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21. ročník MHF Lípa Musica předznamená multižánrová Noc na vlnách 
v České Lípě  
 
 

21. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica nabídne v sobotu 20. srpna open air prolog s názvem 
Noc na vlnách s Lípou Musicou. Ten je zasazen do kulis unikátního českolipského vodního hradu Lipý. V rámci 
večera zažijí návštěvníci hned čtyři koncerty, na kterých se představí Beata Hlavenková, Vojta Nýdl, Vladimír 
Václavek nebo Ensemble Flair Jana Rokyty mladšího. Nový formát prologu potěší milovníky folklóru, world 
music, alternativní hudby a indie žánru. Vstupenky na tento koncert jsou stále v prodeji. 21. ročník MHF Lípa 
Musica bude oficiálně zahájen Koncertem pro Liberecký kraj 23. srpna v Liberci, kde se mimo jiné představí 
úspěšná sopranistka Kateřina Kněžíková. Festival letos potrvá až do poloviny října a nabídne na dvě desítky 
koncertů převážně klasické hudby.  

 
„První novinkou letošního ročníku Lípy Musicy bude českolipský open-air, který jsme připravili do kulis vodního hradu 
Lipý. V rámci večera a za cenu jednoho koncertu bude mít publikum možnost vychutnat hned čtyři vystoupení, která 
jsme nazvali „Noc na vlnách“. Představíme nadžánrovou kapelu Flair pod vedením Jana Rokyty, která se pohybuje 
mezi klasickou cimbálovou muzikou a world music vycházející z moravské lidové tradice. Na tento koncert naváže 
vystoupení Vojty Nýdla, kterého mohou nejen festivaloví posluchači znát z Clarinet Factory, jako klarinetistu a 
zpěváka. V roce 2021 vydal u Animal Music své sólové debutové album, které je mimořádně silnou a opravdovou 
hudební výpovědí opřenou o skvostné muzikantské výkony klavíristky Beaty Hlavenkové, bicisty Daniela Šoltise a 
basisty a baskytaristy Rastislava Uhríka. Energickou a umělecky silnou vlnou bude zcela jistě vystoupení 
fenomenálního kytaristy a mága Vladimíra Václavka, který se společně s kytaristou Pavlem Šmídem a trumpetistou 
Oskarem Törökem postará v projektu FLY o nezapomenutelné... Závěr tohoto večera bude patřit skladatelce, 
zpěvačce a úžasné klavíristce Beatě Hlavenkové, která vystoupí se svou Kapelou snů v novém projektu Žijutě,“ 
přibližuje unikátní festivalový prolog Martin Prokeš, ředitel festivalu.  

 
Tradiční srpnový prolog MHF Lípa Musica je v letošním roce nově zasazen do domovského města festivalu – České 
Lípy. V sobotu 20. srpna tu Lípa Musica otevře třetí dekádu své existence výjimečnou nocí pod širým nebem, která 
návštěvníkům po vzoru populárních letních festivalů nabídne hned čtyři koncerty v jednom. Pětihodinový hudební 
maraton odstartuje v 17:30 a představí čtyři hudební projekty.  
 
Večer otevře projekt „Od pramenů k moři“ souboru Ensemble Flair, který představí citlivou symbiózu klasické a 
lidové hudby z Moravy, Slovenska, Moldávie nebo Rumunska. V projektu zazní také ale i novodobé kompozice 
uměleckého vedoucího souboru Jana Rokyty na texty slezského barda Petra Bezruče či Josefa Kaluse. Noc na vlnách 
dále představí projekt „Dítě z větru“ – první sólové album klarinetisty, zpěváka, skladatele a textaře Vojty Nýdla, 
známého ze symfonických orchestru i progresivního kvarteta Clarinet Factory, které je inspirováno osobním 
příběhem velmi předčasného a dramatického narození Nýdlovy dcery Johanky a je věnováno všem předčasně 
narozeným dětem. V druhé polovině večera se představí výrazná osobnost alternativní scény Vladimír Václavek se 
svým novým projektem „FLY… tak leť“, na němž mimo jiné spolupracuje s významným multiinstrumentalistou 
Pavlem Šmídem. Noc na vlnách vyvrcholí vystoupením klavíristky, zpěvačky a komponistky Beaty Hlavenkové a její 
novou komorní intimní výpovědí s názvem „Žijutě“, na které spolupracuje se svojí Kapelou snů. 
 
