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XIII. ROČNÍK
31. KVĚTNA – 28. ČERVNA 2008

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MùST

„Stará hudba z Visegrádu“



X I I I .  r o ã n í k u  M H F  1 3  m û s t  C O N C E N T U S  M O R A V I A E  u d û l i l i  z á ‰ t i t u :

(zleva) Jaroslav Dohnálek (starosta Boskovic), Rostislav Ko‰tial (starosta Mikulova)
Franti‰ek Lukl (starosta Kyjova), Lubo‰ Kuchynka (starosta Hustopeãí)

Jaroslav Pospíchal (místostarosta Ivanãic), Jifií DoleÏel (místostarosta Slavkova u Brna)
Terezie Lvová (starostka Valtic), Ludûk Baláã (starosta Lysic)

Jaromír Brychta (starosta Îìáru nad Sázavou), Pavel Perout (starosta Rájce-Jestfiebí)
Jaroslav Mokr˘ (starosta Moravského Krumlova), Milo‰ Kudera (starosta Dukovan)

Karel Paãiska (starosta Bystfiice nad Pern‰tejnem), Franti‰ek Bradáã (starosta Velkého Mezifiíãí)
Franti‰ek Svoboda (starosta Ti‰nova), Vladimír Mûrka (starosta Námû‰tû nad Oslavou)

Kristóf Forrai
fieditel Mezinárodního visegrádského fondu

Mgr. Václav Jehliãka
ministr kultury âeské republiky

Ing. Jaroslav Dohnálek starosta mûsta Boskovice Ing. Karel Paãiska starosta mûsta Bystfiice nad Pern‰tejnem Ing. Lubo‰ Kuchynka starosta mûsta Hustopeãe
MUDr. Vojtûch Adam starosta mûsta Ivanãice Mgr. Franti‰ek Lukl starosta mûsta Kyjov Ing. Ludûk Baláã starosta obce Lysice Rostislav Ko‰tial starosta mûsta
Mikulov Ing. Jaroslav Mokr˘ starosta mûsta Moravsk˘ Krumlov Vladimír Mûrka starosta mûsta Námû‰È nad Oslavou Ing. Pavel Perout starosta mûsta Rájec-Jestfiebí
Ing. Ivan Charvát starosta mûsta Slavkov u Brna Ing. Franti‰ek Svoboda starosta mûsta Ti‰nov Ing. Ivo Uher starosta mûsta Tfiebíã Ing. Terezie Lvová starostka
mûsta Valtice Ing. Franti‰ek Bradáã starosta mûsta Velké Mezifiíãí Mgr. Jaromír Brychta starosta mûsta Îìár nad Sázavou Milo‰ Kudera starosta obce Dukovany

Ing. Stanislav Juránek
hejtman Jihomoravského kraje

Milo‰ Vystrãil 
hejtman kraje Vysoãina



âlen Evropské asociace festivalÛ

a Asociace hudebních festivalÛ âeské republiky

Tfiináct˘ roãník festivalu 13 mûst Concentus Moraviae nesoucí titul Stará hudba z Visegrádu nabídl bohatou pfiehlídku hudebních zajímavostí
a lahÛdek ze zemí visegrádské ãtyfiky. Právû v tûchto státech dramaturgynû Barbara Maria Willi oslovila ãtyfii kolegy, aby za jejich pfiispûní

pro vás pfiipravila originální sondu do hudební historie Polska, Maìarska, Slovenska a âeské republiky. Festival se tak stal historicky
nejrozsáhlej‰í prezentací staré hudby zemí Visegrádu. Od 31. kvûtna do 28. ãervna nav‰tívilo pfies 4.500 posluchaãÛ

32 koncertÛ v 18 mûstech Jihomoravského kraje a Vysoãiny. 

Navázali jsme na jiÏ tradiãnû dobrou spolupráci s âeskou televizí a spoleãnû zaznamenali jeden z vrcholÛ festivalu, mikulovsk˘ koncert
Visegrádského barokního orchestru pod vedením v˘znamného vlámského dirigenta Jose van Immerseela. Koncert bude vysílán 18. fiíjna na âT 2.

Prostfiednictvím sítû EBU budou mít posluchaãi z více neÏ 25 státu Evropy ‰anci vyslechnout záznamy ze 7 festivalov˘ch koncertÛ, které natoãil âesk˘ rozhlas.
Publikum znovu velmi ocenilo mimofiádnou náv‰tûvou koncert hejtmana Jihomoravského kraje, kter˘ se opût stal v˘znamnou souãástí festivalového programu.

Pfiíjemn˘m osvûÏením se stal folklorní víkend a velmi úspû‰nû dopadl i benefiãní koncert projektu „Oprav si své prkno,“ jehoÏ cílem bylo sehnat prostfiedky
na obnovu unikátní a jedineãné kolonády Státního zámku v Lysicích. Získan˘ch více neÏ 300.000,-Kã v˘raznû pomÛÏe pfii opravû kolonády

a podpofií novou festivalovou tradici, v jejímÏ rámci chceme v budoucích letech pomoci vÏdy jedné z památek festivalov˘ch mûst.

Takto velkoryse pojat˘ program jsme mohli pfiipravit náv‰tûvníkÛm festivalu jen díky velké podpofie na‰ich partnerÛ a sponzorÛ v ãele s generálním partnerem
festivalu skupinou âEZ a hlavním partnerem Komerãní bankou. Mimofiádnou událostí a velkou ctí pro pofiadatele festivalu se stal slavnostní podpis smlouvy,

která deklaruje dvacetiletou podporu festivalu ze strany Jihomoravského kraje. Dík patfií také jiÏ tradiãním partnerÛm festivalu Modré Pyramidû a OHL ÎS
i novû pfiistoupiv‰ímu státnímu podniku âeské lesy. Upfiímnû si váÏíme spolupráce a podpory v‰ech partnerÛ i mediálních partnerÛ a doufáme,

Ïe zÛstanou festivalu, stejnû jako posluchaãi, vûrní.

