení dvou dekád hudebního života 
Libereckého kraje pod hlavičkou Lípy 
Musicy výjimečnou poctou české 
hudbě a mistrovi nad mistry, Antonínu 
Dvořákovi. Tu složí Michaela Fukačová, 
jedna z nejvýznamnějších violoncellistek 
současnosti. Kritika nešetří superlativy 
nad výrazovou hloubkou její hry, ojediněle 
oduševnělým projevem a schopností 
uchvátit posluchače intenzivní niternou 
výpovědí. A právě tyto kvality Fukačová 
bezezbytku prokáže v interpretaci jednoho 
z nejkrásnějších děl světové hudební 
literatury, v Dvořákově Violoncellovém 
koncertu. Sólistku doprovodí jeden z našich 
nejlepších orchestrů a současně festivalový 
debutant – Symfonický orchestr Českého 
rozhlasu pod taktovkou svého šéfdirigenta 
Alexandera Liebreicha. Kromě jednoho 
z Dvořákových nejniternějších děl program 
pátého Koncertu pro Liberecký kraj dotvoří 
Osmá Dvořákova symfonie, dílo plné životní 
radosti a obdivu k přírodním krásám, které 
je odpovědí na všechny základní otázky 
lidské existence. Symbolických dvacet let 
tedy festival oslaví v té nejlepší společnosti 
světově respektovaných umělců a s pokorou 
k tomu nejlepšímu odkazu české hudební 
historie, který je klenotem i ve světovém 
měřítku. 

20 Jahre Festival Lípa Musica und 180. Ge-
burtstag des tschechischen Giganten 
Antonín Dvořák. Feiern Sie mit uns den Ab-
schluss der zweiten Dekade musikalischen 
Lebens unter der Überschrift Lípa Musica in 
der Liberecer Region mit einer besonderen 
Ehrung der tschechischen Musik und des 
Meisters der Meister Antonín Dvořák. 
Die Ehre erweist eine der bedeutendsten Ce-
llistinnen der Gegenwart, Michaela Fukačo-
vá. Die Kritiker sparen nicht mit Superlati-
ven für Ausdruckstiefe und Beseeltheit ihres 
Spiels und ihre Fähigkeit, die Zuhörer mit 
intensiver innerer Aussagekraft mitzure-
ißen. Und diese Qualitäten zeigt sie in Voll-
kommenheit auch bei der Interpretation ei-
nes der schönsten Werke der musikalischen 
Weltliteratur, Dvořáks Cellokonzert. Sie 
wird von einem unserer besten Klangkörper 
begleitet, dem Symphonieorchester des 
Tschechischen Rundfunks unter der Leitung 
seines Chefdirigenten Alexander Liebreich, 
das sich erstmalig bei Lípa Musica vorstellt. 
Nach einem der intimsten Werke Dvořáks  
wird das Programm des fünften Konzerts 
für die Liberecer Region durch Dvořáks 
Achte Symphonie ergänzt, ein Werk voller 
Lebensfreude und Bewunderung der Schön-
heiten der Natur, das eine Antwort auf alle 
Grundfragen der menschlichen Existenz 
bringt. Die symbolischen zwanzig Jahre 
feiert das Festival also in bester Gesellschaft 
anerkannter tschechischer Künstler 
und mit Ehrerbietung für dieses beste 
Erbe der tschechischen Musikgeschichte, 
das auch im Weltmaßstab ein Kleinod ist.

Michaela Fukačová 
& Symfonický orchestr 
Českého rozhlasu 

Michaela Fukačová – violoncello
Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
Alexander Liebreich – dirigent 

Antonín Dvořák: 
Koncert pro violoncello a orchestr 
h moll, op. 104 
Symfonie č. 8 G dur, op. 88

Michaela Fukačová 
& Sinfonieorchester 
des Tschechischen Rundfunks

Michaela Fukačová – Violoncello
Sinfonieorchester des Tschechischen Rundfunks
Alexander Liebreich – Dirigent

Antonín Dvořák: 
Konzert für Violoncello und Orchester 
H-Moll, Op. 104
Sinfonie Nr. 8 G-Dur, Op. 88

DVOŘÁK GALA
Koncert pro Liberecký kraj / zahajovací koncert 

Konzert für Liberecer Bezirk / Eröff nungskonzert

11/9/19.00
Liberec, 

Divadlo F. X. Šaldy 

Liberec, 
F. X. Šalda-Theater

1 200 / 800 / 400 Kč
46 / 31 / 16 €

Partner koncertu 

Koncert pro

1:50 CZ
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Smetanovo trio, založené už v roce 1934 
legendárním českým klavíristou Josefem 
Páleníčkem, patří k nejprestižnějším 
českým souborům současnosti. Dnešní 
členové ve své interpretaci navazují na ideál, 
který vytvořili jejich předchůdci na poli 
komorní hudby 20. století, a současně 
coby tři významní čeští sólisté dokazují, 
že základním předpokladem úspěchu 
každého kvalitního tria je dokonalá 
sólistická vybavenost hráčů. Bravurní, 
nosný a projasněný klavír Jitky Čechové, 
něžně i vášnivě zpívající housle Jana Talicha 
a excelentní violoncello Jana Páleníčka patří 
dnes právem k absolutní špičce ve svém 
oboru, a tak je jejich společné trio smělým 
synonymem pro pokoru, přirozenost, 
špičkovou tónovou kulturu a nadhled zračící 
se v nepřehnaném výrazu a plné oddanosti 
hudbě. Nechte se vtáhnout do komorní 
hry ve své nejčistší kráse a navštivte 
s námi další novou festivalovou lokalitu, 
původem renesanční valdštejnský, dnes 
barokní zámek v Lomnici nad Popelkou, 
který rozezní tóny Beethovena, Dvořáka 
a Šostakoviče…

Das bereits 1934 durch den legendären 
tschechischen Klavierspieler Josef Páleníček 
gegründete Smetana-Trio gehört zu 
den prestigehaftesten tschechischen 
Ensembles der Gegenwart. Die heutigen 
Mitglieder orientieren sich an dem 
Leitbild, das ihre Vorgänger auf dem Feld 
der Kammermusik des 20. Jahrhunderts 
schufen, und gleichzeitig beweisen sie als 
drei bedeutende tschechische Solisten, 
dass die Grundvoraussetzung für einen 
Erfolg jedes guten Trios die vollkommene 
solistische Meisterschaft der Spieler ist. 
Das bravouröse, tragende und verklärte 
Klavier von Jitka Čechová, die zart, aber 
auch leidenschaftlich singende Violine 
von Jan Talich und das exzellente Cello 
von Jan Páleníček zählen heute zu Recht 
zu der absoluten Spitze in ihrem Fach, 
und somit ist ihr gemeinsames Trio ein 
kühnes Synonym für Respekt, Natürlichkeit, 
spitzenhafte Tonkultur und Überblick, 
der sich in dem nicht übertriebenen 
Ausdruck und der vollen Hingabe 
an die Musik widerspiegelt. Lassen 
Sie sich in das Kammerspiel in seiner 
reinsten Schönheit hineinziehen und 
besuchen Sie mit uns einen neuen 
Festivalspielort, das waldsteinsche 
ursprünglich Renaissance-, heute 
Barockschloss in Lomnice nad Popelkou, 
wo die folgenden Musikstücke erklingen…

Smetanovo trio

Jitka Čechová – klavír 
Jan Talich – housle 
Jan Páleníček – violoncello 

Ludwig van Beethoven: 
Trio c moll, op. 1 č. 3 
Dmitrij Šostakovič: Trio č. 1, op. 8 
Antonín Dvořák: Trio g moll op. 26 

Smetanovo trio

Jitka Čechová – Klavier
Jan Talich – Violine
Jan Páleníček – Violoncello

Ludwig van Beethoven: 
Klaviertrio c-Moll, Op. 1 Nr. 3
Dmitri Schostakowitsch: Klaviertrio Nr. 1, Op. 8
Antonín Dvořák: Klaviertrio g-Moll, Op. 26

Smetanovo trio na zámku 
Smetana Trio auf Schloss

14/9/19.00
Lomnice nad Popelkou, 

zámek 

Lomnice nad Popelkou, 
Schloss

200 Kč 
8 €

1:30 CZ
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Lidová píseň se pomalu vytrácí z našich 
životů, avšak jedním z bardů, který se hrdě 
bije za její uchování a se svým souborem 
už bezmála půlstoletí přináší svým 
posluchačům radost, krásu
a poezii, v lidové písni vrchovatě obsaženou, 
je Jaroslav Krček. Dirigent, skladatel, 
hráč na bezpočet hudebních nástrojů, 
zpěvák, hudební režisér, a dokonce 
i výrobce nástrojů. Umělec více než 
renesanční je i za hranicí osmé dekády 
svého života studnicí nezdolné životní 
energie, optimismu, neutuchající touhy 
po muzikantské dokonalosti a nikdy 
nevysychajícím pramenem hudebních 
nápadů. Jedním z takových je i nový  
projekt, který vzdává hold lidové písni 
v úpravách, které jí vtiskli již dříve klasičtí 
hudební skladatelé Bohuslav Martinů a Leoš 
Janáček a nyní Krček sám. Bez akademické 
strnulosti, spontánně a s vřelým citem 
a přitom vytříbeně, jak je Krčkovi vlastní. 
V sólových partech se představí nejen členka 
Krčkova ansámblu, ale i z jiných operních 
a koncertních pódií ostřílená teplická 
sopranistka Anna Hlavenková a ředitel 
festivalu, zkušený  tenorista Martin Prokeš. 

Das Volkslied verschwindet langsam 
aus unserem Leben, aber einer der Barden, 
der sich stolz für seinen Erhalt schlägt und 
mit seinem Ensemble schon fast ein halbes 
Jahrhundert lang seinen Zuhörern die im 
Volkslied im Überfl uss vorhandene Freude, 
Schönheit und Poesie schenkt, ist Jaroslav 
Krček. Er ist Dirigent und Komponist, 
spielt zahllose Musikinstrumente, ist 
Sänger und Tonmeister, ja sogar Produzent 
von Musikinstrumenten. Dieser Künstler 
von Renaissanceformat ist auch jenseits 
der achten Lebensdekade ein Quell von 
unerschöpfl icher Energie, Optimismus, 
steten Strebens nach musikalischer 
Vollkommenheit und immer neuer 
musikalischer Einfälle. Seine Idee ist auch 
das neue Projekt, das das Volkslied in 
Bearbeitungen feiert, die früher klassische 
Komponisten wie Bohuslav Martinů und 
Leoš Janáček und nun auch Krček selbst 
anfertigten. Ohne Steifheit, spontan, 
mit innigem Gefühl und zugleich mit 
künstlerischer Vollkommenheit, wie 
es für Krček charakteristisch ist. In den 
Solopartien stellen sich das Mitglied 
von Krčeks Ensemble, die auch von Opern- 
und Konzertpodien bekannte Teplitzer 
Sopranistin Anna Hlavenková, und 
der Festivaldirektor und erfahrene 
Tenor Martin Prokeš vor. 