„Už nechci tolik snít, chci říct více vlastních slov a myšlenek. Miluji zpívání a aranžování, mám zalíbení v kontrastech, 
cítím se v tom všem dobře a sebevědomě. Dávám tomu také množství energie, času a vzdělávání se. Každou píseň 
na Žijutě jsem opatřila tím, co potřebovala. Někdy to znamenalo rozličný počet hostů. Oproti Sně je Žijutě v tomto 
ohledu mnohem rozmáchlejší a napěchovanější. Odseděla jsem dlouhé hodiny ve studiu a nahrávala, přehrávala, 
zkoušela zvuky, aranže, hledala ty správné cesty. Jen díky deadlinu tam nesedím doteď, " říká s k projektu Žijutě 
Beata Hlavenková. 
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Jedním z klíčových podporovatelů festivalu je domovské město Česká Lípa, jehož starostka Jitka Volfová i v letošním 
roce festivalu udělila i svoji záštitu.  
 
„Podzim bez koncertů Lípy Musicy si neumím představit, určitě tedy na některý z koncertů zavítám. Šla bych klidně 
na všechny, proti je však většinou můj diář… Letošní program nabídne 20 koncertů, a to včetně vždy skvělého 
závěrečného koncertu ve spolupráci s naší základní uměleckou školou, vybírání tedy bude těžké. Co si však určitě 
nenechám ujít je nový projekt, který Lípa Musica zasadila do kulis vodního hradu Lipý a tím je srpnový koncert s 
podtitulem Noc na vlnách. Koncert nabídne hned několik interpretů a odlehčený styl hudby, který se dokonale hodí k 
horké letní noci v kulisách hradu ze 13. století,“ zve na festivalový prolog Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa.  
 
V srpnu festival nabídne i zahajovací koncert a současně Koncert pro Liberecký kraj s názvem Operní gala – 
Kateřina Kněžíková, který se uskuteční v úterý 23. srpna v Divadle F. X. Šaldy v Liberci.  Úspěšnou operní pěvkyní 
Kateřinou Kněžíkovou společně s jejím hostem, tenoristou Danielem Matouškem, doprovodí PKF – Prague 
Philharmonia pod taktovkou Roberta Jindry. Posledním srpnovým koncertem bude i tradiční koncert na saském 
Oybině, kde se v sobotu 27. 8. představí mezinárodně obsazený dechový soubor Harmoniemusik Sesto fagotisty 
Ondřejem Šindeláře. Na oba tyto koncerty jsou v prodeji poslední vstupenky.  
 
Vstupenky na jednotlivé festivalové koncerty jsou k dostání v českolipské kanceláři Lípy Musicy (Žižkova 528/6, 
otevřeno v pondělí a ve středu od 14 do 16 hodin), na webových stránkách festivalu a v síti Colosseum Ticket 
společnosti Perfect systém a v dalších místech konání koncertů.  

 
 

Partneři festivalu: 

21. ročník MHF Lípa Musica se bude konat díky laskavé podpoře Ministerstva kultury ČR, Libereckého kraje, 
společnosti ČEPS, a.s., Města Česká Lípa, Česko-německého fondu budoucnosti, Statutárního města Liberec, 
Ústeckého kraje, Nadačních fondů Severočeská voda a Bohemia Heritage Fund. Exkluzivními partnery Koncertu  
pro Liberecký kraj je Liberecký kraj a společnosti Kooperativa, a.s. a Kasro spol. s r.o.  

Hlavními partnery festivalu je Pivovar Cvikov a Ještědská stavební společnost.  

Partnerskými městy a obcemi jsou Česká Lípa, Liberec, Nový Bor, Kamenický Šenov, Prysk, Teplice, Děčín, Česká 
Kamenice, Hrádek nad Nisou a Kryštofovo Údolí.  

Hlavními mediálními partnery festivalu jsou televize RTM+ Liberecko, portál Klasikaplus.cz a rádio Classic Praha.  

Mediálními partnery festivalu jsou Harmonie, i-noviny.cz, magazín Lípa, Hitradio Contact, OperaPLUS, Scena.cz, Acta 
Medicinae, rádio PROGLAS, Concerti a kino Crystal a Sněžník.  

Více informací o partnerech na https://www.lipamusica.cz/cs/partneri-0.  
Všem partnerům děkujeme za laskavou podporu! 