David Dittrich, fieditel festivalu



Sobota 31. kvûtna 
Velké Mezifiíãí
kostel sv. Mikulá‰e, 19:30 hod.
Musica Aeterna
Peter Zajíãek – umûleck˘ vedoucí 

Nedûle 1. ãervna 
Boskovice
zámek, 19:30 hod. 
Quatuor Mosaiques

Pondûlí 2. ãervna 
Moravsk˘ Krumlov
zámek, Slovanská epopej, 19:30 hod.
Borbála Dobozy – cembalo 

Úter˘ 3. ãervna 
Tfiebíã
zámek, Kamenn˘ sál, 19:30 hod.
Solamente Naturali
Milo‰ Valent – umûleck˘ vedoucí 

Stfieda 4. ãervna 
Hustopeãe
Evangelick˘ kostel, 19:30 hod.
alla pollacca 
Stanislaw Gojny – umûleck˘ vedoucí

âtvrtek 5. ãervna 
Valtice
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.
Orfeo Orchestra
György Vashegyi – dirigent

Pátek 6. ãervna 
Námû‰È nad Oslavou
zámek, knihovna, 19:30 hod.
Musica Florea
Marek ·tryncl – umûleck˘ vedoucí 

Sobota 7. ãervna 
Bystfiice nad Pern‰tejnem
kostel sv. Vavfiince, 19:30 hod.
Marek Toporowski – varhany

Nedûle 8. ãervna 
Kyjov
kaple sv. Josefa Kallasánského, 19:30 hod.
Musica Antiqua Polonia
Wac∏aw Golonka – umûleck˘ vedoucí 

Pondûlí 9. ãervna 
Rájec-Jestfiebí
zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod.
Václav Luks – kladívkov˘ klavír

Úter˘ 10. ãervna 
Ti‰nov
MûKS, Velk˘ sál, 19:30 hod.
Jan Jirask˘ – klavír

Stfieda 11. ãervna 
Mikulov
zámek, Zámeck˘ sál, 19:30 hod.
Visegrad Baroque Orchestra 
Jos Van Immerseel – dirigent 
Barbara Maria Willi – kladívkov˘ klavír 
Christian Leitherer – klarinet 

Pátek 13. ãervna 
Îìár nad Sázavou
kostel sv. Jana Nepomuckého, 19:30 hod. 
Fraternitas Litteratorum 
Stanislav Pfiedota – umûleck˘ vedoucí 
Franti‰ek ·Èastn˘ – varhany 

Sobota 14. ãervna 
Moravsk˘ Krumlov
zámeck˘ park, 18:00 hod.
Czaldy Waldy Quartet
Transkapela 

Nedûle 15. ãervna 
Ivanãice
nádvofií radnice, 16:00 hod.
Igor Hra‰ko – fujara
Bezobratfii
Pacora trio

Pondûlí 16. ãervna 
Lysice
zámek, nádvofií, 19:30 hod.
Pacora trio
Societas Incognitorum

31. 5. – 28. 6. 2008

32 koncertÛ

v 18 mûstech

4.500 posluchaãÛ



Pondûlí 16. ãervna 
Velké Mezifiíãí
zámek, 19:30 hod.
Sirkka-Liisa Kaakinen – housle, viola d’amore
Zbigniew Pilch – housle 

Úter˘ 17. ãervna 
Boskovice
zámeck˘ skleník, 19:30 hod.
Cracovia Danza
Collegium Marianum 
Solamente Naturali 

Úter˘ 17. ãervna 
Rájec-Jestfiebí
zámek, 19:30 hod.
Sirkka-Liisa Kaakinen – housle, viola d’amore
Zbigniew Pilch – housle 

Stfieda 18. ãervna 
Námû‰È nad Oslavou
zámek, knihovna, 19:30 hod.
Cracovia Danza 
Collegium Marianum 
Solamente Naturali

âtvrtek 19. ãervna 
Slavkov u Brna
zámek, Historick˘ sál, 19:30 hod.
Ensemble Inégal 
Adam Viktora – umûleck˘ vedoucí 

Pátek 20. ãervna 
Bystfiice nad Pern‰tejnem
Muzeum Vysoãiny, podkrovní sál, 19:30 hod.
Lotz Trio

Sobota 21. ãervna 
Dukovany
kostel sv Václava, 19:30 hod.
Irena Troupová – soprán 
Jaroslav TÛma – kladívkov˘ klavír 

Nedûle 22. ãervna 
Kyjov
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.
Voces Aequales 
Villõ

Pondûlí 23. ãervna 
Hustopeãe, Kurdûjov
kostel sv. Jana Kfititele, 19:30 hod.
Voces Aequales 

Úter˘ 24. ãervna 
Tfiebíã
bazilika sv. Prokopa, 19:30 hod.
Societas Incognitorum Brno
Eduard Toma‰tík – umûleck˘ vedoucí 

Stfieda 25. ãervna 
Ivanãice, ¤eznovice
kostel sv. Petra a Pavla 
Sol et Sedes
Ondfiej Múãka – umûleck˘ vedoucí 

âtvrtek 26. ãervna 
Îìár nad Sázavou
zámek, Barokní sály, 19:30 hod.
Peter Guºas – cembalo 

âtvrtek 26. ãervna 
Slavkov u Brna
zámek, Historick˘ sál, 19:30 hod.
Nova Silesia
Jan âiÏmáfi – umûleck˘ vedoucí 

Pátek 27. ãervna 
Ti‰nov, Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova
Porta coeli, 19:30 hod.
Bornus Consort
Marcin Bornus-Szczyciƒski – umûleck˘ vedoucí

Sobota 28. ãervna, 17:30 
Lysice
kostel sv. Petra a Pavla, 17:30 hod.
Ensemble Philippe
Martón Rácz – dirigent 
Noémi Kiss – soprán 

Sobota 28. ãervna 
Lysice
zámek, nádvofií, 20:30 hod.
Benefiãní koncert na podporu projektu „Oprav si své prkno“
Ondfiej Havelka a jeho Melody Makers 

P R O G R A M
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Collegium 1704
s umûleck˘m vedoucím

Václavem Luksem.