Musica Bohemica 

Anna Hlavenková – soprán 
Martin Prokeš – tenor 
Jaroslav Krček – umělecký vedoucí, dirigent
David Švec – dirigent 

Bohuslav Martinů : Pí snič ky na jednu strá nku, H 294
Pí snič ky na dvě  strá nky, H 302 
Čtyři písně na slova české lidové 
poezie, H 282
Nový  Š palí č ek, H 288 
Nové slovenské písně, H 126 
Jaroslav Krček: úpravy lidových písní

Musica Bohemica

Anna Hlavenková – Sopran
Martin Prokeš – Tenor
Jaroslav Krček – künstlerischer Leiter, Dirigent
David Švec – Dirigent

Bohuslav Martinů : Liedchen auf einer Seite, H 294
Liedchen auf zwei Seiten, H 294
Vier Lieder auf Worte der tschechischen 
Volkspoesie H 282
Neues Špalíček (Liederbündel), H 288
Neue slowakische Lieder, H 126
Jaroslav Krček: Arrangements von Volksliedern 

Musica Bohemica: 
Poezie lidové písně 
Musica Bohemica: 
Poesie der Volkslieder

17/9/19.00
Česká Lípa, 

bazilika Všech svatých 

Česká Lípa, 
Basilika Aller Heiligen

250 Kč 
10 €

1:20
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Pojďte s námi rozjímat nad tajemstvími 
ze života Panny Marie v novotou zářícím 
poutním mariánském kostele v Horní Polici. 
Patnáct událostí ze života Bohorodičky, 
nad nimiž člověk medituje během 
modlitby a které jsou rozděleny po pěti 
do radostného, bolestného a slavného 
růžence, zhudebnil v 17. století rodák 
z nedalekého Vartenberka, tedy Stráže 
pod Ralskem – Heinrich Ignaz Franz 
Biber. Sonáty poskytují spoustu podnětů 
z hlediska kompozičního, virtuózního, 
a dokonce i numerologického a jsou právem 
pokládány za největší ze skladeb pro 
sólové housle před Johannem Sebastianem 
Bachem. V Horní Polici zazní jejich výběr 
v autentické interpretaci podle původního 
autorova předpisu s použitím barokních 
skordatur houslí a varhanního doprovodu 
na čerstvě zrekonstruovaný historický 
nástroj z dílny Vladimíra Šlajcha, který 
je jako jeden z mála ve střední Evropě 
vhodný pro autentickou interpretaci 
barokních děl. Barokní mariánský 
večer do plné krásy doplní promluva 
P. Stanislava Přibyla zamýšlející se nad 
hudebními, historickými a duchovními 
souvislostmi díla a komentovaná prohlídka 
zrekonstruovaného poutního areálu.

Lassen Sie uns über Geheimnisse 
aus dem Leben der Jungfrau Maria 
in der im neuen Glanz strahlenden, 
marianischen Wallfahrtskirche in Horní 
Police nachsinnen. Fünfzehn Ereignisse 
aus dem Leben der Mutter Gottes, über 
die man im Gebet meditiert und die 
jeweils zu fünft in den freudenreichen, 
schmerzhaften und glorreichen Rosenkranz 
eingeteilt sind, vertonte im 17. Jahrhundert 
der im nahen Wartenberg (Stráž pod 
Ralskem) geborene Komponist Heinrich 
Ignaz Franz Biber. Die Sonaten bieten viele 
Impulse aus der Sicht der Komposition, 
der Virtuosität und sogar der Numerologie 
und werden mit Recht für die größten 
Kompositionen für Solo-Violine vor 
Johann Sebastian Bach gehalten. In Horní 
Police erklingt eine Auswahl davon in der 
authentischen Interpretation entsprechend 
der ursprünglichen Vorschrift des Autoren 
unter Verwendung der barocken Skordatur 
der Violine und Orgelbegleitung mit 
dem frisch rekonstruierten historischen 
Instrument aus der Werkstatt von 
Vladimír Šlajch, das als eines der wenigen  
in Mitteleuropa für die authentische 
Interpretation von Barockwerken geeignet 
ist. Der marianische Barockabend erhält 
seine volle Schönheit durch das Wort von 
P. Stanislav Přibyl, der über musikalische, 
historische und geistige Zusammenhänge 
des Werkes nachdenken wird, und durch 
eine kommentierte Besichtigung 
des rekonstruierten Wallfahrtsortes.

Růžencové sonáty

Lucie Hůlová Sedláková – housle 
Jaroslav Tůma – varhany 

Heinrich Ignaz Franz Biber: Růžencové sonáty 
Sonata 1 d moll – Zvěstování Panně Marii 
Sonata 2 A dur – Navštívení Panny Marie
Sonata 4 d moll – Uvedení Páně do chrámu
Sonata 9 a moll – Ježíš nese svůj kříž
Sonata 10 g moll – Ježíšovo ukřižování 
Sonata 13 d moll – Seslání Ducha Svatého
Sonata 14 D dur – Nanebevzetí Panny Marie

Rosenkranzsonaten

Lucie Hůlová Sedláková – Violine
Jaroslav Tůma – Orgel

Heinrich Ignaz Franz Biber: Rosenkranzsonaten
Sonate 1 d-Moll – Mariä Verkündigung 
Sonate 2 A-Dur – Mariä Heimsuchung 
Sonate 4 d-Moll – Darstellung Christi im Tempel 
Sonate 9 a-Moll – Kreuztragung Christi
Sonate 10 g-Moll – Kreuzigung Christi 
Sonate 13 d-Moll – Ausgießung des Heiligen Geistes 
Sonate 14 D-Dur – Mariä Himmelfahrt

Růžencové sonáty 
Rosenkranzsonaten

18/9/19.00
Horní Police, kostel 

Navštívení Panny Marie 

Horní Police, 
Wallfahrtskirche Mariä 

Heimsuchung

250 Kč 
10 €

Kommentierte Besichtigung des Wallfahrtsortes 
ab 18 Uhr im Preis der Eintrittskarte inbegriff en.

Komentovaná prohlídka poutního areálu v ceně 
vstupenky od 18 hod.

1:20 CZ
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Po barokním večeru můžete zavítat do 
časů, kterým vévodila renesance, do časů 
úsvitu novověku, kdy Evropou putovaly 
slavné kapely pištců povětšinou z Německa 
a vyhrávaly z věží kostelů podobných 
jako českokamenický děkanský kostel 
sv. Jakuba staršího. Pozvání na festival 
přijala prestižní německá „Kapela z věže“, 
světově vyhlášený  a cenami ověnčený 
specialista na starou dechovou hudbu, 
který vás vezme na rozmanitou i rozvernou 
pouť Evropou právě v období renesance. 
Představí celou plejádu zvukomalebných 
starých šalmajů, pommerů, bombardonů, 
hobojů, pozounů či dulcianů v tónech 
elegantně dvorských i měšťansky furiant-
ských se svěží příchutí improvizace. 
Ať už název souboru odkazuje na slavného 
španělského hudebníka Francisca de la 
Torre, který proslul slavným kusem pro 
dechy Danza Alta, nebo na skutečnost, 
že staré dechové kapely hrávaly z vrcholků 
věží či balkonů, můžete si být jisti, že Triumf 
pištců splní obojí. Je totiž příslibem plno-
krevného renesančního zážitku ve svěžím 
tanečním duchu, který předznamená 
i skutečná fanfára z kostelní věže…

Nach dem Barockabend können Sie sich 
in Zeiten versetzen, in denen die Renaissan-
ce dominierte, in die Morgendämmerung 
der Neuzeit, als berühmte Bläsergruppen 
meist aus Deutschland durch Europa reisten 
und von Kirchtürmen aus spielten, 
die ähnlich wie die Dekanatskirche zum 
Hl. Jakobus d. Ä. in Česká Kamenice aussa-
hen. Die Einladung zum Festival nahm 
das prestigehafte deutsche Ensemble 
Capella de la Torre, ein weltweit berühmter 
und mit Preisen gekrönter Spezialist 
für alte Blasmusik, der Sie zu einer abwech-
slungsreichen und kurzweiligen Reise durch 
das Europa der Renaissancezeit einlädt. 
Es werden klangmalerische alte Schalmeien, 
Pommern, Bombardone, Oboen, Posaunen 
und Dulziane in eleganten höfi schen, aber 
auch bürgerlich schelmischen Tönen mit 
einer Prise frischer Improvisation vorges-
tellt. Ob der Name des Ensembles auf den 
berühmten spanischen Musiker Francisco 
de la Torre, der das bekannte Stück für Blä-
ser „Danza Alta“ komponierte, oder auf die 
Tatsache zurückzuführen ist, dass die alten 
Bläsergruppen von Türmen oder Balkons 
herab musizierten, Sie können sich sicher 
sein, dass der Triumph der Bläser beides 
erfüllen wird. Er verspricht nämlich ein 
vollblutiges Renaissanceerlebnis in frischem 
Tanzgeist, dem eine echte Fanfare vom 
Kirchenturm vorangeht…

Capella de la Torre

Katharina Bäuml – šalmaj, umělecká vedoucí / Schalmei, künstlerische Leiterin

Anonym: O che nuovo miracolo
Francesco Landini: Ecco la primavera
Heinrich Scheidemann: 
Nun bitten wir den Heiligen Geist
Anonym: Ciaconna
Anonym: (15. Jhd.) Basse Danse Aliot Nouvelle
Anonym: Canto
Claudin de Sermisy: Tant que vivray
Anonym: Chi vuol seguir la guerra
Josquin Desprez: Tu solus qui facis mirabilia

Traditionell Passamezzo
Anonym: Verbum caro factum est
Anonym: Se l’ortolana viene a la città
Heinrich Isaak: A la Bataglia
Baltasar Resinarius: Verleih uns Frieden gnädiglich
Anonym: La Gamba
Josquin Desprez: In te Domine speravi
Anonym: L’amor dona ch’io te porto, Caminata
Niccolo Piff aro: Di lassar tu divo aspetto
Adrian Willaert: Vecchie letrose