 
 
 

Kontakt pro další informace: 
Ing. Lucie Johanovská, zástupkyně ředitele / manažerka marketingu & PR  
Bohemorum, s.r.o., Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa;  
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz, GSM: +420 608 823 973, www.lipamusica.cz | fb/ig/yt/tw: lipamusica 
 

PRESSKIT s fotografiemi k jednotlivým projektům je ke stažení ZDE.  
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Příloha – podrobnosti k programu a vystupujícím umělcům: 

Od pramenů k moři… 
 
Jan Rokyta (hudba): Flair Exercise Instrumental 
Klára Blažková (text), Jan Rokyta (hudba): Píseň stromu 
Petr Bezruč (text), Jan Rokyta (hudba): Motýl 
moravská lidová / Jan Rokyta: Zelinečka 
Josef Kalus (text), Jan Rokyta (hudba): Kde je soucit? 
Klára Blažková (text), Jan Rokyta (hudba): Kača 
Josef Kalus (text), Jan Rokyta (hudba): Valach s cimbálem 
Klára Blažková (text), Jan Rokyta (hudba): Moře vzpomínek 
Jan Rokyta (hudba): My Folkor 
Klára Blažková (text), Jan Rokyta (hudba): Hlavolam 
moravská lidová / Jan Rokyta: Ej lásko, lásko 
Ivo Havlů, Klára Blažková (text), Jan Rokyta (hudba): Blažkár 
Jan Rokyta (hudba): Flair Exercise Vocal 
romská lidová / Jan Rokyta: Andro verdan 
 
Ensemble Flair: 
Klára Blažková – zpěv 
Jan Rokyta – umělecký vedoucí, cimbál 
Petr Vala – housle, Jiří Pospěch – viola 
Aleš Janeček – klarinet, Lukáš Vajda – kontrabas 
 
--přestávka-- 
 
Dítě z větru 
 
Vojta Nýdl (hudba a text): Smířená 
Vojta Nýdl (text), Beata Hlavenková (hudba): Dítě z větru 
Vojta Nýdl a Beata Hlavenková (hudba), Jana Ivanovič Infeldová (text): Nevyhnutelný 
Beata Hlavenková (hudba), Bogdan Trojak (text): Komíhání 
Vojta Nýdl (hudba), Bohuslav Reynek (text): Opuštění 
Vojta Nýdl (hudba a text): Jantarový stín 
Vojta Nýdl (hudba a text): Jantarový stín 
Vojta Nýdl (hudba a text): Mandala v písku 
Vojta Nýdl, Beata Hlavenková (hudba), Vojta Nýdl a Lenka Dusilová (text): Za vodou 
Vojta Nýdl (hudba a text): Vzpomínky 
Vojta Nýdl (hudba a text): Jin a Jang 
Vojta Nýdl (hudba), Jana Ivanovič Infeldová (text): Volání 
Vojta Nýdl (hudba), Tamara Borovková a Vojta Nýdl (text):  
Větve stejných stromů 
 
Vojtěch Nýdl – zpěv, klarinet, basklarinet 
Beata Hlavenková – klavír 
Rastislav Uhrík – kontrabas 
Daniel Šoltis – bicí 
 
--přestávka-- 
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FLY… tak leť 
 
Vladimír Václavek (texty), Vladimír Václavek, Pavel Šmíd (hudba): 
Tak leť! 
Spásonoši 
Z Loun 
Tiše šeptám 
Letící světy 
Vrána 
317 
Metla 
 
Vladimír Václavek – kytara, zpěv, Pavel Šmíd – kytara, perkuse 
Oskar Török – trubka, jako host 
 
--přestávka-- 
 
Žijutě 
 
Beata Hlavenková/Petr Borkovec: Mehwa  
Beata Hlavenková: Žena 
Beata Hlavenková/Bohuslav Reynek: U rybníka  
Beata Hlavenková/Bogdan Trojak: Verše 
Beata Hlavenková/Dorota Barová: Maios/Wiem, że niewiem  
Beata Hlavenková/Bohuslav Reynek: Radost  
Beata Hlavenková/Bohuslav Reynek: Husa v mlze  
Beata Hlavenková/ Dorota Barová: Zapomniane  
Beata Hlavenková/Bohuslav Reynek: Vzpomínka na samotu  
Martin Vedej/Beata Hlavenková: Bosá  
Beata Hlavenková/Martin Vedej: Plávala  
Beata Hlavenková/Petr Borkovec: Slámka a slepýš křehký  
Petr Borkovec/Beata Hlavenková: Socha  
Václav Kvapil/ Beata Hlavenková: Komíhání  
Beata Hlavenková: Prameny 
Beata Hlavenková: Sovám 
 