Vystoupení souboru
Collegium 1704 aplaudovali

v první fiadû zleva
Václav Jehliãka, Milo‰ Vystrãil,

Vítûzslav Joná‰ s manÏelkou
a David Dittrich.

Náv‰tûvníky koncertu pfiivítal
senátor Vítûzslav Joná‰,
kter˘ nad akcí pfievzal zá‰titu.

Reprezentativní prostfiedí
Hlavního sálu Vald‰tejnského paláce
tvofiilo pÛsobivou kulisu koncertu
souboru Collegium 1704.

(zleva) Hejtman kraje Vysoãina
Milo‰ Vystrãil,
ministr kultury Václav Jehliãka
a hrabû Hugo Mensdroff-Pouilly.

(zleva) ¤editel
Jaderné elektrárny Dukovany,

pan Zdenûk Linhart s chotí,
v rozhovoru se starostou

Námû‰tû nad Oslavou
Vladimírem Mûrkou a jeho paní

pfied koncertem.

V úter˘ 8. dubna 2008 probûhl v Hlavním sál Vald‰tejnského paláce reprezentaãní koncert MHF 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE v Senátu PâR.
Ve spolupráci s V˘borem pro hospodáfiství, zemûdûlství a dopravu a pod zá‰titou senátora Vítûzslava Joná‰e byl festival CONCENTUS MORAVIAE pfiedstaven
fiadû v˘znamn˘ch hostí. Koncert dále podpofiilo Centrum pro bezpeãn˘ stát, o. s., nositel projektu Ochrana obyvatel (www.ochranaobyvatel.cz). Téma
festivalu „Stará hudba z Visegrádu“ se zrcadlilo v programu souboru Collegium 1704 s umûleck˘m vedoucím Václavem Luksem, v nûmÏ zaznûla díla
J. D. Zelenky a A. Vivaldiho. Podobné prezentace se stanou kaÏdoroãní souãástí aktivit festivalu CONCENTUS MORAVIAE.



Slavnostní zahajovací koncert
festivalu CONCENTUS MORAVIAE

31. 5. byl souãástí oslav 600 let
od udûlení mûstsk˘ch práv

mûstu Velké Mezifiíãí,
hrála slovenská Musica Aeterna.
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Vfielé pfiijetí publika
v Evangelickém kostele

v Hustopeãích 4. 6. si zaslouÏil
soubor alla polacca

za program
„Klenoty polského baroka“.

Maìarsk˘ orchestr Orfeo
pod taktovkou

Györgyho Vashégyho
zahrál 5. 6. ve Valticích

kompozice Josepha Haydna
vûnované maìarskému kníÏeti

Mikulá‰ovi Esterházymu.

Na zahajovací koncert navázala
ve Velkém Mezifiíãí nejen
recepce, ale také ohÀová
show na námûstí.

Setkání po koncertû
Quatuor Mosaiques
– zleva
Albert Mensdorff-Pouilly,
Bedfiich Mensdorff-Pouilly,
Jaroslav Dohnálek,
Jitka Miková,
Franti‰ek Sivera,
Hugo Mensdorff-Pouilly,
David Dittrich.

Tradiãní koncert hejtmana Jihomoravského kraje
se konal 5. 6. ve Valticích.
Stanislav Juránek pfiivítal posluchaãe
v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Musica Florea
pod vedením Marka ·tryncla
vystoupila 6. 6.
v knihovnû zámku
v Námû‰ti nad Oslavou.

Zkou‰ka slavného
Quatuor Mosaiques

na zámku v Boskovicích 1. 6.
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V intimním prostfiedí Slavnostního sálu
zámku v Rájci-Jestfiebí pfiednesl

Václav Luks 9. 6. recitál z dûl
Josefa Mysliveãka, Leopolda KoÏeluha,

Franti‰ka Xavera Du‰ka a dal‰ích.

Druh˘ koncert Folklorního víkendu 15. 6.
zahájil v‰estrann˘ slovensk˘ folklorní hudebník Igor Hra‰ko;

jedním z jeho hudebních nástrojÛ byla i speciální vala‰ka.

Automobil AZ servisu,
v˘hradního dopravce festivalu

CONCENTUS MORAVIAE,
v areálu mikulovského zámku.

Visegrad Baroque Orchestra
hrál na zámku v Mikulovû
11. 6. koncert pro kladívkov˘
klavír a orchestr B dur
Josefa Antonína ·tûpána,
u klavíru Barbara Maria Willi.

Pavel Císarík ze souboru Bezobratfii, 15. 6.

Novû rekonstruované nádvofií
radnice v Ivanãicích
z pohledu úãinkujících –
jazzového tria Pacora, 15. 6.

Vokální soubor
Fraternitas Litteratorum
uvedl v nedávno renovovaném
kostele sv. Jana Nepomuckého
na Zelené hofie program
„Duchovní hudba na dvofie
císafie Rudolfa II.“

Historick˘ sál zámku
ve Slavkovû u Brna byl 19. 6.
dÛstojnou kulisou programu
Ensemble Inégal,
ve kterém znûla hudba
Samuela Capricorna.



