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MHF Lípa Musica zahajuje předprodej vstupenek na 20. ročník 
 

 
V pondělí 24. května startuje předprodej vstupenek na 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Lípa 
Musica. Ten proběhne v termínu od 4. září do 28. října s tradičním prologem 27. 8. na saském Oybině a epilogem 
ve spolupráci se ZUŠ Česká Lípa, který se bude konat 18. a 19. listopadu v České Lípě. Festival letos nabídne řadu 
22 koncertů a doprovodných programů včetně mistrovských kurzů na 16 místech Libereckého a Ústeckého kraje  
i saského příhraničí. Do prodeje je v tuto chvílí s ohledem na nastavení balíčků uvolňování protiepidemických 
opatření v kultuře uvolněno 80 % celkové kapacity vstupenek, tj. 4000 vstupenek. K případnému dalšímu 
navýšení kapacity dojde v závislosti na dalším vývoji pandemické situace a přijatých restrikcích. Předprodej 
vstupenek bude probíhat ve festivalové kanceláři v České Lípě, v síti Colosseum Ticket a online prostřednictvím 
webových stránek festivalu a na vybraných koncertních místech. 

 
„Zakoupené vstupenky budou v letošním roce opatřeny pořadovými čísly. V případě přijetí přísnějších 
protiepidemických opatření a nutnosti omezení kapacity koncertů budou do sálu vpuštěni návštěvníci do 
příslušného pořadového čísla rovnajícího se maximální povolené kapacitě sálu. Doufáme ale, že na podzim 
budou koncerty probíhat bez omezení,“ uvádí k aktuálním opatřením Martin Prokeš, ředitel festivalu a 
dodává: „Jsem přesvědčený, že se kultura vrátí s novou sezonou plně do našich životů. Chápu, že bylo 
zapotřebí udělat restrikce, aby se Evropa uzdravila, ale nyní potřebujeme léčit duše a na to je hudba 
nejlepším lékem.“  

 
V jubilejním roce bude MHF Lípa Musica reprezentovat nový umělecký garant – Pavel Haas Quartet, který se 
představí na třech festivalových projektech. Narozeninový program slibuje dvě světové premiéry i tradiční 
slavnostní koncert pro Liberecký kraj, který letos představí světově proslulou violoncellistku Michaelu Fukačovou a 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Na festival zavítají po roční pauze zahraniční umělci – proslulý klavírista 
Boris Giltburg a soubor Capella de la Torre a tři koncerty jsou opět plánované i na saské straně hranic. Z českých 
interpretů se vrací rezidenční Schola Gregoriana Pragensis, Smetanovo trio, Musica Bohemica Jaroslava Krčka, 
Kchun, na přání návštěvníků pak Prague Cello Quartet, premiérově na festivalu vystoupí nový ansámbl ANMOEN, 
loutnista Jan Čižmář, varhaníci Pavla Salvová a Jan Rotrekl či klarinetista Irvin Venyš. Festival opět hudební 
program zpestřuje o taneční projekt, kterým letos bude druhá festivalová světová premiéra v podání souboru 
Dekkadancers. Festivalové oslavy završí narozeninový projekt výrazné osobnosti české kulturní scény, Jiřího 
Suchého a divadla Semafor. Chybět nebude ani tradiční projekt se ZUŠ Česká Lípa Má to smysl, na který se po 
loňském odložení vynuceném pandemií vrátí houslista Josef Špaček.  
 
Festival i v letošním roce nabídne svým návštěvníkům autobusovou dopravu do všech lokalit mimo Českou Lípu, nově 
zavítá do Lomnice nad Popelkou, Horní Police a po čase se vrátí i do Hrádku nad Nisou.  
 
Vstupenky na koncerty bude možné od pondělí zakoupit online i osobně ve festivalové pokladně a dále na místně 
příslušné koncerty v Liberci, Teplicích, Děčíně, Novém Boru, Doksech, České Kamenici, Kamenickém Šenově, Hrádku 
nad Nisou nebo Lomnici nad Popelkou. Festivalová pokladna bude do prázdnin otevřena každý všední den kromě 
pátku.  