Triumf pištců 
Trionfo dei Piff ari

19/9/17.00
Česká Kamenice, kostel 

sv. Jakuba staršího 

Česká Kamenice, Kirche 
St. Jakobus d. Ältere 

250 Kč 
10 €

1:20 CZ
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Zrození – Zánik – Naděje v podání 
nového komorního souboru ANMOEN 
je dialogem barokní a současné hudby. 
Nabízí hudební exkurz do 17. století 
na dvůr olomouckého biskupa Karla 
z Liechtensteinu-Castelcorna v kontrastu 
s kompozicemi současného skladatele 
Tomáše Hanzlíka napsané v době prvního 
covidového lockdownu. Jednoznačným 
cílem je hledat naději a principy, které 
nás přesahují. „Naději, po které toužili 
a často ji i nacházeli v průběhu svých 
životů – od zrození přes mnohdy bolestivé 
peripetie – nejen naši předkové před téměř 
čtyřmi sty lety, ale kterou se – v dnešní 
komplikované a náročné době – snažíme 
nalézt i my,“ říká výrazný basista a autor 
projektu Jaromír Nosek. Přesný návod, 
jak naději v sobě, či okolo sebe objevit 
a pevně se jí držet, neexistuje. Přijměte 
však pozvání na zámecké hudební putování 
plné inspirace, energie a chuti, abychom 
ve svém snažení objevit v dnešní době tolik 
potřebnou naději a nakazit jí i své okolí 
nepolevovali…

Geburt – Untergang – Hoff nung 
in der Interpretation des neuen Kammer-
musikensembles ANMOEN ist ein Dialog 
der Barock- und Gegenwartsmusik. 
Es bietet einen Exkurs in das 17. Jahrhun-
dert auf den Hof des Olmützer Bischofs, 
Karl von Liechtenstein-Castelcorn, im Kon-
trast mit Kompositionen des gegenwärtigen 
Komponisten Tomáš Hanzlík, die in der Zeit 
des ersten Lockdowns geschrieben wurden. 
Das eindeutige Ziel ist die Hoff nung und 
Prinzipien zu suchen, die uns überschrei-
ten. „Die Hoff nung, nach der sich nicht nur 
unsere Vorfahren vor fast vierhundert Jahren 
sehnten und die sie oft im Laufe ihres Lebens 
– von der Geburt über häufi g schmerzhaf-
te Peripetien – auch fanden, sondern die 
auch wir in der heutigen komplizierten und 
anspruchsvollen Zeit zu fi nden versuchen,“ 
sagt der herausragende Bassist und Autor 
des Projektes Jaromír Nosek. Eine genaue 
Anleitung, wie man die Hoff nung in sich 
oder um sich herum entdecken und sich 
daran festhalten kann, gibt es nicht. Folgen 
Sie jedoch unserer Einladung zu einer 
musikalischen Pilgerreise voller Inspiration, 
Energie und Lust, damit wir nicht in unserer 
Bemühung nachlassen, die in der heutigen 
Zeit so notwendige Hoff nung zu entdecken 
und mit ihr unser Umfeld anzustecken…

ANMOEN

Jakub Michl – viola da gamba 
Marek Kubát – theorba 
Martin Smutný  – varhanní pozitiv, cembalo 
Jaromír Nosek – bas, umělecký  vedoucí 

Tomáš Hanzlík: Svita in d, De Profundis 
Giovanni Battista Alouisi: Omnia quae fecisti 
Marek Kubát: Sdílení 
Anonym: Salve Regina 
Pavel Josef Vejvanovský : O bona crux 
Alessandro Poglietti: 
Suite sopra la ribellione di Ungheria, výběr 
Bonifazio Graziani: 
Il primo libro de motetti a voce sola, výběr
Claudio Monteverdi: 
Selva morale e spirituale, výběr 
Gottfried Finger: Sonata No. 2 in D, výběr 

ANMOEN

Jakub Michl – Viola da gamba
Marek Kubát – Theorbe
Martin Smutný  – Orgelpositiv / Cembalo
Jaromír Nosek – Bas, künstlerischer Leiter

Tomáš Hanzlík: Suite in d, De Profundis
Giovanni Battista Alouisi: Omnia quae fecisti 
Marek Kubát: Sharing
Anonym: Salve Regina 
Pavel Josef Vejvanovský : O bona crux 
Alessandro Poglietti: 
Suite sopra la ribellione di Ungheria, Auswahl
Bonifazio Graziani: 
Il primo libro de motetti a voce sola, Auswahl
Claudio Monteverdi: 
Selva morale e spirituale, Auswahl
Gottfried Finger: Sonata No. 2 in D, Auswahl

Zrození – zánik – naděje 
Geburt – Untergang – 
Hoff nung

22/9/19.00
Doksy, zámek, 

Rytířský sál 

Doksy, Schloss, 
Rittersaal

250 Kč 
10 €

1:30 CZ
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Loutna, rytířský nástroj doby trubadúrů, 
truvérů a minnesängerů, se stala bezesporu 
nejoblíbenějším nástrojem evropského 
měšťanstva i šlechty 16. a 17. století 
a zanechala výrazné stopy i v Praze za vlády 
císaře Rudolfa II., kdy zněla v ulicích, 
krčmách, v palácích i na univerzitě. 
Rukopis loutnových tabulatur známý pod 
názvem Codex Jacobides patrně sepsal 
právě hudebně nadaný student pražské 
univerzity počátkem 17. století. Najdeme 
v něm zápisy dobových tanců, intabulace 
písní a světských i duchovních vokálních 
vícehlasů, skladby Praetoria, Regnarta, 
Dowlanda či Jacobidese, zkrátka melodie 
z celé Evropy. Jako Písničky z roku raz dva 
je částečně zpopularizoval už Jiří Tichota se 
svým Spirituál kvintetem, nyní však ožívají 
pod prsty loutnového experta a světově 
vyhledávaného sólisty Jana Čižmáře, který 
je provede na celou paletu loutnových 
nástrojů rozličné velikosti a ladění. 
Připravena je degustace hudebního 
světa rudolfi nské Prahy za svitu svíček 
v zahrádecké Barboře, skutečná hudební 
delikatesa nejen pro znalce…

Die Laute, ein ritterliches Instrument 
der Zeit der Minnesänger und Trou-
badouren, wurde ohne Zweifel zum 
beliebtesten Instrument der europäischen 
Bürger und Adeligen im 16. und 17. 
Jahrhundert und hinterließ markante 
Spuren auch in Prag unter der Regierung 
des Kaisers Rudolf II., als sie in Straßen, 
Schenken, Palästen, aber auch an der 
Universität erklang. Die Handschrift 
der Lautentabulaturen, bekannt unter 
dem Namen Codex Jacobides, wurde 
wahrscheinlich von einem musikalisch 
begabten Studenten der Prager Universität 
am Anfang des 17. Jahrhunderts 
geschrieben. Man fi ndet darin Notationen 
der damaligen Tänze, Intabulationen von 
Liedern und weltlichen sowie geistlichen 
Vokalpolyphonien, Stücke von Praetorius, 
Regnart, Dowland oder Jacobides, kurz 
Melodien aus ganz Europa. Als „Písničky 
z roku raz dva“ (Lieder vergangener Zeiten) 
wurden sie teils schon von Jiří Tichota mit 
seinem „Spirituál kvintet“ popularisiert, 
jetzt werden sie unter den Fingern des 
Lautenexperten und weltweit gefragten 
Solisten Jan Čižmář lebendig, der sie auf 
einer Palette von Lauteninstrumenten 
verschiedener Größe und Stimmung 
auff ühren wird. Es ist für Sie wie eine 
Verkostung der musikalischen Welt 
von Prag zu Zeiten Kaiser Rudolfs II. 
beim Kerzenschein in der Barbarakirche 
in Zahrádky, eine wirkliche musikalische 
Delikatesse, die nicht nur für Kenner 
angerichtet wurde…

Koncert při svíčkách

Jan Čižmář – barokní loutny 

Štěpán Vavřinec Jacobides, Jacob Regnart, 

Michael Praetorius, John Dowland ad.: 

skladby pro loutnu z Codexu Jakobides

Konzert bei Kerzenschein

Jan Čižmář – Barocklauten

Štěpán Vavřinec Jacobides, Jacob Regnart, 

Michael Praetorius, John Dowland u.a.: 

Lautekompositionen aus Codex Jakobides

S loutnou při svíčkách 
Mit Laute bei Kerzenlicht
koncert při svíčkách / Konzert bei Kerzenschein

25/9/19.00
Zahrádky, 

kostel sv. Barbory 

Zahrádky, 
St. Barbara Kirche

300 Kč 
12 €

1:10 CZ
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Druhý díl série jménem Pavel Haas Quartet 
představí letošního uměleckého garanta 
festivalu v dialogu s klavírem. Pavel Haas 
Quartet, který se rychle etabloval mezi 
nejvýraznější světové komorní soubory 
současnosti, často a rád spolupracuje 
s izraelským klavíristou Borisem 
Giltburgem, mimo jiné vítězem prestižní 
Soutěže královny Alžběty. Společně je pojí 
ryzí vášeň pro hudbu, preciznost i niterné 
umělecké souznění, které prýští z každého 
tónu a povyšuje společné muzicírování 
k výšinám dokonalosti. Emocionální 
expresivita, v níž si všichni hráči doslova, 
ale s citem libují, propůjčuje spolu 
s opulentní zvukovou produkcí jejich 
interpretaci dosud nepoznaný dotek 
symfoničnosti. Za nahrávku druhého 
Dvořákova Klavírního kvintetu, který zazní 
i na festivalovém pódiu, získali umělci 
prestižní Gramophone Award a řečeno 
slovy kritiků The Sunday Times: „V tomto 
repertoáru dnes prostě nemají konkurenci!“  