Umûlecká vedoucí polského
souboru Cracovia Danza

Romana Agnel
v pfiedstavení „Tance ãtyfi národÛ“

v knihovnû zámku
v Námû‰ti nad Oslavou, 18. 6.
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Zaplnûn˘ chrám Porta coeli
vyslechl 27. 6. zpívanou m‰i

podle dominikánsk˘ch rukopisÛ
ze 13. století,

úãinkoval renomovan˘
polsk˘ Bornus Consort.

Ondfiej Havelka dirigoval 28. 6.
Melody Makers v benefiãním koncertu

na podporu projektu „Oprav si své prkno“,
na nádvofií lysického zámku.

âeskosloven‰tí hudebníci
souborÛ Collegium Marianum
a Solamente Naturali
pod vedením Milo‰e Valenta
doprovodili dobové tance
polsk˘ch taneãníkÛ v krásn˘ch
kost˘mech, 17 a 18. 6.

Spoleãn˘ mariánsk˘ program
maìarsk˘ch souborÛ
Voces Aequales a Villö
nadchnul 22. 6.
posluchaãe v kyjovském
kostele Nanebevzetí
Panny Marie.

Protagonisty slavnostního závûreãného
koncertu v kostele sv. Petra a Pavla
v Lysicích 28. 6. byli maìar‰í
Ensemble Philippe, zpívala Noémi Kiss,
dirigoval Márton Rácz.

Závûreãn˘ ohÀostroj 28. 6.
nad zámkem v Lysicích.

Zkou‰ka Lotz tria,
souboru basetov˘ch rohÛ,

v podkrovním sále Muzea vysoãiny
v Bystfiici nad Pern‰tejnem, 20. 6.



Mikulov se stal 11. ãervna 2008 svûdkem fiady visegrádsk˘ch setkání. Na odpoledním jednání se se‰la fiada osobností zastupujících pfiední hudební instituce ze zemí V4.
Na spoleãné schÛzce její úãastníci ustanovili neformální videgrádské hudební fórum a vytvofiili pracovní skupinu, která bude shromaÏìovat a vybírat projekty vhodné ke
spolupráci. Úãastníci se dále dohodli, Ïe se budou pravidelnû setkávat. NebliÏ‰í schÛzka se uskuteãní na podzim v polské Wroclawi. 

Veãer probûhl v Zámeckém sále mikulovského zámku koncert Visegrad Baroque Orchestra. VBO byl zaloÏen jako projektov˘ soubor v roce 2006 z podnûtu Barbary
M. Willi a svou Ïivotaschopnost prokázal v ãervnu 2008 jiÏ tfietí spoluprací. Leto‰ní vystoupení pod taktovkou renomovaného belgického specialisty na starou hudbu
Jose van Immerseela potvrdila, Ïe umûlecká konkurence mezi maìarskou, polskou, ãeskou a slovenskou sekcí orchestru je inspirací pro jedineãn˘ umûleck˘ v˘kon
i zdrojem dal‰ího spoleãného hudebního v˘voje. Koncert v Mikulovû zaznamenala âeská televize a je zafiazen do vysílání na âT2 na 18. fiíjna 2008. 

Na mikulovsk˘ koncert navázal o den pozdûji koncert v Bratislavû. 12. ãervna se VBO pfiedstavil posluchaãÛm festivalu Dni starej hudby. Na obou veãerech zaznûla díla
J. Haydna, J. A. ·tûpána a J. V. Stamice. Jako sólisté byli pfiizváni Christian Leitherer (klasick˘ klarinet) a Barbara Maria Willi (kladívkov˘ klavír).

Aktivity Visegrad Baroque Orchestra v roce 2008 podpofiilo Ministerstvo kultury âR, Mezinárodní visegrádsk˘ fond a Jihomoravsk˘ kraj.
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OPRAV
SI SVÉ PRKNO!

V sobotu 28. 6. 2008 se uskuteãnil benefiãní koncert na podporu projektu „Oprav si své prkno“, jehoÏ
cílem je sehnat finanãní prostfiedky na obnovu unikátní a jedineãné kulturní památky – kolonády s krytou
pergolou, která je charakteristickou zahradní architekturou v areálu národní kulturní památky Státního zámku
v Lysicích.

Ondfiej Havelka a jeho Melody Makers vystoupili spolu se ‰piãkov˘m klavíristou Karlem Ko‰árkem od pÛl
deváté veãer na nádvofií lysického zámku s atraktivním programem z dûl George Gershwina a Jaroslava
JeÏka. 

Posluchaãi z celé republiky i ze zahraniãí, ktefií neváhali váÏit cestu na zámek, byli odmûnûni nejménû dva-
krát. NejenÏe vyslechli nezapomenuteln˘ koncert pod ‰ir˘m nebem v krásném prostfiedí zámeckého nádvo-
fií zavr‰en˘ slavnostním ohÀostrojem, ale pfiedev‰ím koupí vstupenky pfiispûli na opravu tamní zahradní
kolonády. Vstupenka na tento benefiãní koncert platí do konce náv‰tûvní sezóny zároveÀ jako vstupenka na
prohlídku zámku. V pokladnû zámku je umístûna velká pamûtní tabule, na které jsou do plánku kolonády
k jednotliv˘m prknÛm vepsána jména dárcÛ.

Projekt „Oprav si své prkno“ zorganizovali MHF 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE a Státní zámek Lysice
v roce 2008 a (nejen) k jejich radosti lze konstatovat, Ïe úspû‰nû.

