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MHF Lípa Musica začíná již za měsíc 

Pokud koronavirus dovolí a my věříme, že ano, přesně za měsíc odstartuje 19. ročník Mezinárodního hudebního 

festivalu Lípa Musica. Série dvou desítek koncertů, mistrovských kurzů a workshopů nabídne setkání s českou 

interpretační špičkou nejen v oblasti klasické hudby a potrvá až do začátku listopadu. Řada titulů je již beznadějně 

vyprodána, avšak celkově zbývá poslední pětina vstupenek. Letošní ročník zahájí 12. září provedení monumentálního 

Händelova oratoria Mesiáš v Liberci v podání předních českých sólistů – Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Jaroslav 

Březina a Roman Hoza – a respektovaného souboru Collegia 1704 pod taktovkou Václava Lukse. Jednotící linkou 

festivalu budou koncerty spjaté s osobnostní vynikajícího houslisty Josefa Špačka, který je ještě v letošním roce 

uměleckým garantem Lípy Musicy. Z nich jednoznačně dominuje první letošní festivalový koncert pro Českou Lípu, kde 

se Špaček představí nejen jako houslový virtuóz, ale poprvé se chopí i dirigentské taktovky, a to u mládežnického 

tělesa České filharmonie a společně provedou díla Mozarta a Mendelssohna.  

„Můj hudební život nebyl úplně naplněný, kdybych alespoň jednou nepřipravil program z dirigentského stupínku. 

Záměrně jsem naplánoval program se studentským orchestrem, protože vím, jaké to pro dirigenta je stoupnout si před 

profesionální orchestr. Hráči nebývají vždy úplně milosrdní, a proto jsem chtěl pracovat se studentským orchestrem. 

Navíc jsem na program zařadil i Mendelssohnův Houslový koncert, který bude v první půlce, a kde můžu předvést také 

něco ze své houslové kuchyně a zároveň orchestr připravovat z vedoucí role nikoli dirigenta, ale sólisty. Myslím, že to 

bude velmi zajímavý projekt, na který se já osobně hrozně těším!“ říká ke svému dirigentskému debutu houslista Josef 

Špaček. 

Odlehčením od klasické linky bude vystoupení Anděly ověnčené klavíristky, skladatelky i zpěvačky Beaty Hlavenkové 

s ceněným projektem Sně. Vokální linka bude dominovat i teplickému koncertu, na němž se představí populární 

Musica Bohemica Jaroslava Krčka, a to nejen ve svém folklórním tónu, ale rovněž v úpravách lidových písní Martinů a 

Janáčka v podání pěvců Anny Hlavenkové a Martina Prokeše. Více duchovní ráz pak bude mít setkání s českou 

sborovou chloubou, klenotem, který je ozdobou světových koncertních pódií po boku nejprestižnějších dirigentů a 

orchestrů – Českým filharmonickým sborem Brno. Ten se poprvé samostatně představí spolu se svým legendárním 

sbormistrem a skladatelem Petrem Fialou v České Lípě. Na závěr festival nabídne svěží večer s hity filmové hudby 

v podání Komorní filharmonie Pardubice pod taktovkou znalce hudby stříbrného plátna Jana Kučery.  

„Mám rád filmy a speciálně ty české. Ve většině z nich zní skvělá hudba, kterou někdy vnímáme možná trochu 

nespravedlivě jen jako kulisu k příběhu. Mnohokrát ovšem nejsou k dispozici notové materiály, buď se noty ztratily, 

nebo se po natočení ve studiu hned někam vyhodily. Naštěstí ta hudba ve filmech stále zní a dá se velice dobře 

rekonstruovat či nově zaranžovat. Proto jsem udělal již několik takových symfonických filmových suit, ve kterých se 

snažím tyto klenoty představit publiku koncertně. Lidé ty melodie důvěrně znají, ale často třeba nevědí, kdo je napsal. 

Proto chci ta velká skladatelská jména české filmové hudby, jako jsou Zdeněk Liška, Luboš Fišer či Petr Hapka, stále 

připomínat,“ říká na téma filmové hudby dirigent, klavírista a skladatel Jan Kučera.  

Letošní pestré hudební menu v českém tónu završí jako každoročně společné vystoupení žáků českolipské ZUŠ ve 

spolupráci s naším uměleckým garantem Josefem Špačkem a klavíristou Miroslavem Sekerou Má to smysl!.  Vstupenky 

jsou v prodeji ve festivalové kanceláři v České Lípě a online na www.lipamusica.cz. 

 

http://www.lipamusica.cz/


 

  

tisková zpráva | č. 10/2020 | 12. 8. 2020 
 

 

 

Přehled programu: 

MHF Lípa Musica 2020 
19. ročník | 12/9–28/10/2020 
 
MESIÁŠ / zahajovací koncert, Koncert pro Liberecký kraj 
so/12/9/19h | Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 
Hana Blažíková, Markéta Cukrová, Jaroslav Březina, Roman Hoza – zpěv 
Collegium 1704, Collegium Vocale, Václav Luks – dirigent 
G. F. Händel: Mesiáš 
 
SLADKÁ KRÁSNÁ DÁMA / koncert při svíčkách 
pá/18/9/19h | Zahrádky, kostel sv. Barbory 
iFlautisti Ensemble 
Merula / Rossi / Purcell / Telemann / Kerll / Castello 
 
