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MHF Lípa Musica zahajuje předprodej vstupenek 

 
Ve středu 3. 6. 2020 bude zahájen předprodej vstupenek na 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa 
Musica. Ten se uskuteční v termínu od 12. září do 28. října s tradičním epilogem ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa, který 
se bude konat 4. a 5. listopadu v České Lípě. Festival letos nabízí řadu 20 koncertů a doprovodných programů na 11 
místech Libereckého a Ústeckého kraje. Celková letošní prodejní kapacita činí přes 4 tisíce míst, s ohledem na 
aktuálně platná bezpečnostní opatření kvůli pandemii Covid-19 bude však do prodeje nyní uvolněno pouze 30 % 
vstupenek. Předprodej vstupenek bude probíhat pouze ve festivalové kanceláři v České Lípě, v síti Colosseum Ticket a 
online prostřednictvím webových stránek festivalu a zmíněné sítě. Další předprodejní místa budou využita v případě 
uvolnění aktuálních opatření v zájmů dodržování bezpečných rozestupů.  
 
„S cenovou politikou reagujeme na aktuální situaci a nastavujeme vstupné plošně o 15 % nižší. Prodejní kapacity jsou 
velká neznámá, předpokládám, že plné kapacity tak, jak jsme byli zvyklí, využívat nebudeme moci, ale věřím, že při 
dodržení bezpečnostních opatření festival proběhne,“ říká Martin Prokeš, ředitel festivalu.  

 
Festival Lípa Musica se v letošním roce hlásí k tématu, které bylo vyhlášeno pro rok 2020 Libereckým krajem, a to Rok 
houslí. Uměleckým garantem v tomto roce zůstává Josef Špaček, přední český houslista a koncertní partner České 
filharmonie, který se představí na čtyřech koncertech a dvou doprovodných programech.  Lípa Musica se navíc zapojila 
do nové  platformy vzniklé v reakci na pandemii Covid-19 a přijatá opatření, a to projektu Spojeni hudbou ve spolupráci 
s festivalem Concetus Moraviae a Svatováclavským hudebním festivalem s cílem společné podpory české hudební 
scény uvedením pětice společných koncertních projektů. 
 
Festival otevře kompletní provedení Händlova oratoria Mesiáš v podání souboru Collegium 1704 společně se sólisty 
Hanou Blažíkovou, Markétou Cukrovou, Jaroslavem Březinou a Romanem Hozou pod taktovkou Václava Lukse, kteří 
nahradí původně plánovaného zahraničního hosta – soubor L’Arpeggiata – na zahájení festivalu 12. září Koncertem pro 
Liberecký kraj. Zakoupené vstupenky na tento koncert zůstávají v platnosti, prodej několika míst v nižších cenových 
kategoriích bude možný ve festivalové kanceláři, další kapacita bude případně do prodeje přidána v závislosti na dalším 
uvolnění bezpečnostních opatření.  
 
Devatenáctá Lípa Musica nabídne hudbu symfonickou i komorní, klasickou i autorské večery se současnými tvůrci, jazz, 
blues, lidové inspirace nebo filmové melodie. V premiéře představí Josefa Špačka coby dirigenta, jeho nové 
instrumentální septeto, poprvé koncertně provede Jurkovičovy ukolébavky s Hanou Blažíkovou, Janou Semerádovou 
ad. či Haydnův kvartet Sedm posledních slov Vykupitele na kříži ve verzi s ženským hlasem, kterého se ujme Markéta 
Cukrová a Zemlinsky Quartet. Festival připomene klavírním recitálem Jana Bartoše 250 let od narození Ludwiga van 
Beethovena, představí současné osobnosti hudební tvorby a intepretace – Beatu Hlavenkovou, Ivu Bittovou, která 
vystoupí na benefičním koncertu pro Nadační fond Ozvěna, nebo Kattu. Letošní ročník uzavře Hudba stříbrného plátna, 
známé filmové melodie v podání Komorní filharmonie Pardubice a Jana Kučery. Chybět nebude ani tradiční spolupráce 
se ZUŠ Česká Lípa na projektu Má to smysl! s Josefem Špačkem a Miroslavem Sekerou. Mimoto festival nabídne i 
workshop s Ivou Bittovou v České Lípě.  

 
Festival i v letošním roce nabídne svým návštěvníkům autobusovou dopravu do všech lokalit mimo Českou Lípu, nově 
zavítá do České Kamenice nebo Heřmanic v Podještědí.  

 
Záštitu nad 19. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: 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 

https://concentus-moraviae.cz/
https://shf.cz/program/
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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. 

 

Programová brožura festivalu je ke stažení ZDE.  
PRESSKIT s fotografiemi k jednotlivým projektům je ke stažení ZDE.  

 
 

Předprodej vstupenek: 

Vstupenky na všechny koncerty je možné zakoupit on-line nebo ve festivalové kanceláři v Žižkově ulici č.p. 528/6 v 
České Lípě od 3. 6. 2020. 
 
Otevírací doba: 
červen: pondělí a středa: 15.00–18.00, úterý a čtvrtek: 14.00–16.00 
červenec, srpen: pondělí a středa 15.00–18.00 
září, říjen: pondělí a středa: 15.00–18.00, úterý a čtvrtek: 14.00–16.00 
 
Vstupenky lze platit platební kartou. Vstupenky je možné rovněž jen rezervovat a vyzvednout do 10 dnů ve festivalové 
kanceláři nebo uhradit platební kartou a vytisknout jako e–vstupenky. 
 
Slevy: 
Studenti a senioři nad 60 let: 15 %. / Děti do 15 let: jednotné vstupné 100 Kč. / Držitelé průkazu ZTP a ZTP/P: 50 %.  
Členové Klubu přátel festivalu: 5, 10 nebo 15 % v závislosti na hodnotě karty. Věrnostní slevy nejsou kombinovatelné 
s výše uvedenými. Slevy se nevztahují na benefiční koncert pro NF Ozvěna a workshop Ivy Bittové. 
 

 

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. 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 je Pivovar Cvikov a Ještědská stavební společnost. Oficiálním partnerem je společnost 
Auto Dorda Česká Lípa. Partnerskými městy a obcemi jsou Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Kamenický Šenov, Prysk, 
Teplice, Česká Kamenice a Jablonné v Podještědí.  

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, rádio PROGLAS a kino Crystal a Sněžník.  

Více informací o partnerech najdete na http://lipamusica.cz/cs/festival-podporili. 
Všem partnerům děkujeme za laskavou podporu! 

 

Kontakt pro další informace a novinářské vstupenky: 
Ing. Lucie Johanovská, manažerka marketingu & PR  
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu, Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa;  
@: lucie.johanovska@lipamusica.cz, GSM: +420 608 823 973, www.lipamusica.cz | www.facebook.com/lipamusica 

http://www.lipamusica.cz/sites/default/files/lm_programova_brozura_cz_2020_komplet_nahled_s_logy.pdf
https://www.dropbox.com/sh/3ijzjxj2hpzd8f1/AAC9n6onHOdSK0lAfby5p5hla?dl=0
http://lipamusica.cz/cs/festival-podporili
mailto:lucie.johanovska@lipamusica.cz
http://www.lipamusica.cz/
http://www.facebook.com/lipamusica
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