 
Programová brožura ke stažení zde: 
https://www.lipamusica.cz/sites/default/files/lm_programova_brozura_2021_web.pdf 
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Přehled programu: 

MHF Lípa Musica 2021 
20 let ve společnosti hudby 
4/9–28/10/2021 
 
#alighieri700 
pá 27/8/21 h 
Oybin, zřícenina gotického kostela 
Kchun: Martin Prokeš, Marek Šulc – zpěv 
Vladimír Javorský – umělecký přednes 
Atila Vörös – kresby, Rudolf Živec – projekce 
Purgatio: středověká a renesanční inspirace 
Dantovou Božskou komedií ve zpěvech, 
mluveném slovu a videoartu 
 
Pavel Haas Quartet I: Domov / Heimat 
narozeninový galakoncert 
so/4/9/19 h 
Česká Lípa, bazilika Všech svatých 
Pavel Haas Quartet 
Martinů Voices 
Lukáš Vasilek – dirigent 
Pierluigi da Palestrina / Brahms / Britten / 
Čekovská (světová premiéra skladby Domov / 
Heimat napsané pro festival) 
 
Dvořák Gala 
Koncert pro Liberecký kraj, zahajovací 
koncert 
so/11/9/19 h | Liberec, Divadlo F. X. Šaldy 
Michaela Fukačová – violoncello 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu 
Alexander Liebreich – dirigent 
Dvořák 
 
Smetanovo trio na zámku 
út/14/9/19 h | Lomnice nad Popelkou, zámek 
Smetanovo trio 
Beethoven / Šostakovič / Dvořák 

 
Musica Bohemica: Poezie lidové písně 
pá/17/9/19 h 
Česká Lípa, bazilika Všech svatých 
Anna Hlavenková – soprán, Martin Prokeš – 
tenor, Orchestr Musica Bohemica 

Jaroslav Krček – umělecký vedoucí, David Švec 
– dirigent 
Martinů / Krček 
 
Růžencové sonáty 
so/18/9/19 h 
Horní Police, kostel Navštívení Panny Marie 
Lucie Hůlová Sedláková – housle, Jaroslav 
Tůma – varhany 
Biber 
 
Triumf pištců 
ne/19/9/17 h 
Česká Kamenice, kostel sv. Jakuba staršího 
Capella de la Torre 
Landini / Scheidemann / de Sermisy / Isaak / 
Piffaro ad. 
 
Zrození – zánik – naděje 
st/22/9/19 h | Doksy, zámek 
ANMOEN 
Jakub Michl – viola da gamba,  
Marek Kubát – theorba 
Martin Smutný – varhanní pozitiv, cembalo 
Jaromír Nosek – bas, umělecký vedoucí 
Alouisi / Vejvanovský / Monteverdi / Hanzlík / 
Kubát ad. 
 
S loutnou při svíčkách koncert při svíčkách 
so/25/9/19 h | Zahrádky, kostel sv. Barbory 
Jan Čižmář: barokní loutny 
Jacobides / Regnart / Praetorius / Dowland ad. 
 
Pavel Haas Quartet II: 4+1 
ne/26/9/17 h | Česká Lípa, bazilika Všech 
svatých 
Boris Giltburg – klavír 
Pavel Haas Quartet 
Brahms / Dvořák 
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Když klavír tančí… 
po/27/9/19 h | Česká Lípa, bazilika Všech 
svatých 
Boris Giltburg – klavír 
Ravel / Schumann / Prokofjev 
 
Čeští světci v nebeském Jeruzalémě 
út/28/9/19 h | Hrádek nad Nisou, kostel sv. 
Bartoloměje 
Schola Gregoriana Pragensis 
David Eben – umělecký vedoucí 
mariánské zpěvy a zpěvy k poctě českých 
světců sv. Václava, Ludmily a Vojtěcha 
 
Pavel Jurkovič: Ukolébavky 
so/2/10/19 h | Prysk, kostel sv. Petra a Pavla 
Hana Blažíková – soprán 
Jana Semerádová – barokní flétny 
Mélusine Srovnal – viola da gamba 
Jan Krejča – teorba 
Jiřina Dvořáková Marešová – varhanní pozitiv 
Jurkovič / Michna z Otradovic / Kapsberger ad. 
 