Der zweite Teil der Serie namens Pavel 
Haas Quartett stellt den diesjährigen 
künstlerischen Garanten des Festivals im 
Dialog mit dem Klavier vor. Das Pavel Haas 
Quartett, das sich schnell einen Platz unter 
den gegenwärtig besten Kammerensembles 
der Welt etablierte, arbeitet oft und gern 
mit dem israelischen Pianisten Boris 
Giltburg zusammen, der u. a. Sieger 
beim bedeutenden Königin Elisabeth 
Wettbewerb war. Das Quartett und Boris 
Giltburg verbinden reine Leidenschaft 
für Musik, Präzision und ein innerlicher 
künstlerischer Gleichklang, der aus jedem 
Ton strahlt und das gemeinsame Musizieren 
in die Höhen der Vollkommenheit hebt. 
Die emotionale Expressivität, in der sich 
alle Spieler wortwörtlich sonnen, obwohl
mit Gefühl, verleiht ihrer Interpretation 
gemeinsam mit der opulenten Klang-
produktion einen bisher unbekannten 
Eindruck der Sinfonie. Für die Aufnahme 
des zweiten Klavierquintetts von Dvořák, 
das auch auf dem Festivalpodium ertönen 
wird, erhielten die Künstler den prestige-
haften Gramophone Award und mit den 
Worten der Kritiker aus The Sunday Times: 
„Sie haben in diesem Repertoire heute 
einfach keine Konkurrenz!“  

Pavel Haas Quartet 
& Boris Giltburg

Boris Giltburg – klavír

Pavel Haas Quartet
Veronika Jarůšková – 1. housle 
Marek Zwiebel – 2. housle 
Luosha Fang – viola 
Peter Jarůšek – violoncello 

Johannes Brahms: Klavírní kvintet f moll, op. 34 
Antonín Dvořák: Klavírní kvintet č. 2 A dur, op. 81

Pavel Haas Quartet 
& Boris Giltburg

Boris Giltburg – Klavier

Pavel Haas Quartet
Veronika Jarůšková – 1. Violine
Marek Zwiebel – 2. Violine
Luosha Fang – Viola
Peter Jarůšek – Violoncello

Johannes Brahms: Klavierquintett F-Moll, Op. 34
Antonín Dvořák: Klavierquintett Nr. 2 A-Dur, Op. 81

Pavel Haas Quartet II: 
4+1

26/9/17.00
Česká Lípa, 

bazilika Všech svatých 

Česká Lípa, 
Basilika Aller Heiligen

450 / 350 / 250 Kč
17 / 14 / 10 €

1:20
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K papírovým devízám klavíristy Borise 
Giltburga nepochybně patří jeho úspěchy 
v prestižních klavírních soutěžích Artura 
Rubinsteina v Tel Avivu a královny Alžběty 
v Bruselu, které jej katapultovaly na výsluní 
světových koncertních scén a přední místa 
mezi současnými světovými klavíristy. Pravá 
Giltburgova atraktivita však tkví v jeho 
osobitém uměleckém mistrovství. Je nejen 
pianistou nevšedních kvalit s mimořádnými 
technickými dispozicemi, ale především 
senzitivním básníkem klavíru, který svou 
virtuozitu nedává s lacinou okázalostí 
na odiv. Své posluchače s vášní, radostí 
a citem okouzluje doslova průzračnou 
interpretací, v níž se snoubí lehkost a čistota 
s živou barevností. Nevěříte? Nechte se 
uhranout novou dimenzí klavírního umění 
v působivém programu opěvujícím noblesu 
tance, kterou navíc Giltburg rozehraje 
na špičkový nástroj renomované značky 
Fazioli dovezený do České Lípy poprvé, 
a to až z Rakouska. Dva dny s Borisem 
Giltburgem budou dozajista patřit 
k vrcholům (nejen) festivalových dvacetin. 
Nenechte si ujít ani jeden!

Zu den Papierdevisen des Klavierspielers 
Boris Giltburg gehören zweifelsohne 
seine Erfolge bei den  prestigehaften 
Klavierwettbewerben Artur Rubinstein 
in Tel Aviv und Königin Elisabeth 
in Brüssel, die ihn ins Rampenlicht 
der weltberühmten Konzertsäle und auf 
die vorderen Plätze unter den gegen-
wärtigen Pianisten der Welt katapultierten. 
Die wirkliche Attraktivität von Giltburg 
besteht jedoch in seiner charakteristischen 
künstlerischen Meisterschaft. Er ist nicht 
nur ein Pianist von besonderen Qualitäten 
mit außergewöhnlichen technischen 
Dispositionen, sondern vor allem ein 
sensitiver Dichter des Klaviers, der seine 
Virtuosität nicht protzig zur Schau stellt. 
Er verzaubert seine Zuhörer leiden-
schaftlich, freudig und voller Gefühl 
mit einer kristallklaren Interpretation, 
in der sich Leichtigkeit und Reinheit mit 
einer lebendigen Farbigkeit vermählt. 
Das glauben Sie nicht? Lassen Sie sich 
von der neuen Dimension der Klavier-
kunst in einem beeindruckenden Pro-
gramm bezaubern, das der Noblesse 
des Tanzes huldigt, und wofür extra ein 
Spitzeninstrument der renommierten 
Marke Fazioli aus Österreich nach Česká 
Lípa gebracht wird. Die zwei Tage mit 
Boris Giltburg werden sicher zu den 
Höhepunkten (nicht nur) des zwanzigsten 
Festivaljubiläums zählen. Verpassen 
Sie keinen einzigen!  

Když klavír tančí…

Boris Giltburg – klavír 

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales
Robert Schumann: Davidsbündlertänze, Op. 6 
Sergej Prokofjev: Sonáta č. 6, op. 82 
Maurice Ravel: La Valse

Wenn das Klavier tanzt…

Boris Giltburg – Klavier

Maurice Ravel: Valses nobles et sentimentales
Robert Schumann: Davidsbündlertänze, Op. 6 
Sergei Prokofjew: Sonata No. 6, Op. 82
Maurice Ravel: La Valse

Když klavír tančí…
Wenn das Klavier tanzt…

27/9/19.00
Česká Lípa, 

bazilika Všech svatých 

Česká Lípa, 
Basilika Aller Heiligen

450 / 350 / 250 Kč
17 / 14 / 10 €

1:20
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Na narozeninových oslavách nesmí chybět 
soubor, díky němuž „to všechno“ začalo… 
ano, rezidenční soubor Schola Gregoriana 
Pragensis, který stál u zrodu festivalu 
fyzicky jako častý umělecký host, ale navíc 
utvářel i ducha, osobnost a zkušenosti 
zakladatele a ředitele festivalu Martina 
Prokeše, jednoho z jeho klíčových členů. 
Pro tento výjimečný výroční okamžik 
připravil soubor unikátní projekt, na němž 
se představí současní i bývalí členové 
ansámblu, aby v tomto neopakovatelném 
složení vzdali poctu nejvýznamnějším 
českým světcům – sv. Václavu, Vojtěchu, 
Ludmile či Prokopovi. „Naděje, láska a víra 
daly tu místo spravedlivým Čechům,“ 
dočteme se na půvabném vyobrazení 
nebeského Jeruzaléma v pražském rukopise 
O boží obci církevního otce Augustina, 
který provází tento umělecký projekt. 
Úcta k hlavním českým patronům doslova 
prorůstá historií našeho národa, který 
ve svých světcích spatřoval své vlastní 
duchovní jádro a stvořil bohatou chorální 
tradici, z níž bude vycházet hudební 
část večera. Tu navíc doplní promluva 
prof. Davida Ebena u příležitosti 
1 100. výročí zavraždění sv. Ludmily 
na tetínském hradišti. 

Bei der Geburtstagsfeier darf das Ensemble 
nicht fehlen, mit dem „das alles“ angefangen 
hat… ja, das Residenzensemble Schola 
Gregogoriana Pragensis, welches bei 
der Geburt des Festivals als häufi ger 
künstlerischer Gast physisch zugegen war 
und das auch den Geist, die Persönlichkeit 
und Erfahrungen des Festivalgründers 
und Leiters Martin Prokeš, als eines seiner 
wichtigsten Mitglieder, prägte. Für diesen 
besonderen Jubiläumsmoment bereitete 
das Ensemble ein einmaliges Projekt vor, 
in dem sich gegenwärtige wie auch ehema-
lige Mitglieder vorstellen, um in dieser 
unwiederholbaren Zusammensetzung den 
bedeutendsten tschechischen Heiligen ihre 
Ehrerbietung zu erweisen, dem Hl. Wenzel, 
Adalbert, Ludmila und Prokop. „Hoff nung, 
Liebe und Glaube gaben den gerechten 
Tschechen hier ihren Platz“ liest man in 
der anmutigen Abbildung des Himmlischen 
Jerusalems in der Prager Handschrift „Über 
die göttliche Gemeinde des Kirchenvaters 
Augustin“, die dieses künstlerische Projekt 
begleitet. Von der Hommage an die 
wichtigen tschechischen Patronen ist 
die Geschichte unseres Volkes buchstäblich 
durchwachsen, das in seinen Heiligen 
seinen eigenen geistlichen Kern sah 
und eine reiche Choraltradition schuf, aus 
welcher der musikalische Teil des Abends 
hervorgeht. Dieser wird durch das Wort 
von Professor David Eben aus Anlass 
des 1 100. Jubiläums der Ermodrung der 
Hl. Ludmila in der Burgstätte Tetín ergänzt.  

