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Lípa Musica mění program v souvislosti s krizovými
protiepidemickými opatřeními, koncert v Teplicích se ruší
V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu od 5. října 2020 a přijetím krizového opatření v důsledku pandemie
SARS-CoV-2 dochází k následujícím změnám v programu 19. ročníku MHF Lípa Musica.
Koncert s názvem Musica Bohemica: Poezie lidové písně plánovaný na úterý 6. října do Bartholomeus
Gallery&Café v Teplicích se ruší. Náhradní termín tohoto koncertu bude patrně stanoven až na rok 2021.
Zakoupené vstupenky budou vráceny v místě nákupu, tj. hotovostní prodeje na festivalové pokladně v Žižkově ulici
č. 528/6, příp. v Turistickém centru VisitTeplice či na pobočkách ColosseumTicket. V případě bezhotovostních plateb
budou vstupenky stornovány rovněž ve výše uvedených pobočkách a vstupné bude následně vráceno na účty
návštěvníků. Zakoupené e-vstupenky budou automaticky stornovány a částky vráceny na účty návštěvníků.
Koncert s názvem Chvalme Pána plánovaný na neděli 11. října 2020 od 17 hodin do baziliky Všech svatých v České
Lípě proběhne se změnou programu. V důsledku přijatých mimořádných opatření a zákazu pořádání pěveckých
koncertů nevystoupí původně avizovaný Český filharmonický sbor se sbormistrem Petrem Fialou a sólisty. Místo
sborového koncertu festival zařazuje varhanní recitál vynikajícího českého varhaníka Vladimíra Roubala. Program
koncertu bude upřesněn. Zakoupené vstupenky na tento koncert zůstávají v platnosti, vstupné se s ohledem na
vyhrazenou změnu programu nevrací.
Další koncerty jsou v tuto chvíli plánované beze změny.
S poděkováním za pochopení za pořádající spolek ARBOR
Martin Prokeš,
předseda a ředitel MHF Lípa Musica
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Partneři festivalu:
19. 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, Ústeckého kraje – programu
Rodinné stříbro, Nadačních fondů Severočeská voda a Bohemia Heritage Fund a Státního fondu kultury.
Exkluzivními partnery Koncertu pro Liberecký kraj je Liberecký kraj a společnosti ČEPS, a.s., Kooperativa, a.s. a Kasro
spol. s r.o.
Hlavními partnery festivalu jsou Pivovar Cvikov a Ještědská stavební společnost. Oficiálními partnery jsou
společnosti Auto Dorda Česká Lípa a značka Hyundai.
Partnerskými městy a obcemi jsou Česká Lípa, Nový Bor, Liberec, Doksy, Kamenický Šenov, Prysk, Teplice, Česká
Kamenice, Jablonné v Podještědí a Zahrádky.
Hlavními dárci v programu Lípa Maecenaria jsou rodina Tichých, Biskupství litoměřické, společnosti Marius
Pedersen, STP Plast, Ascend a manželé Parohovi. Finančními partnery festivalu jsou společnosti Zikuda, Aktivit, Sial,
MT Legal, Silniče Žáček, Česká Mincovna, Tecam, CL-Evans, Vestin SaM Česká Lípa a Lipea.
Hlavními mediálními partnery festivalu jsou televize RTM+ Liberecko, ČRo Vltava a portál Klasikaplus.cz. Mediálními
partnery festivalu jsou Harmonie, Classic Praha, i-noviny.cz, magazín Lípa, Radio Contact Liberec, OperaPLUS, Týdeník
Rozhlas, Scena.cz, Acta Medicinae, Enter, Kalendář Liberecka, rádio PROGLAS, kino Crystal
a Sněžník.
Záštitu nad 19. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury, J. E. Christoph Israng,
velvyslanec Spolkové republiky Německo v Praze, Martin Půta, hejtman Libereckého kraje, Ing. Květa Vinklátová,
členka rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Oldřich Bubeníček, hejtman Ústeckého kraje,
Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický a Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa. MHF Lípa Musica je
členem České asociace festivalů.
Více informací o partnerech najdete na http://lipamusica.cz/cs/festival-podporili.
Všem partnerům děkujeme za laskavou podporu!
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