„V˘sledek benefice je pro nás velik˘m a pfiíjemn˘m pfiekvapením vzhledem k tomu, Ïe v˘tûÏek akce je
pfiibliÏnû 300 tisíc korun ãesk˘ch, coÏ je necelá tfietina z milionu korun, kter˘ je potfieba k opravû ve‰ke-
r˘ch dfievûn˘ch komponentÛ kolonády. V praxi to znamená, Ïe se nám podafií opravit celkem asi 600 pr-
ken a nemusíme zastavit práce na rekonstrukci dfievûné ãásti kolonády. V‰em dárcÛm bych ráda touto
cestou z celého srdce podûkovala.“

Martina Medková Rudolfová, kastelánka Státního zámku Lysice

Benefiãní projekt Oprav si své prkno pokraãuje dále aÏ do konce fiíjna 2008. Zájemci mohou pfiispût
konkrétní finanãní ãástkou na základû darovací smlouvy (moÏn˘ odeãet ze základu danû) na úãet Národního
památkového ústavu v Brnû: 3530-621/0100 variabilní symbol 714430. V pfiípadû zájmu prosím kontaktujte
Státní zámek Lysice (tel.: 516 472 235, e-mail: lysice@brno.npu.cz).



Festival Concentus Moraviae
bude vûnován hudbû
z Visegrádu
Festival Concentus Moraviae, jehoÏ koncerty se
odehrávají v romantick˘ch kulisách zámkÛ a kostelÛ
na jiÏní Moravû a Vysoãinû, bude letos zamûfien na
starou hudbu ze zemí Visegrádu. Pfiehlídka se bude
konat od 31. kvûtna do 28. ãervna a posluchaãÛm
pfiedstaví tvorbu stfiedoevropsk˘ch souborÛ histo-
rické hudby. NovináfiÛm to dnes v Praze fiekli
organizátofii festivalu, kter˘ se letos uskuteãní jiÏ
potfiinácté.
… Bûhem pfiehlídky se uskuteãní komorní koncerty,
vystoupení vokálních souborÛ, recitály virtuózÛ na
rÛzné nástroje i speciální koncerty folklorních

souborÛ hrajících na historické nástroje podle
dobov˘ch partitur.

8. 4. 2008, Kultura.iHNed.cz

Zaãíná nejvût‰í svátek
staré hudby
Nejvût‰í moravsk˘ svátek staré hudby dnes
odstartuje ve Velkém Mezifiíãí, zítra bude pokraãovat
v Boskovicích. Tfiináct˘ roãník rozsáhlého meziná-
rodního hudebního festivalu Concentus Moraviae
skonãí aÏ 28. ãervna v Lysicích na Blanensku.
„Letos bude program vûnovan˘ staré hudbû ze zemí
Visegrádu,“ uvedla dramaturgynû Barbara Maria
Willi. Náv‰tûvníci festivalu mají moÏnost spojit
hudební záÏitek s náv‰tûvou zámkÛ, kostelÛ

a dal‰ích památek, v nichÏ se úctyhodn˘ch 32 kon-
certÛ staré hudby uskuteãní. PfiestoÏe pÛvodnû ‰lo
o festival tfiinácti mûst, letos festivalové dûní projde
celkem 17 zastávkami na jiÏní Moravû a kraji
Vysoãina.
Mimofiádn˘ program sestavila virtuoska na klávesové
nástroje, muzikoloÏka a pedagoÏka na Janáãkovû
akademii múzick˘ch umûní a propagátorka staré
hudby B. M. Willi: „Jde o jedinou takto ucelenou
hudební pfiehlídku v zemích Visegrádu.“ Posluchaãe
ãeká nabídka skladeb ãesk˘ch, slovensk˘ch,
maìarsk˘ch a polsk˘ch skladatelÛ od stfiedovûku aÏ
do roku vídeÀského kongresu 1815.
Na zahajovacím koncertu se pfiedstaví slovensk˘
soubor Musica Aeterna, na jin˘ch místech vystoupí
taktéÏ slovensk˘ ansámbl Solamente Naturali,
maìarsk˘ Ensemble Philippe, polsk˘ Musica Antiqua
Polonica nebo tfieba ãeské soubory Musica Florea
a Ensemble Inégal. „Koncert maìarského tûlesa Orfeo
Orchestra je mimofiádn˘. Ansámbl koncertuje v˘-
hradnû na domácí pÛdû, ale patfií k evropské ‰piãce,“
dodala Willi. Mimofiádn˘ bude také koncert Visegrad
Baroque Orchestra, sloÏeného z hudebníkÛ vise-
grádsk˘ch zemí, kter˘ má fiídit na zámku v Mikulovû
pfiední znalec staré hudby Jos Van Immerseel.

31. 5. 2008, Mladá fronta DNES – Brno a JiÏní Morava

/ Lubo‰ Mareãek

Barokní hostina
na Concentu Moraviae
V pofiadí jiÏ sedm˘ koncert v rámci mezinárodního
hudebního festivalu CONCENTUS MORAVIAE se
odehrál v pátek 6. ãervna v Námû‰ti nad Oslavou.
Soubor Musica Florea s violoncellistou a dirigentem
Markem ·trynclem s sebou pfiivezl opilé mu‰ket˘ry
a zh˘ralou spoleãnost. Nevûfiíte? Staãí jen krátká
ukázka z nabitého programu: ·avlov˘ tanec bláznÛ
aneb Nástup opil˘ch mu‰ket˘rÛ do bitvy ãi sonáta
Battaglia s ãástmi jako napfiíklad Zh˘ralá spoleãnost,
která neví, co roupama dûlat. Soubor Musica Florea
oslnil svûÏí, strhující a stejnû tak i virtuózní inter-
pretací dlouho zapomenut˘ch dûl. Z hloubi dfieva
„dolovan˘“, syrov˘, av‰ak vroucn˘ tón smyãcÛ, jasn˘
zvuk trub a rozechvívající drnkání teorby Pfiemysla
Vacka se dot˘kaly samého centra emocí. Divák si
z koncertu, kter˘ pfiedstavoval nesmírnû dráÏdiv˘
záÏitek, odná‰el pocit duchovního obohacení.