Beata Hlavenková – klavír, zpěv 
Kapela snů: 
Klára Pudláková – basová kytara, Patrick Karpentski – kytara 
Daniel Šoltis – bicí 
 
Ensemble FLAIR spatřil světlo muzikantského světa na podzim roku 2014. FLAIR pod uměleckým vedením Jana 
Rokyty bourá hranice hudebních žánrů a zemí! V tvorbě FLAIRu se snoubí kreativní synergie, výrazný autorský 
rukopis, osobitost, která se neztratí ani v konkurenci světové world music. Hudební kompozice uměleckého 
vedoucího FLAIRu vedou k dobře znějícímu a zpívajícímu souboru, který svým nástrojovým obsazením a přítomností 
sólové zpěvačky odkazuje na moravskou lidovou tradici. Právě z ní všichni členové FLAIRu vzešli, na Moravě se 
narodili, žijí a zde také naplňují svět hudbou a zpěvem. Textovou inspirací FLAIRu je poetika básníků Petra Bezruče, 
Josefa Kainara, Josefa Kaluse a stále častěji také flairovské zpěvačky Kláry Blažkové. FLAIR je dvojnásobným 
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absolutním vítězem mezinárodní rozhlasové soutěže "Grand Prix Svetozára Stračinu" 2015 a 2021 za nahrávky „Ej, 
lásko, lásko“ a „Beskydský chameleon“. Všechna alba, na kterých se FLAIR od svého vzniku podílel, vydal u 
brněnského Indies Happy Trails. FLAIR spolupracuje se světoznámou českou operní sopranistkou Martinou Jankovou, 
slavným českým pianistou Ivem Kahánkem, českými herci Alfredem Strejčkem a Tomášem Jirmanem i s předními 
folklorními zpěváky a tělesy. V roce 2016 se FLAIR velkou mírou podílel na profilovém albu své sólistky Kláry Blažkové 
pod názvem "V klíně rodných hor". V rámci 2. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu MUSICA PURA 
spolupracoval FLAIR s operní zpěvačkou Martinou Jankovou a klavíristou Ivem Kahánkem na rozhlasové a televizní 
nahrávce koncertu "Písňové studánky Leoše Janáčka" (ČT art: Janková zpívá Janáčka). V letech 2017 a 2018 FLAIR 
nastudoval program postních a velikonočních písní, který byl v roce 2019 publikován na albu "Hudba pravdy". V 
témže roce se FLAIR zásadní měrou podílel na profilovém albu pěvecké skupiny BLAženky "Prvý raz!" 
s lidovými nápěvy z Valašska a slovenských folklorních regionů. V roce 2020-2021 byl FLAIR přizván k realizaci 
dokumentu České televize o zhudebněných textech českých básníků a participoval na rozhlasové nahrávce 
moravských lidových balad. V září 2020 vyšlo druhé profilové album FLAIRu pod názvem "Kapka ke kapce", díky 
němuž si vysloužili nominaci v kulturních Cenách Jantar v kategorii Kapela roku. Ve spolupráci s Janáčkovým 
komorním orchestrem s uměleckým vedoucím a houslistou Jakubem Černohorským vznikla a světovou premiéru 
zažila čtyřdílná skladba Jana Rokyty s názvem "Valašské sonety", která byla uvedena 10. října 2020 na Lednicko-
valtickém festivalu v Mikulově.  
 
Vojta Nýdl, dosud známý především jako člen multižánrového kvarteta Clarinet Factory (vítězové International 
Songwriting Competition v Nashville – USA 2005, držitelé Classic Prague Awards 2017 ad.), se s Beatou Hlavenkovou 
zná již řadu let. Společně s Lenkou Dusilovou a ostatními členy Clarinet Factory vystupovali v kapele Eternal Seekers,  
se kterou vydali stejnojmenné album, oceněné Cenou Anděl. Beata Hlavenková, klavíristka, zpěvačka, skladatelka, 
producentka a také dvojnásobná držitelka Ceny Anděl, o jejich spolupráci říká: „Známe se s Vojtou už od projektu 
Eternal Seekers, kde jsme vycítili blízkost našich hudebních světů. Po letech mého, někdy asi až otravného, naléhání, 
že musí vydat sólovou desku, jsme prožili krásné měsíce příprav, čímž se roky hudebního i lidského souznění s Vojtou 
proměnily v něco hmatatelného. To, že jsme nahrávce dali koncertní tvář a můžeme ji představit živě posluchačům je 
skvělé. Děkuji, že toho mohu být součástí. Vojtův hlas, jeho naléhavost, jeho talent vás přenesou do lepších světů. 
Můžete mi věřit." Program obsahuje Nýdlovy autorské písně a texty, dvěma písněmi přispěla Beata Hlavenková a 
několika texty také Jana Ivanovič Infeldová a Tamara Borovková. Jedna z písní je zhudebněním básně Bohuslava 
Reynka „Opuštění". 
 