ŠPAČEK HRAJE A DIRIGUJE 
so/19/9/19h | Česká Lípa, bazilika Všech svatých 
Česká studentská filharmonie, Josef Špaček – housle, dirigent 
Mendelssohn-Bartholdy / Mozart 
 
#beethoven250 
ne/20/9/17h | Česká Lípa, Biberova kaple 
Jan Bartoš – klavír 
 
NEZAPOMEŇ… / benefiční koncert pro Nadační fond Ozvěna 
st/23/9/19h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa 
Iva Bittová – housle, zpěv, Martin Prokeš – zpěv, David Mašek – klavír 
 
BEATA HLAVENKOVÁ: SNĚ 
ne/27/9/17h | Česká Lípa, Centrum textilního tisku 
Beata Hlavenková – klavír, zpěv, Oskar Török – trubka, Patrick Karpentski – kytara, Miloš Peter Klápště – basová 
kytara 
autorské skladby a písně 
 
Ó SVĚTLO ZROZENÉ / svatováclavský koncert 
po/28/9/19h | Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba st. 
Cappella Mariana, Vojtěch Semerád – umělecký vedoucí 
Palestrina / Tallis / Byrd / Tavener 
 
ORIGINÁLNÍ PRAŽSKÝ SYNKOPICKÝ ORCHESTR 
pá/2/10/19h | Kamenický Šenov, kino Hvězda 
americký jazz, blues a taneční hudba 20. let 
 
LÍPA MUSICA SEPTET 
so/3/10/19h | Děčín, zámek 
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Josef Špaček – housle, Pavel Nikl – viola, Václav Petr – violoncello, Adam Honzírek – kontrabas, Radek Baborák – lesní 
roh, Ondřej Roskovec – fagot, Tomáš Kopáček – klarinet 
Strauss / Beethoven 
 
SEDM POSLEDNÍCH SLOV… 
ne/4/10/17h | Prysk, kostel sv. Petra a Pavla 
Markéta Cukrová – mezzosoprán, Zemlinsky Quartet 
Haydn 
 
MUSICA BOHEMICA: POEZIE LIDOVÉ PÍSNĚ 
út/6/10/19h | Teplice, Bartholomeus Gallery Café 
Anna Hlavenková – soprán, Martin Prokeš – tenor 
Musica Bohemica, Jaroslav Krček – um. vedoucí 
moravská a česká lidová inspirace v úpravách J. Krčka 
 
CHVALME PÁNA 
ne/11/10/17h | Česká Lípa, bazilika Všech svatých 
Český filharmonický sbor Brno a sólisté, Petr Fiala – dirigent 
Černohorský / Fibich / Górecki / Fiala / Bruckner 
 
SÓLO PRO JOSEFA ŠPAČKA 
pá/16/10/19h | Liberec, Oblastní galerie 
Josef Špaček – housle 
Bach / Bartók 
 
VENI SANCTE SPIRITUS 
so/17/10/19h | Heřmanice v Podještědí, kostel sv. Antonína Paduánského 
Katta – varhany a zpěv 
Bach / Pärt / Messiaen / Katta 
 
JURKOVIČOVY UKOLÉBAVKY 
po/19/10/19h | Doksy, zámek 
Hana Blažíková – soprán, Jana Semerádová – flétny ad. 
Jurkovič / Kapsberger / Michna ad. 
 
HUDBA STŘÍBRNÉHO PLÁTNA / závěrečný koncert 
st/28/10/19h | Nový Bor, Městské divadlo 
Komorní filharmonie Pardubice 
Jan Kučera – klavír, dirigent 
melodie z českých a zahraničních filmů 
 
Doprovodný program festivalu: 
WORKSHOP S IVOU BITTOVOU 
út/22/9/17h | Česká Lípa, kostel Mistra Jana Husa 
 
MISTROVSKÉ KURZY S JOSEFEM ŠPAČKEM 
čt/15/10/celodenní | Liberec, ZUŠ Liberec 
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MÁ TO SMYSL? SE SEKEROU NA ŠPAČKA! 
st/4/11/celodenní | Česká Lípa, ZUŠ Česká Lípa 
čt/5/11/19h | Česká Lípa, Kulturní dům Crystal 
Žáci ZUŠ společně na pódiu s mezinárodně respektovanými umělci houslistou Josefem Špačkem a klavíristou 
Miroslavem Sekerou 

 
Změna programu vyhrazena. 
 
Programová brožura ke stažení zde: 
http://www.lipamusica.cz/sites/default/files/lm_programova_brozura_cz_2020_komplet_nahled_bez_log.pdf 
 

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. 
 
Otevírací doba: 
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. 
 

 

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, Státního fondu kultury, 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. Oficiálními partnery jsou společnosti 
Auto Dorda Česká Lípa.  

Partnerskými městy a obcemi jsou Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Kamenický Šenov, Prysk, Teplice, Česká Kamenice, 
Jablonné v Podještědí a Zahrádky.  

Hlavními mediálními partnery festivalu jsou televize RTM+ Liberecko, ČRo Vltava a portál Klasikaplus.cz.  

http://www.lipamusica.cz/sites/default/files/lm_programova_brozura_cz_2020_komplet_nahled_bez_log.pdf
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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 

 

PRESSKIT s fotografiemi k jednotlivým projektům je ke stažení ZDE.  

 

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