12. – 18. 6. 2008, Brnûnsk˘ t˘deník / Ladislav Plch

Dobové nástroje v kostele
i na zámku
… Visegrad Baroque Orchestra vedl Jos van
Immerseel, kterého ke spolupráci pfiizvala drama-
turgynû festivalu a sólistka veãera Barbara Maria
Willi. Odu‰evnûlost v˘razu interpretky spolu se
zvukovou vyváÏeností orchestru a kladívkového
klavíru publikum nadchly.

19. – 25. 6. 2008, Brnûnsk˘ t˘deník

/ Karla Hofmannová

Concentus Moraviae I.
… Druh˘ den festivalu Concentus Moravie (1. 6.)
pokraãoval na zámku v Boskovicích za pohostinství
rodiny Mensdorff-Poulli, které zámek patfií, a ve
spolupráci s Rakousk˘m kulturním fórem v Praze.
Úãinkující smyãcové kvarteto Quatuor Mosaiques je
svûtoznámou veliãinou, jsou zváni na pfiední festivaly
v Evropû a jsou nositeli prestiÏních cen Gramophone
Award. Vûnují se interpretaci klasicistní literatury,
zejména kompletnímu dílu Haydna, Mozarta, Schu-
berta a Beethovena, ale roz‰ifiují svÛj okruh i na
hudební literaturu francouzskou a italskou. Síla jejich
provedení je pfiedev‰ím ve v˘razu a pak v dokonalé
souhfie a barevné sladûnosti jejich dobov˘ch
nástrojÛ. V˘kon v sále Boskovického zámku byl fasci-
nující, sál je vskutku komorní a má ideální akustiku
právû pro tento typ domácího muzicírování. Vynikla
zde dynamická vyváÏenost a koncentrovan˘ v˘raz
v dokonalém akustickém prostfiedí. Smyãcov˘
kvartet op. 23/5 G dur Pavla Vranického má niternou
a vroucí melodiãnost, kvartet Josepha Haydna op.
74/3 d moll „Jezdeck˘“ je jímav˘ i brilantní, zejména
v závûreãném Finale, které provûfiilo technickou
preciznost hráãÛ…
... Do dne‰ní doby pfieÏila v na‰em povûdomí viola
d’amore, kterou pfiedstavila (17. 6.) ve spojení
s houslemi norská houslistka Sirkka-Liisa Kaakinen-
Pilch spolu s polsk˘m houslistou Zbigniewem
Pilchem. Toto geniální duo dokázalo po cel˘ veãer
prezentovat skladby polsk˘ch houslov˘ch virtuosÛ
z pfielomu 18. a 19. století a neztratit napûtí a v˘raz,
udrÏet si zájem a nad‰ení publika. Melancholicky
zaduman˘ tón violy d’amore ve stfiedních polohách
dráÏdivû kontrastoval se svítivou aÏ ostrou horní
polohou, lehké flaÏolety navodily efekt echa. Spolu
s houslemi, které tu sekundovaly, tvofiily dramatick˘
a efektní dialog. V dal‰ích ãíslech pokraãoval koncert
houslov˘mi duety na nástroje pocházející skuteãnû
ze 17. a 18. století. Duo je maximálnû sehrané
a dopracovává nejjemnûj‰í detaily a dynamické
finesy, ãímÏ udrÏuje posluchaãe v napûtí.

Hudební rozhledy / Karla Hofmannová

O H L A S Y
V  M É D I Í C H



Na zámku znûla polská díla
Druh˘ leto‰ní koncert tfiináctého roãníku Mezi-
národního hudebního festivalu 13 mûst CONCENTUS
MORAVIAE se konal v jídelnû velkomezifiíãského
zámku v pondûlí 16. ãervna veãer. Pfiedstavila se na
nûm manÏelská dvojice Sirkka-Liisa Kaakinen-Pilch
a Zbigniew Pilch. Svojí horu na housle a violu
d’amore pfiítomné publikum nadchla. Nabídla tfii
autory pfied pfiestávkou (Stamitz, Lipiƒski, Janiewicz)
a tfii po ní (Bohdanowicz, Kleczynski, Kaczkowski).

