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Lípa Musica přesouvá koncert s varhanicí Kattou
S ohledem na avizované přijetí dalších přísnějších protiepidemických opatření jsme nuceni přistoupit ke změně
termínu konání koncertu plánovaného na 17. 10. do Heřmanic v Podještědí a varhanicí Kattou. V zájmu zachování
tohoto projektu dochází k jeho přesunu na sobotu 10. 10. od 20 hodin. Koncert proběhne v původně plánovaném
prostoru, tj. kostele sv. Antonína Paduánského v Heřmanicích v Podještědí. Vstupenky zůstávají v platnosti,
autobusová doprava je zachována. V případě nevyhovujícího termínu bude vstupné vráceno.
Recitál varhanice Katty nazvaný Veni Sancte Spiritus bude festivalovou premiérou v novotou zářícím kostele svatého
Antonína Paduánského v Heřmanicích v Podještědí. Novogotický filiální kostel dominikánské farnosti z Jablonného v
Podještědí rozezní unikátní mobilní bílé varhany. Nepřehlédnutelná osobnost české hudební scény, jež se originálně
pohybuje nejen na poli klasické hudby, ale ráda autorsky její hranice překračuje varhanní hrou i zemitým zpěvem,
návštěvníky vezme na duchovní hudební pouť od Bacha, Pärta či Messiaena až k vlastním originálním skladbám.
„Katta sténá, šeptá, bouří i hladí. Barvy, které vytváří hlasem a svěžím zvukem svých varhan, jako by nebyly z této
planety.“ (časopis Gramophone)
Varhanice a skladatelka Katta získala mezinárodní renomé ve světě klasické hudby jako varhanní virtuoska
a cembalistka. Mezi varhaníky je ovšem výjimkou: komponuje vlastní originální skladby, ve kterých často využívá svůj
hlas, otevírá nové zvukové světy a ukazuje, jak mohou znít varhany ve 21. století. Její nahrávka „Veni Sancte Spiritus“
(Supraphon 2016) se setkala s všeobecně příznivým přijetím. Britský Gramophone si povšiml „překrásně řízné
artikulace“, s níž Katta zpívá, a vyzdvihl „syrově oduševnělou intenzitu“ její hry. V roce 2018 Katta získala cenu
klasické hudby „Classic Prague Awards“ za svůj autorský projekt Vox Organi. Jako klasická varhanice a cembalistka
na sebe Katta v mezinárodním měřítku upozornila při koncertech s orchestry, jako jsou Anima Eterna (s dirigentem
Josem van Immerseelem), Zurich Chamber Orchestra (pod taktovkou Sira Rogera Norringtona), Royal Flemish
Philharmonic, Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK či Symfonický orchestr Českého rozhlasu, i jako sólistka
varhanních recitálů po celém světě. Vystoupila na mnoha mezinárodních festivalech (Festival Mexico, Schleswig
Holstein Musik Festival, Pražské jaro, Struny podzimu aj.) a hrála na varhany v nejvýznamnějších evropských
katedrálách (Katedrála sv. Pavla v Londýně, Katedrála sv. Štěpána v Pasově aj.). Katta miluje fúze a spolupráce
s dalšími umělci. Spolupracovala například s extravagantním americkým varhaníkem Cameronem Carpenterem,
britským houslistou Danielem Hopem, Davidem Kollerem nebo s Jurou Pavlicou & Hradišťanem.

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.
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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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