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Aktuální změny zbývající části programu 19. ročníku MHF Lípa Musica
V důsledku přijatých protiepidemických opatření a jejich dalšího zpřísňování dochází ke změnám u všech koncertů
plánovaných ve zbývající části 19. ročníku MHF Lípa Musica, a to v následující podobě:
Recitál Josefa Špačka s názvem Sólo pro Josefa Špačka, který je plánovaný na pátek 16. října v Oblastní galerii
v Liberci proběhne ve virtuální podobě a bude všem držitelům vstupenek zpřístupněn jako video stream ve
spolupráci s Televizí RTM+. Podrobnosti ke sledování koncertu budou sděleny držitelům vstupenek.
„Věříme, že naše snaha zachovat koncert našeho uměleckého garanta Josefa Špačka prostřednictvím streamovaného
koncertu potěší naše posluchače potěší. Velmi by pro nás znamenalo, pokud by tuto formu koncertu přijali jako
adekvátní alternativu kulturního zážitku. V případě, že možnost zhlédnout tento koncert online návštěvníci nemají,
jsme připraveni vrátit vstupné. Všem, kteří tuto formu přijmou, velmi děkujeme. Vnímáme jí jako podporu kultury v
nelehkém čase,“ říká Martin Prokeš, ředitel festivalu Lípa Musica.
Projekt Jurkovičovy ukolébavky, který se měl uskutečnit v pondělí 19. října na zámku v Doksech za účasti Hany
Blažíkové, Jany Semerádové a dalších interpretů, je zrušen. Vstupné za tento koncert bude vráceno dle níže
uvedených pokynů, a to v termínu do 30. října 2020.
Závěrečný koncert s názvem Hudba stříbrného plátna, který byl plánován na středu 28. října do Městského divadla
v Novém Boru za účasti Komorní filharmonie Pardubice a dirigenta Jana Kučery, je přesunut na náhradní termín, a to
neděli 6. prosince 2020. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti. V případě nemožnost zrealizovat ani prosincový
termín, bude jednáno o dalším náhradním termínu na začátku roku 2021.
Epilog festivalu Má to smysl! ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa, který je v plánu na 5. listopadu v KD Crystal v České
Lípě, zůstává zatím beze změny.
Vstupné za zakoupené vstupenky na zrušené koncerty bude v případě hotovostního nákupu na festivalové
pokladně v Žižkově ulici č. 528/6 vraceno tamtéž v provozní době pokladny, tj. po a st: 15.00–17.00, út a čt: 14.00–
16.00. V případě bezhotovostního nákupu bez ohledu na místo nákupu (platba kartou na pokladně, online na
www.lipamusica.cz či v síti Colosseum Ticket) je pro vrácení nutné vyplnit tento formulář na webových stránkách
Colosseumticket: https://www.colosseumticket.cz/cs/formular-pro-vraceni-vstupneho. Vstupné bude následně
vráceno na účty návštěvníků. Nárok na vrácení vstupného je uplatnitelný do 30. října 2020.
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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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