Vladimír Václavek patří bezesporu k nejvýraznějším postavám české hudby. Jeho hudební začátky jsou spojeny s Ivou 
Bittovou a Pavlem Fajtem. Zakládá skupiny Dunaj – v roce 1990 bylo album Dunaj, oceněno nejprestižnějším českým 
hudebním magazínem Rock&Pop a to čtenáři i kritiky, jako nejlepší album dekády Rale – CD Twilight / Soumrak, 
dostalo v roce 2000 Akademie populární hudby – Anděl), VRM, Theatre Royal a je u zrodu skupin Čikori – v roce 2001 
obdrželo CD cenu Akademie populární hudby – Anděl, E, Josef Boys, Klar a Edel. Spolu s Ivou Bittovou natáčí 
legendární CD Bílé inferno – v roce 1997 bylo oceněno cenou nezávislé asociace hudebních kritiků Periskop – Žlutá 
ponorka – v roce 2004 obdrželo zlatou desku od vydavatele. Hraje na prestižních festivalech v Evropě i zámoří, 
například Mimi festival Marseille (F), Ring Ring Beograd (YUG), Victoriaville (CAN), Mediawave Györ (HUN), Tanec 
Praha (CZ), festival v Avignonu (F). Spolupracuje s Ferdinandem Richardem na CD Arminius, s Tomem Corou na CD 
Bílé Inferno, hraje ve skupině Josef Boys s Marcusem Therofalem a v duu s Milošem Dvořáčkem. Hudebně  
se podílí, tančí a hraje v japonsko-francouzsko-českém souboru Kublaï Khan Investigation. Natáčí svá sólová CD, která 
také hraje na koncertech. Koncertuje po celé Evropě, v USA, Kanadě, Africe, Číně, Hong Kongu, na Madagaskaru, 
Mauritiusu, Reunionu, Brazilii a na Islandu. 
 
Beata Hlavenková, pianistka, skladatelka, zpěvačka, aranžérka a producentka, je jednou z nejvýraznějších současných 
muzikantek s nezaměnitelným nadžánrovým autorským rukopisem. Její hlavní devízou je odvaha – odvaha 
experimentovat, hledat nekonvenční harmonie a aranžmá. Žánrová svoboda, opírající se o hluboké povědomí  
o jazzu, moderní klasické hudbě, popu i písničkářství, se ve všech jejích projektech prolíná s jasně rozpoznatelnou  
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soustředěnou a citlivou interpretací. Na kontě má vlastní alba oceněná prestižními hudebními cenami, spolupracuje 
jak s českými, tak světovými hudebníky, skládá hudbu pro film (Dukla 61, Zátopek) a divadlo (VerTeDance a další), pro 
děti (Pišlické příběhy, Ó, ó, ó, vajíčko), aranžuje písně pro symfonické orchestry. Právě za Zátopek Soundtrack byla 
nominována na filmovou cenu Český lev 2021 v kategorii Hudba. Je také hudební producentkou debutového alba 
Vojtěch Nýdla Dítě z větru. Se vznikem alba Sně roku 2019, jejího prvního zpívaného alba, postavila Kapelu Snů, kam 
přizvala trumpetistu a bubeníka Oskara Töröka, baskytaristu Miloše Petera Klápštěho a kytaristu Patricka 
Karpentskiho. S Kapelou Snů a řadou hostů jako Oto Klempíř, Thom Artway, Rich Perry, Vojta Nýdl, Tomáš Liška 
vydala u českého vydavatelství Minority Records v říjnu 2021 své šesté sólové album Žijutě, které získalo dvě 
nominace na Cenu Anděl 2021. 
 
 
 