Schola Gregoriana Pragensis

Hasan El-Dunia, Ondřej Holub, Jan Kukal, 
Tomáš Lajtkep, Ondřej Maňour, Michal Medek, 
Stanislav Předota a další bývalí členové 
David Eben – umělecký vedoucí 

mariánské zpěvy a zpěvy k poctě český ch světců 
sv. Václava, Ludmily a Vojtěcha 

Schola Gregoriana Pragensis

Hasan El-Dunia, Ondřej Holub, Jan Kukal, 
Tomáš Lajtkep, Ondřej Maňour, Michal Medek, 
Stanislav Předota und andere ehemalige Mitglieder
David Eben – künstlerischer Leiter

marianische Gesänge und Gesänge zu Ehren
der tschechischen Heiligen Wenzel, Ludmila 
und Adalbert 

Čeští světci v nebeském 
Jeruzalémě
Tschechische Heilige 
im himmlischen Jerusalem 

28/9/19.00
Hrádek nad Nisou, 

kostel sv. Bartoloměje 

Hrádek nad Nisou, 
St.-Bartholomäus-Kirche

250 Kč 
10 €

1:20 CZ
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Pavel Jurkovič: 
Ukolébavky 
Wiegenlieder

2/10/19.00
Prysk, kostel 

sv. Petra a Pavla 

Prysk, St. Peter 
und Paul Kirche 

250 Kč
10 €

1:10 CZ

Že by lapidární nevinné dětské zpívánky 
měly patřit na festivalový program? Ano! 
Poznejte s námi barevný  svět ukolébavek 
Pavla Jurkoviče – zpěváka, hudebníka 
a učitele, kterému několik generací 
skvělých mladých hudebníků v čele se 
sopranistkou Hanou Blažíkovou vděčí 
za láskyplné uvedení do kouzelného 
světa hudby. Neodolatelné kouzlo a něhu 
jejího hlasu doplní celá řada vynikajících 
muzikantů pod vedením éterické fl étnistky 
Jany Semerádové. V ukolébavkách se 
nezapře Jurkovičova láska k moravské 
lidové písni ani jeho znalost barokních 
kancionálů, a proto také poetické aranže 
písní vycházejí především z barokního 
a lidového instrumentáře. Niternou krásu 
těchto drobných drahokamů představili 
umělci nedávno na supraphonské 
nahrávce, koncertně ji na festivalovou 
nabídku provedou v preškavském kostele. 
Nenechte si ujít tuto mimořádnou líbeznou 
poslouchanou a přijďte si vybrat svou 
nejkrásnější ukolébavku i vy…

Sollten auch lapidare unschuldige 
Kindergesänge zum Festivalprogramm 
gehören? Ja! Entdecken Sie mit uns 
die farbige Welt der Wiegenlieder von 
Pavel Jurkovič, dem Sänger, Musiker und 
Lehrer, dem schon mehrere Generationen 
hervorragender junger Musikanten mit 
der Sopranistin Hana Blažíková an der 
Spitze eine liebevolle Einführung in die 
zauberhafte Welt der Musik verdanken. 
Die unwiderstehliche Magie und Zärtlich-
keit ihrer Stimme wird durch eine ganze 
Reihe exzellenter Musikanten unter 
der Leitung der ätherischen Flötistin Jana 
Semerádová ergänzt. In den Wiegenliedern 
drückt sich unverkennbar Jurkovičs Liebe 
zum mährischen Volkslied und seine 
Vertrautheit mit barocken Gesangbüchern 
aus. In seinen poetischen Liedarrangements 
dominiert daher das barocke und volks-
tümliche Instrumentarium. Die innerliche 
Schönheit dieser kleinen Juwelen stellten 
die Künstler neulich in einer Supraphon-
Aufnahme vor, beim Festival kommen 
sie dann in Konzertform in der Kirche 
in Prysk zur Auff ührung.

Ukolébavky

Hana Blažíková – soprán 
Jana Semerádová – barokní fl étny 
Mélusine Srovnal – viola da gamba
Jan Krejča – theorba 
Jiřina Marešová – varhanní pozitiv 

Pavel Jurkovič: Ukolébavky, výběr 
Nicola Matteis: Sarabanda amorosa, 
Scaramuccia, Aria for the Flute
Giovanni Girolamo Kapsberger: 
Toccata g moll, Filio, dormi 
Adam Václav Michna z Otradovic: 
Děťátku my prozpěvujme, by pospalo 

Wiegenlieder

Hana Blažíková – Sopran
Jana Semerádová – Barockfl öte
Mélusine Srovnal – Viola da gamba
Jan Krejča – Theorbe
Jiřina Marešová – Orgelpositiv

Pavel Jurkovič: Wiegenlieder, Auswahl
Nicola Matteis: Sarabanda amorosa, 
Scaramuccia, Aria for the Flute
Giovanni Girolamo Kapsberger: 
Toccata G-Moll, Filio, dormi
Adam Václav Michna z Otradovic: 
Singen wir dem Kind, damit es schläft 
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Tak trochu kuriózní varhanní dueta 
v podání mladého varhanického dua Pavla 
Salvová a Jan Rotrekl rozezní letošní 
další německou lokalitu, saské festivalové 
srdce, které tepe v Großschönau a které 
ukrývá výjimečný nový varhanní nástroj 
s třiceti čtyřmi rejstříky. Zatímco čtyřruční 
klavírní hra je známá nejen ze školáckého 
prostředí hudebek, ale své pevné místo 
má i v koncertním repertoáru a síních, 
varhanních duí a duet je jak pověstného 
šafránu. Vzácné spojení Salvová & Rotrekl 
vyklíčilo v Praze pod pedagogickým 
působením renomované české varhanice 
Ireny Chřibkové. Umělci však nezaháleli 
a svůj um si dále tříbili na prestižních 
institucích, jakými jsou mimo jiné 
Královská hudební akademie v Londýně 
či vídeňská Univerzita hudby a umění. 
Dnes vystupují po celém světě a společnými 
silami rozeznívají královské nástroje vstříc 
maximálnímu možnému vykreslení jejich 
zvukové palety do nejjemnějších detailů, 
kterých se sólista jen těžko může zhostit… 
Zkrátka, jak známo, ve dvou se to lépe 
táhne, což v případě majestátních varhan 
platí dvojnásob. 

Das etwas kuriose Orgelduett in der In-
terpretation des jungen Organistenduos 
Pavla Salvová und Jan Rotrekl erklingt 
dieses Jahr an einem weiteren deutschen 
Ort, dem sächsischen Festivalherz, 
das in Großschönau schlägt und wo sich 
ein außergewöhnliches, neues Orgel-
instrument mit vierunddreißig Registern 
verbirgt. Während vierhändiges Klavierspiel 
nicht nur im Umfeld der Musikschulen 
existiert, sondern auch im Repertoire 
der Konzertsäle einen festen Platz hat, 
sind Orgelduette und Duos so selten wie 
der sprichwörtliche Safran. Die seltene 
Verbindung Salvová & Rotrekl keimte 
in Prag unter der pädagogischen Ein-
wirkung der renommierten tschechischen 
Organistin Irena Chřibková. Die Künstler 
blieben jedoch nicht müßig und ver-
feinerten ihre Fähigkeiten an solch 
berühmten Institutionen wie der Londoner 
Royal Academy of Music und der Wiener 
Universität für Musik und darstellende 
Kunst. Heute treten sie weltweit auf und 
holen gemeinsam bis zum kleinsten Detail 
das maximal Mögliche aus der Tonpalette 
des Königsinstruments heraus, was einem 
Solisten nur schwerlich gelingt… 
Kurz: „zu zweit schaff t man mehr“, 
was für die majestätische Orgel doppelt gilt.

Varhany pro čtyři ruce

Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varhany 

Peter Warlock: Capriol suite 
Josef Klička: Fantasie na motivy symfonické básně 
Vyšehrad od B. Smetany, op. 33 
Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasie f moll KV 594 
August Gottfried Ritter: Sonáta a moll op. 23 
Denis Bedard: Variations sur un thème original

Orgel vierhändig

Pavla Salvová und Jan Rotrekl – Orgel

Peter Warlock: Capriol suite 
Josef Klička: Fantasie auf ein Thema von B. 
Smetana (sinfonische Dichtung Moldau), Op. 33 
Wolfgang Amadeus Mozart: Fantasie f-Moll KV 594 
August Gottfried Ritter: Sonata a-Moll, Op. 23 
Denis Bedard: Variations sur un thème original

Varhany pro čtyři ruce
Orgel vierhändig

3/10/17.00
Großschö nau, 

evangelicko-luteránský 
kostel 

Großschö nau, 
Evangelische-lutherische 

Kirche

300 Kč
12 €

1:10 CZ
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Stabat Mater líčící bolest Panny Marie 
pod Kristovým křížem je odjakživa 
jednou z nejpřitažlivějších duchovních 
předloh, která zlákala nespočet hudebních 
skladatelů různých hudebních stylů a epoch. 
Fascinujícím způsobem se tohoto úkolu 
zhostil italský soudobý hudební skladatel 
Marco Rosano, jehož kompozici fantasticky 
na nahrávce zvěčnil kontratenorista 
Andreas Scholl. Rosano navíc na objednávku 
festivalu své dílo Stabat Mater doplnil 
o kontrastní expresivní hudební plochy, 
které katalyzují duchovní téma do nové 
podoby. Jakým způsobem se touto 
skladbou nechá inspirovat progresivní 
taneční soubor Dekkadancers složený 
ze špičkových tanečníků národních 
baletních scén v Praze, Brně, Mnichově 
či baletní Mekce Moskvě v čele s Ondřejem 
Vinklátem, výjimečnou baletní osobností 
mladé generace, dvojnásobným držitelem 
Ceny Thálie, který se ujme spolu se 
svým kolegou Štěpánem Pecharem i role 
choreografa? Pojďme si společně vychutnat 
tento mimořádný okamžik ve světové 
premiéře a v podání jednoho z předních 
souborů v oblasti současného tance u nás, 
ceněného pro výjimečnou pohybovou 
invenci, energii a virtuozitu. Pojďme 
si společně vychutnat další unikátní dárek 
k dvacátým festivalovým narozeninám, 
a to ve spolupráci s Městským divadlem 
Děčín.

Das Stabat Mater, das den Schmerz 
der Jungfrau Maria unter dem Kreuz 
Christi schildert, hat seit jeher als geistliche 
Vorlage eine starke Anziehungskraft, 
die unzählige Komponisten verschiedener 
Musikrichtungen und Epochen lockte, sich 
damit auseinanderzusetzen. Dieser Aufgabe 
entledigte sich auf faszinierende Weise 
der italienische Gegenwartskomponist 
Marco Rosano, dessen Komposition der 
Kontratenor Andreas Scholl auf einer 
gelungenen Aufnahme verewigte. Rosano 
ergänzte darüber hinaus im Auftrag 
des Festivals sein Stabat Mater um 
kontrastreiche, expressive Musikfl ächen, 
die das geistliche Thema in eine neue Form 
katalysieren. Auf welche Art und Weise 
hat sich das progressive Tanzensemble 
Dekkadancers durch dieses Musikstück 
inspirieren lassen, das aus Spitzenkräften 
der nationalen Ballettszenen in Prag, 
Brünn, München oder des Ballett-
Mekkas Moskau besteht und von Ondřej 
Vinklát geleitet wird, der eine besondere 
Ballettpersönlichkeit junger Generation 
darstellt, ein doppelter Thalia-Preisträger 
ist und auch die Rolle des Choreografen 
zusammen mit seinem Kollege Štěpán 
Pechar einnehmen wird? Lassen wir uns 
diesen einzigartigen Augenblick einer 
Weltpremiere in der Interpretation 
eines der vorderen Ensembles des 
gegenwärtigen Tanzes bei uns, das 
für seine außerordentliche Bewegung-
sinvention, Energie und Virtuosität 
geschätzt wird, gemeinsam genießen. 
Freuen wir uns gemeinsam über das weitere 
einmalige Geschenk zum zwanzigsten 
Geburtstag, diesmal in der Zusammenarbeit 
mit dem Stadttheater Děčín.

