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Závěrečný koncert 19. ročníku MHF Lípa Musica s filmovou hudbou 
má nové náhradní termíny 
 

 
V pondělí 23. listopadu byl zahájen předprodej vstupenek na jubilejní 20. ročník MHF Lípa Musica, nicméně  
19. ročník festivalu zůstává stále v důsledku nepříznivé epidemické situace a přijatých opatření stále neuzavřený. 
Závěrečný koncert s titulem Hudba stříbrného plátna, který byl původně plánovaný na státní svátek – Den vzniku 
samostatného československého státu 28. října, byl přesunut původně na 6. prosince 2020. Jelikož ani tento 
termín nebude s ohledem na přetrvávající opatření uskutečnitelný, dochází ke stanovení nového náhradního 
termínu na sobotu 16. ledna 2021. Zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti, doprodej zbývajících probíhá  
na webových stránkách festivalu. 
 
V případě, že by situace v lednu byla nadále nepříznivá, dalším náhradním termínem pro konání tohoto koncertu je 
úterý 20. dubna 2021. Závěrečný koncert devatenáctého festivalového ročníku nabídne v Městském divadle 
v Novém Boru večerem s hity české i světové filmové hudby v podání Komorní filharmonie Pardubice za řízení 
specialisty na filmovou hudbu – dirigenta, klavíristy a skladatele Jana Kučery. Program slibuje melodie k legendárním 
snímkům od dob „filmů pro pamětníky“ přes filmy hudební, klasické komedie, pohádky, i snímky, které patří  
do zlatého fondu české i světové kinematografie. Zazní ukázky z autorských dílen Petra Hapky, Járy Beneše, Zdeňka 
Lišky, Ondřeje Gregora Brzobohatého nebo Johna Williamse a chybět nemůže ani vzpomínka na filmovou tvorbu 
legendárního Jiřího Menzela. Festivalu tak svému publiku nabídne odlehčený umělecký zážitek v nelehké době, který 
bude posledním kamínkem do pestré hudební mozaiky předjímající oslavy dvacátých narozenin festivalu. 
 
Zbývající vstupenky jsou v prodeji online na www.lipamusica.cz. Z důvodu pokračujících protiepidemických opatření 
zůstává festivalová pokladna pro veřejnost do odvolání uzavřena. Případné dotazy ke vstupenkám a programu jsou 
vyřizovány telefonicky (+420 608 917 973) či e-mailem (info@lipamusica.cz).  
 
 
 
 

 
 

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 závěrečnému koncertu je ke stažení ZDE.  
 
 