Varhany pro čtyři ruce 
ne/3/10/17 h | Großschönau, evangelicko-
luteránský kostel 
 
Pavla Salvová a Jan Rotrekl – varhany 
Warlock / Klička / Mozart / Ritter / Bedard 
 
Dekkadancers: Stabat Mater 
čt/7/10/19 h | Děčín, Městské divadlo 
Dekkadancers – taneční skupina 

Ondřej Vinklát, Štěpán Pechar – choreografie 
Rosano 
 
Na Broadwayi s Prague Cello Quartetem 
Koncert na přání / narozeninový dárek 
pá/8/10/19 h | Kamenický Šenov, kino Hvězda 
Prague Cello Quartet 
Webber / Loewe / Schonberg / Ježek / Šlitr ad. 
 
Kahánek & Venyš v královské Žitavě 
pá/15/10/19 h | Zittau, Radniční sál 
Irvin Venyš – klarinet 
Ivo Kahánek – klavír 
Brahms / Schumann / Dvořák / Janáček / 
Martinů 
 
Pavel Haas Quartet III: České kvartety 
so/16/10/19 h | Teplice, Zahradní dům 
Smetana / Janáček / Dvořák 
 
Jiří Suchý 90 aneb nezapomenutelné písně, 
na které se zapomnělo… 
závěrečný koncert 
čt/28/10/19 h | Nový Bor, Městské divadlo 
Jiří Suchý a Jitka Molavcová – zpěv 
Orchestr divadla Semafor 
Jiří J. N. Svoboda – dirigent 
 
Má to smysl? Se Sekerou na Špačka! 
čt/18/11 a pá/19/11 | Česká Lípa, ZUŠ a KD 
Crystal 
mistrovské kurzy a koncert se žáky ZUŠ Česká 
Lípa

  
Změna programu vyhrazena. 
 

 
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 24. 5. 2021. Do prodeje bude nyní s ohledem na pandemickou situaci a přijatá opatření uvolněna 
pouze polovina celkové kapacity, tj. cca 2000 vstupenek, k dalšímu uvolnění dojde v závislosti na vývoji přijatých 
opatření.  
 
Otevírací doba: 
květen, červen: po a st 15.00–17.00, út a čt 14.00–16.00, 
červenec, srpen: po a st 15.00–17.00, 
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září, říjen: po a st 15.00–17.00, út a čt 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 %.  
 
Předprodej vstupenek bude dále probíhat ve vybraných koncertních lokalitách, aktuální informace jsou uvedeny  
na www.lipamusica.cz. 
 
Partneři festivalu: 

 
Záštitu nad 20. ročníkem MHF Lípa Musica převzali: J. E. Christoph Israng, velvyslanec Spolkové republiky Německo 
v Praze, J. E. Dr. Tomáš Kafka, velvyslanec České republiky v Berlíně, PhDr. Lubomír Zaorálek, ministr kultury České 
republiky, Barbara Klepsch, ministryně kultury a turismu Saska, Státní ministerstvo justice a pro demokracii, Evropu 
a zrovnoprávnění Svobodného státu Sasko, Mons. Mgr. Jan Baxant, biskup litoměřický, Martin Půta, hejtman 
Libereckého kraje, Ing. Jan Schiller, hejtman Ústeckého kraje, Ing. Květa Vinklátová, náměstkyně hejtmana a členka 
rady kraje, resort kultury, památkové péče a cestovního ruchu, Ing. Jitka Volfová, starostka města Česká Lípa,  
Dr. David Michel, ředitel saské Kontaktní kanceláře. MHF Lípa Musica je členem České asociace festivalů.  
 
20. 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.  

Partnerskými městy a obcemi jsou Česká Lípa, Nový Bor, Doksy, Kamenický Šenov, Prysk, Teplice, Česká Kamenice a 
Hrádek nad Nisou.  

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 na https://www.lipamusica.cz/cs/partneri-0.  
Všem partnerům děkujeme za laskavou podporu! 

 
 
 
 

Kontakt pro další informace: 
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.  