Dekkadancers

hudba: Marco Rosano
zpěv ze záznamu: Andreas Scholl
choreografi e: Ondřej Vinklát, Štěpán Pechar
tančí: Nikol Šneiderová, Ondřej Vinklát, Štěpán 
Pechar

Dekkadancers

Musik: Marco Rosano
Gesang von der Aufnahme: Andreas Scholl
Choreografi e: Ondřej Vinklát, Štěpán Pechar
Tänzer: Nikol Šneiderová, Ondřej Vinklát, Štěpán 
Pechar

Dekkadancers: 
Stabat Mater

7/10/19.00
Děčín, 

Městské divadlo 

Děčín, 
Stadttheater

400 / 300 / 250 Kč
15 / 12 / 10 €

Partneři koncertu / Partners des Konzerts:

Ve spolupráci s / In der Zusammenarbeit mit:

Jiřina a Lubomír 
Parohovi

1:20 CZ
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My slavíme narozeniny, vy dostáváte 
dárky… Když jsme před dvěma lety 
poprvé pozvali populární čtveřici mladých 
violoncellistů Prague Cello Quartet, 
s úspěchem jsme dvakrát vyprodali Oybin 
a nadšené ohlasy slýcháme dodneška. 
Bylo tedy nasnadě, že loňská návštěvnická 
anketa o koncert na přání má velkého 
favorita. A stalo se! Drtivou většinou mezi 
populárními festivalovými hosty zvítězila 
neotřelá hudební formace, která přináší 
originální úpravy nejen nejznámějších 
klasických skladeb, ale také fi lmových 
melodií a jazzových, rockových nebo 
popových hitů, a především baví publikum 
svým osobitým humorem. Tentokrát 
nás tento unikátní soubor, který je 
bezkonkurenční hvězdou youtube, pozve 
na slavnou americkou Broadway a představí 
slavné melodie z kasovních muzikálových 
trháků, jako Fantom opery, Bídníci nebo 
Jesus Christ Superstar. V hlavní roli vkusná 
zábava, vášnivé nadšení, virtuózní akrobacie 
a jiskřivý ostrovtip, těšte se!

Wir feiern Geburtstag, Sie bekommen 
Geschenke… Als wir vor zwei Jahren zum 
ersten Mal die vier populären jungen 
Cellisten Prague Cello Quartett eingeladen 
haben, haben wir zweimal erfolgreich Oybin 
ausverkauft und hören darüber bis heute 
begeisterte Rückmeldungen. Es war daher 
nicht überraschend, dass die vorjährige 
Besucherbefragung zum Wunschkonzert 
einen großen Favoriten hat. Und so ist es 
auch geworden! Mit absoluter Mehrheit 
gewann unter den populären Festivalgästen 
diese experimentierende Musikformation, 
die mit originellen Arrangements nicht nur 
bekannter klassischer Musikstücke, sondern 
auch von Filmmelodien und Jazz-, Rock- 
oder Popschlager und vor allem mit ihrem 
charakteristischen Humor das Publikum 
amüsiert. Diesmal lädt uns dieses einmalige 
Ensemble, das ein konkurrenzloser Stern 
von Youtube ist, auf den amerikanischen 
Broadway ein und stellt berühmte 
Melodien von Musical-Kassenreissern 
wie Das Phantom der Oper, Les Misérables 
oder Jesus Christ Superstar vor. 
In der Hauptrolle geschmacksvolle 
Unterhaltung, leidenschaftliche 
Begeisterung, virtuose Akrobatik und 
funkelnder Scharfsinn, freuen Sie sich!     

Prague Cello Quartet

Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen, 
Ivan Vokáč – violoncello

Andrew Lloyd Webber, Frederick Loewe, 
Claude-Michel Schonberg, Justin Hurwitz, Jiří Šlitr 
ad.: melodie z muzikálů Jesus Christ Superstar, 
Fantom opery, My Fair Lady, Bídníci, La La Land, 
Kdyby tisíc klarinetů ad.

Prague Cello Quartet

Petr Špaček, Jan Zvěřina, Jan Zemen, 
Ivan Vokáč – Violoncello

Andrew Lloyd Webber, Frederick Loewe, 
Claude-Michel Schonberg, Justin Hurwitz, Jiří Šlitr 
u.a.: Musikalsmelodie von Jesus Christ Superstar, 
Dem Phantom der Oper, My Fair Lady, 
Den Elenden, La La Land, Kdyby tisíc klarinetů u.a.

Na Broadwayi 
s Prague Cello Quartetem
Auf dem Broadway 
mit dem Prague Cello 
Quartett
koncert na přání / narozeninový dárek

Wunschkonzert / Geburtstagsgeschenk

8/10/19.00
Kamenický Šenov, 

kino Hvězda 

Kamenický Šenov, 
Kino Star

400 Kč 
15 €

1:30 CZ
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Do královského města Žitavy se s námi 
můžete vypravit společně s jednou 
z nejpopulárnějších klavírních osobností 
české provenience. Nebude jí nikdo menší 
než vynikající klavírista Ivo Kahánek, který 
si coby interpret nevšední emocionální 
síly a hloubky získal pověst jednoho 
z nejpůsobivějších umělců své generace 
a svoji poklonu mu složil i Sir Simon Rattle, 
toho času šéfdirigent nejlepšího světového 
orchestru, Berlínských fi lharmoniků. 
Prestižními světovými cenami ověnčený 
Kahánek si ke spolupráci přizval úspěšného 
mladého klarinetistu Irvina Venyše, jenž je 
rovněž a právem řazen k nejvýraznějším 
umělcům mladé české generace. Obratně 
se pohybuje ve všech vodách klarinetní 
literatury napříč všemi epochami a žánry 
a s úspěchem brázdí světová pódia, která 
ostatně oba hráče svedla i do společného 
dua. Čím lepším se na saské půdě 
prezentovat než prvotřídním výkvětem 
české komorní interpretační špičky, která 
je stále jedním z nejprestižnějších vývozních 
artiklů naší země, a to navíc v poetickém 
dialogu české a německé hudby.

Begeben Sie sich gemeinsam mit uns und 
einem der beliebtesten tschechischen 
Pianisten in die Königsstadt Zittau. 
Es ist niemand geringerer als der populäre 
Klavierspieler Ivo Kahánek, der als Interpret 
von einer außergewöhnlichen emotionalen 
Kraft und Tiefe den Ruf eines der ausdrucks-
stärksten Künstler seiner Generation 
und sein Kompliment äußerte ihm auch 
Sir Simon Rattle, zu der Zeit Chefdirigent 
des besten Orchesters der Welt, der Ber-
liner Philharmoniker. Der mit wichtigen 
internationalen Preisen gekrönte Kahánek 
lud den erfolgreichen jungen Klarinettisten 
Irvin Venyš zur Zusammenarbeit ein, 
der selbst auch zu Recht zu den bemer-
kenswertesten Künstlern der jungen 
tschechischen Generation gezählt wird. 
Er bewegt sich gewandt in allen Gewässern 
der Klarinettenliteratur quer durch alle 
Epochen und Genres und tritt erfolgreich 
auf Bühnen der Welt auf, die übrigens 
beide Spieler zum Duo zusammenführten. 
Mit etwas Besserem könnte man sich auf 
sächsischem Boden nicht präsentieren, 
als mit der erstklassigen Elite tschechischer 
Kammermusikinterpreten, die noch immer 
einer der gefragtesten Exportartikel unseres 
Landes sind, und mit einem poetischen 
Dialog tschechischer und deutscher 
Kompositionen.

Kahánek & Venyš 
v královské Žitavě 

Irvin Venyš – klarinet 
Ivo Kahánek – klavír 

Johannes Brahms: 
Sonáta pro klarinet a klavír Es dur č. 2, op. 120 
Robert Schumann: 
Symfonické etudy op. 13 pro klavír sólo
Antonín Dvořák: 
Poetické nálady op. 85 pro klavír sólo (výběr)
Leoš Janáček: Sonáta pro housle a klavír 
(verze pro klarinet a klavír) 
Bohuslav Martinů: 
Sonatina pro klarinet a klavír, H. 356

Kahánek & Venyš 
in der Königsstadt Zittau

Irvin Venyš – Klarinette 
Ivo Kahánek – Klavier 

Johannes Brahms: Sonate für Klavier
und Klarinette Es-Dur Nr. 2, Op. 120
Robert Schumann: 
Sinfonische Etüden Op. 13 für Klavier
Antonín Dvořák: Poetische Stimmungsbilder 
op. 85 für Klavier (Auswahl)
Leoš Janáček: Sonate für Violine und Klavier 
(Arr. für Klarinette und Klavier)
Bohuslav Martinů: Sonatine für Klarinette 
und Klavier, H. 356

Kahánek & Venyš 
v královské Žitavě 
Kahánek & Venyš 
in der Königsstadt 
Zittau

15/10/19.00
Zittau, 

Radniční sál 

Zittau, 
Rathaussaal

300 Kč 
12 €

1:30 CZ
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Smetana, Dvořák, Janáček a Pavel Haas 
Quartet, to je nabídka třetího letošního 
a současně prvního sólového vystoupení 
uměleckého garanta festivalu, který 
bývá označován jako jeden z nejvíce 
vzrušujících komorních souborů dneška. 
A v kontextu ryze českého programu je 
právě toto hodnocení snad nejpřiléhavějším. 
U kanonických děl české kvartetní literatury 
se leckdy posluchač setká s uměřeně 
konzervativní interpretací. To však ku 
prospěchu věci není případem Pavel Haas 
Quartetu, který razí dravý interpretační 
proud a nabízí svěží a objektivní pohled 
na ikonické kusy bez unylého patosu. 
Živelnost a sebevědomá přesvědčivost 
na pevném virtuózním základě jsou prostě 
vzrušující, ba strhující a právem vynesly 
Pavel Haas Quartet na světovou kvartetní 
špičku, kde zejména v tomto repertoáru 
prostě nemá konkurenci. Nenechte si 
ryzí a vzrušující svátek české hudby ujít! 
Poslední letošní střípek do koncertní 
mozaiky zasazené do ústeckého regionu 
vás navíc v premiéře vezme do lázeňsky 
šviháckého Zahradního a plesového domu, 
klasicistní perly vsazené do zámeckého 
parku, jež dodnes dýchá atmosférou starých 
časů, kdy v lázních pobýval Beethoven, 
Goethe či významní evropští státníci… 

