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Epilog 19. ročníku MHF Lípa Musica Má to smysl! přesunut na rok 
2021 

V důsledku dalších zpřísnění protiepidemických opatření přijatých Vládou České republiky a jejich 
předpokládaného prodloužení dochází ke změně i u posledního letošního plánovaného koncertu v rámci 19. 
ročníku MHF Lípa Musica. Epilog Má to smysl!, který pořádá spolek ARBOR ve spolupráci se Základní uměleckou 
školou Česká Lípa a který byl plánovaný na 4. a 5. listopadu 2020, se přesouvá na rok 2021. Konkrétní termín bude 
stanoven. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti.  
 
Společný projekt Má to smysl!, který festival připravuje společně se ZUŠ Česká Lípa od roku 2015, představuje 
každoročně výjimečnou možnost setkání talentovaných žáků s profesionálními umělci formou workshopu a následně 
i společného koncertního vystoupení. V letošním roce se na jednom pódiu měli žáci ZUŠ setkat s uměleckým 
garantem festivalu, renomovaným houslistou Josefem Špačkem a respektovaným klavírním virtuosem Miroslavem 
Sekerou. Koncert se měl uskutečnit 5. 11. od 19 hodin v Kulturním domě Crystal v České Lípě. Projekt se v původní 
plánované podobě uskuteční v novém termínu v roce 2021, který bude stanoven později v závislosti na dalším vývoji 
pandemické situace. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti o náhradním termínu budou jejich držitelé 
informováni. 

 
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 i zde v platnosti. V případě nemožnost zrealizovat ani 
prosincový termín, bude jednáno o dalším náhradním termínu na začátku roku 2021.  
 
Z důvodu nových vládních protiepidemických opatření, která byla přijata ve středu dne 21. října 2020, došlo k uzavření 
festivalové pokladny pro veřejnost, a to s aktuální platností do 3. listopadu 2020. Případné dotazy ke vstupenkám a 
programu jsou vyřizovány telefonicky (+420 608 917 973) či e-mailem (info@lipamusica.cz).  
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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! 
 

 

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.  