25. 6. 2008, Velkomezifiíãsko / Iva Horká

Concentus Moraviae II.
… Na poli kultury je typick˘m reprezentantem
spojenectví Visegradské ãtyfiky Visegrad baroque
orchestra, vznikl˘ z podnûtu paní Willi roku 2006.
Tvofií jej mladí hudebníci ãtyfi spolupracujících zemí,
ktefií studují domácí historickou hudbu, navzájem
konfrontují zpÛsoby její realizace a toto v‰e ovládají
na kopiích z na‰eho hlediska technicky nevyspûl˘ch
star˘ch nástrojÛ. Koncert visegradského orchestru
v Zámeckém sále mikulovského zámku 11. 6. patfiil
k vrcholÛm celého festivalu. Pfiedev‰ím byl fiízen
vynikajícím dirigentem Josem van Immerseelem,
rodákem z Antverp, jenÏ své zku‰enosti z daného
oboru pfiedává na ãetn˘ch mistrovsk˘ch kurzech
a konzervatofiích. Zvolenému repertoáru z období
klasicismu vtiskl pevn˘ stylov˘ fiád; volil rychlej‰í
tempa, ãímÏ sice zv˘‰il technické nároky zejména na
nástroje dechové, av‰ak na druhé stranû vy‰el vstfiíc
tónov˘m moÏnostem star˘ch nástrojÛ v dan˘ch
akustick˘ch podmínkách. Koncert natáãela televize,
takÏe organizátofii pruÏnû pfiizpÛsobili umístûní
orchestru na akusticky v˘hodnûj‰í konec sálu – na
oficiálním oddûleném jevi‰ti by zvuk i obraz zanikal. 
Provozování klasické hudby na dobov˘ch nástrojích
je obtíÏnûj‰í neÏ realizace baroka; zvlá‰tû u vídeÀ-
sk˘ch klasikÛ jsme jiÏ zvyklí na zvukovost moderních
nástrojÛ. Pfiesto Haydnova symfonie op. 44
„Smuteãní“ vyznûla díky vynikajícím interpretÛm velmi
pÛsobivû; preciznost smyãcÛ vynikala zejména
v rychl˘ch vûtách; tvofiení dlouh˘ch tónÛ obãas pfiece
jen pÛsobilo ponûkud stereotypnû. Kvalitnû se
prezentovaly i tûÏko ovladatelné nástroje dechové –
exoticky pÛsobil trochu syrovûj‰í zvuk s minimem
distonování.
Jedineãn˘ v˘kon odvedl klarinetista Christian
Leitherer, sólista, spolupracující s fiadou barokních
orchestrÛ, v Koncertu pro klarinet a orchestr B dur
Jana Václava Stamice. Vládl pÛvabn˘m, ãist˘m
tónem a technickou i dynamickou ohebností.
Nemen‰ím poÏitkem byla hra na kladívkov˘ klavír
Barbary Marie Willi v Koncertu B dur Josefa Antonína
·tûpána. ·lo o ãeskou premiéru s rychl˘mi krajními

vûtami, které oslnily brilantním provedením. V pomalé
vûtû jsme obdivovali zpÛsob, jak˘m interpretka
melodiku prozpívala, majíc k dispozici pfieváÏnû
prostfiedky agogické. Tón kladívkového klavíru se
totiÏ je‰tû dosti blíÏí úhozu cembala. 

… V úter˘ 17. 6. probûhl ve „skleníku“ boskovického
zámku jeden z nejatraktivnûj‰ích veãerÛ festivalu.
Barokní hudba zde byla interpretována nejen dvûma
vynikajícími specializovan˘mi instrumentálními an-
sámbly, ale její vitalitu a radost ze Ïivota vyjádfiil
i tanec, a to s pfiihlédnutím k dobov˘m normám
a v historicky odpovídajících kost˘mech. Program byl
sice vybrán z odlehãenûj‰ích kompozic 17. a 18. sto-
letí, ale i tak nûco napovûdûl o jejich je‰tû nedi-
ferencovaném, víceúãelovém rázu – mohly slouÏit jak
k tanci, tak ke koncertnímu provedení. A soubory
Collegium Marianum s umûleckou vedoucí, flétnist-
kou Janou Semerádovou a Solamente Naturali
s umûleck˘m vedoucím, houslistou Milo‰em Valen-
tem je provedly na vynikající úrovni – virtuóznû
ovládaly své nástroje a sugestivnû vystihly podstatu
hrané hudby; zvlá‰tû tam, kde pfievládaly lidové prvky
rÛzné provenience (tance hanácké, uherské,
cikánské, polské), dokázaly strhnout posluchaãe ke
spontánním projevÛm nad‰ení. V precizním souladu
s hudbou probûhly Ïivé taneãní vstupy, které kaÏd˘m
detailem prezentovaly typ zábavy rÛzn˘ch spole-
ãensk˘ch vrstev. Vizuální poÏitek z vynikajícího
v˘konu polského souboru dvorského baletu Cracovia
Danza s choreografy Romanou Agnel a Leszkem
Rembowskim v kost˘mech Moniky Polak-Lu‰cinské
dojem z hudby je‰tû znásobil. Obdivovali jsme pro-
pracovanost jemné rytmické techniky celého tûla
taneãníkÛ, která navíc ladila s regulemi barokního
stylu. 
… Cel˘ veãer tak uãinil krok vstfiíc zábavû publika,
aniÏ by pfiitom slevil z interpretaãních hodnot – tento
trend, myslím, prostupoval leto‰ním roãníkem.

Hudební rozhledy / Alena Borková

Lidé pfiispûli
na opravu kolonády
Benefiãní koncert na podporu projektu Oprav si své
prkno vynesl v sobotu 300 tisíc korun. Jeho cílem je
shromáÏdit finanãní prostfiedky na obnovu kolonády
s krytou pergolou Státního zámku v Lysicích. V rámci
akce vystoupil Ondfiej Havelka a jeho Melody Makers
spolu s klavíristou Karlem Ko‰árkem s atraktivním
programem z dûl George Gershwina a Jaroslava
JeÏka.