Smetana, Dvořák, Janáček und das Pavel 
Haas Quartett, das ist das Angebot 
des dritten diesjährigen und gleichzeitig 
des ersten Solo-Auftritts des künstlerischen 
Garanten des Festivals, der als eines 
der bewegendsten Ensembles der heutigen 
Zeit bezeichnet wird. Und im Kontext des 
rein tschechischen Programms ist gerade 
diese Wertung wohl die passendste. 
Bei kanonischen Werken der tschechischen 
Quartett-Literatur erlebt der Hörer so man-
ches Mal eine distanzierte, konservative In-
terpretation. Dies ist zum Glück beim Pavel 
Haas Quartett nicht der Fall, das eine mitre-
ißende Interpretationsströmung durchsetzt 
und einen frischen und objektiven Blick 
auf ikonische Stücke ohne geschmacklosen 
Pathos bietet. Die Spontaneität und die se-
lbstbewusste Überzeugungskraft auf einem 
festen Virtuositätsfundament sind einfach 
aufregend, ja mitreißend und brachten mit 
Recht das Pavel Haas Quartett an die Quar-
tettspitze der Welt, wo es insbesondere 
in diesem Repertoire einfach keine Konku-
rrenz hat. Lassen Sie sich das pure, aufre-
gende Fest der tschechischen Musik nicht 
entgehen! Das letzte diesjährige Stück des 
in der Region Ústí inszenierten Konzertmo-
saiks nimmt Sie überdies mit zur Prämiere 
in das elegante Garten- und Ballhaus, eine 
in den Schlosspark eingebettete klassizis-
tische Perle, die bis heute die Atmosphäre 
der alten Zeiten ausstrahlt, als Beethoven, 
Goethe oder bedeutende europäische Staat-
smänner in diesem Kurort weilten…   

Pavel Haas Quartet

Veronika Jarůšková – 1. housle 
Marek Zwiebel – 2. housle 
Luosha Fang – viola 
Peter Jarůšek – violoncello 

Bedřich Smetana: Kvartet č. 2 d moll
Leoš Janáček: 
Kvartet č. 1 „Kreutzerova sonáta“
Antonín Dvořák: 
Kvartet F Dur, op. 96 „Americký“

Pavel Haas Quartet

Veronika Jarůšková – 1. Violine
Marek Zwiebel – 2. Violine
Luosha Fang – Viola
Peter Jarůšek – Violoncello

Bedřich Smetana: Streichquartet Nr. 2 d-Moll
Leoš Janáček: 
Streichquartett Nr. 1 „Kreutzer Sonata“
Antonín Dvořák: 
Streichquartett F-Dur, Op. 96 „Amerikanisches“

Pavel Haas Quartet III: 
České kvartety 
Tschechische Quartette

16/10/19.00
Teplice, 

Zahradní dům 

Teplice, 
Lusthaus

300 Kč 
12 €

1:30 CZ
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Nezapomenutelné písně, na které se 
zapomnělo… tak zní podtitul závěrečného 
koncertu našeho narozeninového ročníku, 
v němž jsme mimo jiné spojili naše 
kulatiny s výročími významných hudebních 
osobností. A nejinak tomu bude i v případě 
poslední letošní festivalové zastávky, 
která vzdá hold legendární renesanční 
osobnosti české kultury – Jiřímu Suchému, 
který 1. října 2021 slaví 90. narozeniny. 
Suchého osobnost netřeba představovat, 
prostřednictvím svého dvaašedesátiletého 
divadla Semafor, stovek písní a vůbec všech 
svých nejrozličnějších uměleckých aktivit 
zasáhl do života několika generací těch, 
kdo u nás poslouchají písně, chodí 
do divadla, mají rádi poezii či výtvarno. 
A tak těžko může být větší pocty, než 
že právě tato šarmantní a nezdolná 
osobnost, jež je se svým nezaměnitelným 
„suchým“ a chytrým humorem pevným 
majákem české kultury, vystoupí na závěr 
našich narozeninových oslav a společně 
s Jitkou Molavcovou za doprovodu 
divadelního orchestru pod vedením 
Jiřího J. N. Svobody zazpívají nejznámější, 
ale i pozapomenuté semaforské písničky. 
Tak tedy slamáky s sebou! 
Narozeninová festivalová party vrcholí…

Unvergessliche Lieder, die vergessen 
wurden… so lautet der Untertitel 
des Abschlusskonzerts unseres Jubiläums-
jahrgangs, in dem wir u. a. unseren runden 
Geburtstag mit Jubiläen bedeutender 
Musikerpersönlichkeiten verbunden haben. 
Und nicht anders ist es auch im Fall unserer 
letzten diesjährigen Festivalstation, die die 
legendäre renaissancehafte Persönlichkeit 
der tschechischen Kultur – Jiří Suchý, 
der am 1. Oktober 2021 seinen 90. Geburts-
tag feiert, huldigen wird. Die Persönlichkeit 
von Suchý braucht man nicht vorzustellen, 
mit seinem zweiundsechzigjährigen Theater 
Semafor, Hunderten von Liedern und über-
haupt allen seinen vielfältigen künstleri-
schen Aktivitäten beeinfl usste er das Leben 
mehrerer Generationen von denen, die bei 
uns Lieder hören, Theater besuchen, Poesie 
oder bildende Kunst mögen. Und somit 
kann man sich nur schwer eine größere 
Ehre vorstellen, als dass diese charmante 
und unbezwingbare Persönlichkeit, die mit 
ihrem unverwechselbaren „trockenen“ 
und klugen Humor ein fester Leuchtturm 
der tschechischen Kultur ist, zum Abschluss 
unserer Geburtstagsfeier auftreten und ge-
meinsam mit Jitka Molavcová begleitet von 
den Semafor-Musikern unter der Leitung 
von Jiří J. N. Svoboda die bekanntesten, 
aber auch halbvergessenen Semafor-Lieder 
singen wird. Also Strohhüte mitnehmen! 
Die Festivalgeburtstagsparty erreicht ihren 
Höhepunkt…

Jiří Suchý 90

Jiří Suchý, Jitka Molavcová – zpěv 
Orchestr divadla Semafor 
Jiří J. N. Svoboda – kapelník

Jiří Suchý 90

Jiří Suchý, Jitka Molavcová – Gesang
Orchester des Theaters Semafor
Jiří J. N. Svoboda – Kapellmeister

Jiří Suchý 90
aneb nezapomenutelné 
písně, na které se zapomnělo…
oder unvergessliche Lieder, 
die vergessen wurden…
závěrečný koncert / Abschlusskonzert

28/10/19.00
Nový Bor, 

Městské divadlo 

Nový Bor, 
Stadttheater

600 / 500 / 400 Kč
23 / 19 / 15 €

1:40 CZ
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Společný  projekt se Základní uměleckou 
školou v České Lípě „Má to smysl!“ je 
pevnou stálicí festivalového programu, 
a protože nám loňská pandemická situace 
neumožnila jeho realizaci, přesunuli 
jsme loňské plány na letošek. Uměleckou 
osobností, se kterou se mladé talenty 
našeho regionu, jež svůj talent tříbí právě 
na této škole, budou moci setkat, a to nejen 
na jednom pódiu, ale i na mistrovský ch 
kurzech, bude loňský umělecký  garant 
festivalu, prvotřídní houslista Josef Špaček. 
Umělecký  partner a koncertní mistr 
České fi lharmonie a sólista respektovaný  
po celém světě, který  má na svém kontě 
řadu prestižních úspěchů z mezinárodních 
soutěžních klání, je dokonalý m prototypem 
vzoru a inspirace pro mladé hudebníky, 
nejen pro svůj úspěch, ale i pokoru, 
skromnost a lidství. Jako posilu si letos Josef 
Špaček zvolil svého stálého koncertního 
partnera, klavíristu Miroslava Sekeru, jehož 
bychom mohli charakterizovat stejný mi 
slovy jako minulého uměleckého garanta. 
A právě to je tím nejvzácnějším poselstvím 
pro mladou generaci… tak tedy se Sekerou 
na Špačka! 

Das Gemeinschaftsprojekt mit der Mu-
sikschule in Česká Lípa „Das ergibt Sinn!“ 
ist ein fester Bestandteil des Festivalpro-
gramms. Die Künstlerpersönlichkeit, dessen 
Meisterkurse die jungen Talente der Schule 
in diesem Jahr besuchen können und mit 
dem sie dann auch gemeinsam auf der Büh-
ne auftreten werden, wird niemand anderes 
als der erstklassige Geiger Josef Špaček, 
dessen Potential schier unerschöpfl ich 
ist. Der künstlerische Partner und Kon-
zertmeister der Tschechischen Philharmo-
nie, weltweit anerkannte Solist mit vie-
len prestigeträchtigen Erfolgen auch bei 
internationalen Wettbewerben, ist der voll-
endete Prototyp, der den jungen Musikern 
Vorbild und Inspirator ist, nicht nur wegen 
seiner Erfolge, sondern auch wegen seiner 
Bescheidenheit und Menschlichkeit. Als 
Unterstützung hat Josef Špaček diesmal 
seinen ständigen Konzertpartner, den Pia-
nisten Miroslav Sekera, ausgewählt, den wir 
mit den gleichen Worten charakterisieren 
könnten wie den ehemaligen künstlerischen 
Garanten. Und eben das ist die wertvollste 
Botschaft für die junge Generation… also 
mit dem Sekera (Beil) auf den Špaček (Star)!

Má to smysl? 
Se Sekerou na Špačka!

žáci ZUŠ Česká Lípa
Josef Špaček – housle 
Miroslav Sekera – klavír 

Hat es Sinn?
Mit dem Sekera (Beil) 
auf den Špaček (Star)!

Schü ler der Musikschule Česká Lípa
Josef Špaček – Violine, Miroslav Sekera – Klavier

Mistrovské kurzy & Má to smysl?
Se Sekerou na Špačka!

Meisterkurse & Hat es Sinn?
Mit dem Sekera (Beil) 
auf den Špaček (Star)!

epilog / Epilog

19/11/19.00
Česká Lípa, 

Kulturní dům Crystal 

Česká Lípa, 
Kulturhaus Crystal

KURZY / KURSE
18/11/odpolední / Nachmittag
Česká Lípa, ZUŠ / Musikschule

80 Kč
3 €

1:30
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Předprodej vstupenek probíhá od 24. května 2021. Vstupenky na jednotlivé koncerty jsou 
k dostání ve festivalové kanceláři, na webový ch stránkách festivalu, ve vybraný ch koncertních 
místech nebo v síti Colosseum Ticket společnosti Perfect system.

Festivalová kancelář: Žižkova 528/6, Česká Lípa
Otevírací doba: 
květen, červen: po a st 15.00–17.00, út a čt 14.00–16.00, 

červenec, srpen: po a st 15.00–17.00,

září, říjen: po a st 15.00–17.00, út a čt 14.00–16.00.

Platba platební kartou je možná. Aktuální otevírací doba je uvedena na www.lipamusica.cz.

On-line: www.lipamusica.cz
Vstupenky je možné rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové kanceláři, nebo uhradit 
platební kartou a vytisknout jako e-vstupenky. 

Ostatní prodejní místa:
*  Česká Kamenice, Infocentrum, nám. Míru 122 – jen na koncert v České Kamenici;
*  Děčín, Městské divadlo – pokladna, Teplická 371, 

předprodejní místa Vstupenka Děčín, www.vstupenkadecin.cz – jen na koncert v Děčíně;
* Doksy, Infocentrum, Zámek Doksy, Valdštejnská 183 – jen na koncert v Doksech;
*  Hrádek nad Nisou, Infocentrum Brána Trojzemí, Horní náměstí 71 – jen na koncert 

v Hrádku nad Nisou;
*  Kamenický  Šenov, Informační centrum Panská skála, Prácheňská 42 – jen na koncerty 

v Kamenickém Šenově a Prysku;
*  Liberec, pobočky předprodejní sítě evstupenka.cz, např. Divadlo F. X. Šaldy v Liberci ad., 

www.evstupenka.cz – jen na koncerty v Liberci;
*  Lomnice nad Popelkou, Kulturní a informační středisko, Husovo nám. 44, 

www.kislomnice.cz – jen na koncerty v Lomnici nad Popelkou;
*  Nový  Bor, Smetanova 523, Kultura N. B. a jejich obvyklá předprodejní místa – jen na koncert 

v Novém Boru;
*  Teplice, Dům kultury Teplice, Mírové náměstí 2950 

a předprodejní síť Ticketportal – jen na koncert v Teplicích;
*  předprodej na všechny koncerty probíhá také na pobočkách sítě Colosseum Ticket: 

www.colosseumticket.cz.

Vstupenky na místně příslušné koncerty je možné od 1. června zakoupit také v německý ch 
obcích Großschönau, Oybin a Zittau (turistická informační centra).

Slevy:
Studenti a senioři nad 60 let: 15 %.
Děti do 15 let: jednotné vstupné na všechny koncerty 100 Kč.
Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %.

Dárkové poukazy:
Dárkové poukazy na nákup vstupenek festivalu v hodnotě:
500, 1.000 a 2.000 Kč jsou k dostání ve festivalové kanceláři a v e-shopu na www.lipamusica.cz.

Der Vorverkauf der Eintrittskarten fi ndet vom 24. Mai 2021 statt. Die Eintrittskarten sind 
im Bü ro des Festivals, auf den Webseiten des Festivals und in ausgewählten Konzertorten 
erhältlich (näheres unter: www.lipamusica.cz).

Festivalbü ro: Žižkova 528/6, Česká Lípa
Öff nungszeit: 
Mai, Juni: Montag und Mittwoch 15.00–17.00 Uhr, Dienstag und Donnerstag 14.00–16.00 Uhr,

Juli, August: Montag und Mittwoch 15.00–17.00 Uhr,

September, Oktober: Montag und Mittwoch 15.00–17.00 Uhr, 
Dienstag und Donnerstag 14.00–16.00 Uhr.

Aktuelle Informationen auf: www.lipamusica.de. Die Bezahlung mit Kreditkarte ist möglich.

On-line: www.lipamusica.cz/de in der Rubrik Programm / Karten. 
Eintrittskarten können reserviert und innerhalb von zehn Tagen im Festivalbüro abgeholt 
oder mit Zahlungskarte bezahlt und als E-Tickets ausgedruckt werden.

Rabatte:
Studenten und Senioren ab 60 Jahren: 15 %
Kinder unter 15 Jahre, Inhaber eines Behindertenausweises: 4 € pro Konzert

Gutscheine:
Gutscheine für den Einkauf von Eintrittskarten sind im Wert vom 20, 40, und 80 € 
im Festivalbü ro erhältlich.

Vstupenky Karten



www.pivovarcvikov.cz

OCHUTNEJTE POCTIVOU 



NA OBĚŽNOU
DRÁHU 
 
 

dosáhneme, když naše  
stožáry postavíme na sebe.
Jejich celková výška  
je přes 550 km.

Každý metr pravidelně  
ošetřujeme.

 
 
 
 
 

 
Zajišťujeme spolehlivý provoz,  
rozvoj a bezpečnost
české přenosové soustavy.  
 
Jsme společnost ČEPS.

Bez názvu-42   3 12.04.2021   12:04:11



Podporujeme ty, kte í svým um ním vnášejí mezi lidi krásu a umož ují 
jim zpomalit v tak usp chaném sv t . S pomocí kultury totiž lidé 
dokážou zapomenout na své každodenní problémy a získávají nové 
zážitky.

D ležitost kultury si pln  uv domujeme, a proto prost ednictvím 
podpory kulturních aktivit pomáháme lidem, kte í to pot ebují.

KRÁSA VODY
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www.ani  lm.cz
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Planeta A
Prozkoumejte sv j domov na Ani  lmu!
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4+4dny v pohybu

Blues Alive

Colours of Ostrava

Concentus Moraviae

MHF Lípa Musica
Folkové prázdniny

Hudební festival Znojmo

JazzFestBrno

Letní Letná

Moravský podzim

Respect

Struny podzimu

Svatováclavský hudební festival

Tanec Praha

United Islands of Prague
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Přinášíme 
Vám 

svět umění
czaf.cz

Nadační fond

pátek 
10. prosince, 14–19 h

sobota 
11. prosince, 10–19 h

Centrum textilního tisku v České Lípě

Výtěžek bude použitý na pomoc dětem 
s trvalou ztrátou sluchu.

Těšíme se na setkání s vámi v předvánočním čase.

Advent

Nadační fond Ozvěnaozvena.org

 zpívání vánočních koled  cukroví 

 svařené víno a domácí nealko punč 

 vánoční trh s ručně vyráběnými dárky pro vaše blízké

 tradiční tvořivé dílničky pro děti  

 ručně vyráběná bylinná mýdla 

z farní mýdlárny Koukol ve Volfarticích

 obchůdek U Květu lipového

Vstupné zdarma.

s Ozvěnou

letos již po páté 

Za laskavé podpory:



Publikaci Cestou hudby vydal při příležitosti 20. výročí založení 
MHF Lípa Musica spolek ARBOR jako exkluzivní výpravnou 
publikaci, která přináší autentický pohled na vznik a vývoj 
této hudební přehlídky. Přílohou publikace je CD s živou 
nahrávkou Lípa Musica Sexteta z mimořádného koncertu, který 
se uskutečnil 3. října 2019 ve Waltersdorfu v rámci 18. ročníku 
festivalu za účasti vynikajícího houslisty Josefa Špačka a dalších 

světových hráčů.

Martin Prokeš – Cestou hudby 

490 Kč

Vázaná publikace s grafi ckými listy a CD

více na

www.lipamusica.cz

V září 2021 vychází publikace 
s texty Tomáše Cidliny a ilustracemi Pavla Krause

D O M O V /H E I  M A T
Na její motivy vzniklo libreto stejnojmenné skladby 

Ľubicy Čekovské, uvedené ve světové premiéře 
na jubilejním koncertu MHF Lípa Musica 4. září 2021.

Kniha je k dostání ve festivalové kanceláři 
nebo na www.vodanamlyn.cz

i 



22/4–7/12/2021
4. ročník

Cyklus 
komorních

koncertů
v České Lípě

www.clkc.cz
www.lipamusica.cz

22/4/19 h
Ondřej Šindelář & Opus Elocutio
11/5/19 h
Pavel Steidl & Lukáš Sommer
15/6/19 h, Městský park

Bardolino
Cesta kolem světa za 80 minut

22/6/19 h, bazilika Všech svatých

Královéhradecký dětský 
sbor Jitro
Deo Gratias 

16/11/19 h
Irena Chřibková
Napříč světem… napříč staletími…

7/12/19 h
Ensemble FLAIR & Jan Rokyta
Čas rozjímání, čas veselosti

V případě nemožnosti uskutečnit 
koncerty naživo bude držitelům 
vstupenek umožněno jejich 
sledování online.

partnerství kořenů

kmenové partnerství

partnerství květu

partnerství listu

podporovatelé z územních samosprávných
celků – kraje, města, obce

V případě, že byste 
se chtěli stát součástí 
Lípy Musicy a podpořit 
naše aktivity,

kontaktujte nás na telefonu +420 608 111 973  
či e-mailem: martin.prokes@lipamusica.cz, rádi 
s vámi probereme individuální možnosti spolupráce.

Ministerstvo kultury České republiky

diamantový list / generální partner

zlaté listy / hlavní partneři

stříbrné listy / vyšší fi nanční partneři

bronzové listy / střední fi nanční partneři

zelené listy / základní fi nanční partneři

platinové listy / partneři Koncertu pro Liberecký kraj

diamantový květ / nejvyšší dárci

zlaté květy / hlavní dárci

stříbrné květy / vyšší dárci

bronzové květy / střední dárci

zelené květy / základní dárci
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kmenové partnerství / Stammpartnerschaft

partnerství kořenů / Wurzelpartnerschaft

zlaté listy / Goldblätter

bronzové listy / Bronzeblätter

zlaté květy / Goldblüten

platinové listy / Platinblätter 

diamantové květy / Diamantblüten

stříbrné květy / Silberblüten

hlavní partneři / Hauptpartner 

fi nanční partneři / Finanzpartner

exkluzivní partneři Koncertu pro Liberecký kraj 
Exklusivpartner des Konzerts für Liberecer Bezirk

 Jiřina a Lubomír 
Parohovi

MUDr. Alena 
Sellnerová

Jan Roztočil

hlavní mediální partneři / Hauptmedienpartner

TepliceKamenický Šenov Česká Kamenice

Prysk Zahrádky
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