2. 7. 2008, Lidové noviny – Regionální mutace Morava



KATALOG
reprezentativní dvojjazyãná tiskovina (âJ, AJ) 
132 stran na kfiídovém papíru formátu 210 x 182 mm 
obsah: zá‰tity, seznam mûst a starostÛ, slovo generálního partnera, partnefii
a jejich propagace, dramaturgie 2008, prezentace Visegrad Baroque Orchestra,
Klubu CONCENTUS MORAVIAE, programy koncertÛ, projekt Oprav si své prkno,
propagace mediálních partnerÛ, fotoohlédnutí za roãníkem 2007 a âesk˘mi sny 2007,
seznámení s dramaturgií 2009, festivalová mûsta
distribuce: kvûten – ãerven 2007; zdarma partnerÛm, v˘znamn˘m osobnostem
a ãestn˘m hostÛm festivalu, prodej pfii kaÏdé festivalové akci
náklad: 1.500 ks

SKLÁDAâKA
oboustranná celobarevná rozkládací propagaãní tiskovina ve dvou jazykov˘ch mutacích (âJ, AJ)
na kfiídovém papíru v celkovém formátu 210 x 600 mm
obsah: mapka regionu, pfiehledné seznámení s koncerty, partnefii, dramaturgie festivalu,
prezentace Folklorního víkendu a projektu „Oprav si své prkno“, informace o pfiedprodejích
a dopravû, Klub Concentus Moraviae
distribuce: prosinec 2007 – ãerven 2008; zdarma ve v‰ech pfiedprodejích, v místech konání
koncertÛ, hotelích, turistick˘ch a informaãních centrech zúãastnûn˘ch mûst,
pfii kaÏdé festivalové akci; 4800 kusÛ vloÏeno do ãervnového ãísla ãasopisu KAM
náklad: ãe‰tina 24 000 ks, angliãtina 3 000 ks 

LETÁKY
Folklorní víkend
oboustranná celobarevná rozkládací propagaãní tiskovina
na kfiídovém papíru formátu 210 x 297 mm
obsah: prezentace koncertÛ folklorního víkendu (14. – 15. 6. 2008), loga partnerÛ
distribuce: kvûten – ãerven 2008; zdarma, vkládáno do ti‰tûn˘ch programÛ
festivalov˘ch koncertÛ, v turistick˘ch a informaãních centrech festivalov˘ch mûst
náklad: 2.000 ks

Oprav si své prkno
oboustranná, celobarevná tiskovina na kfiídovém papíru formátu 210 x 100 mm
obsah: prezentace projektu „Oprav si své prkno“ na záchranu dfievûné kolonády
v zámku v Lysicích, pozvánka na benefiãní koncert O. Havelky a jeho Melody Makers
28. 6. 2008
distribuce: ãerven 2008; zdarma, vkládáno do ti‰tûn˘ch programÛ festivalov˘ch
koncertÛ, v turistick˘ch a informaãních centrech festivalov˘ch mûst
náklad: 5.000 ks

PROGRAMY
tiskovina s celobarevnou obálkou na kfiídovém papíru formátu 105 x 297 mm
obsah: podrobné informace o programu, skladatelích a interpretech
v ãeském a anglickém jazyce, na zadní stranû obálky loga partnerÛ
distribuce: zdarma pfied kaÏd˘m koncertem
náklad: 4.000 ks

P R O PA G A C E

A  T I S K O V I N Y



PLAKÁTY
Plakát celkov˘
celobarevná tiskovina formátu A2 a A1
obsah: plakát s celkov˘m pfiehledem koncertÛ, loga partnerÛ
distribuce: duben – ãerven 2008; plakát vylepen ve v‰ech festivalov˘ch mûstech,
v fiadû institucí mûsta Brna a festivalov˘ch mûst
náklad: 430 ks (formát A2) a 300 kusÛ (formát A1)

Plakát na jednotliv˘ koncert
celobarevná dvoudílná tiskovina – obû ãásti vylepovány spoleãnû
obsah: vrchní ãást A2 – velké logo festivalu, loga partnerÛ festivalu, spodní ãást A2
– upoutávka na konkrétní koncert, loga mediálních partnerÛ a kulturních institutÛ
distribuce: kvûten – ãerven 2008; plakáty na konkrétní koncerty vylepeny
ve festivalov˘ch mûstech
náklad: 1.500 ks horní ãásti, celkem 1.900 ks rÛzn˘ch druhÛ spodních ãástí

Plakát na benefiãní koncert na podporu projektu „Oprav si své prkno“
celobarevná tiskovina formátu A2
obsah: informacde o benefiãním koncertu O. Havelky a jeho Melody Makers
28. 6. 2008
distribuce: ãerven 2008; plakát vylepen ve v‰ech festivalov˘ch mûstech,
v fiadû institucí mûsta Brna a festivalov˘ch mûst
náklad: 100 ks (formát A2)

PREZENTAâNÍ STOJANY
celobarevné festivalové „roll up“ o rozmûrech 830 x 2000 mm 
obsah: prezentace partnerÛ – forma partnerství, logo 
umístûní: viditelnû u vchodu do místa konání kaÏdého z festivalov˘ch koncertÛ
poãet: 3 ks

PLAKÁTY „CITY LIGHT“
velkoplo‰ná propagace festivalu ve v˘vûskách City light vitriny âeské republiky
obsah: logo festivalu, slogan, loga partnerÛ festivalu
poãet: 55 ks v Brnû a okolních mûstech

LAVIâKY
velkoplo‰ná propagace festivalu na laviãkách spoleãnosti AD-Net
o rozmûrech 1640 x 590 mm
obsah: logo festivalu, slogan, loga partnerÛ festivalu
poãet: 60 ks v Brnû a okolních mûstech

INTERNETOVÉ PREZENTACE
• www.concentus-moraviae.cz – kompletní informace o festivalu,

dokumenty ke staÏení, prezentace partnerÛ, prolinky na stránky partnerÛ atd.
• internetové stránky jednotliv˘ch festivalov˘ch mûst a jejich kulturních

a turistick˘ch informaãních center 
• internetové stránky mediálních partnerÛ, portál iHNed
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A  R O Z H O V O R Ů

âTK

Festival Concentus Moraviae bude vûnován staré hudbû
z Visegrádu
8. 4. 2008 
Na zámcích jiÏní Moravy a Vysoãiny zazní klasická hudba
19. 5. 2008
Ve Velkém Mezifiíãí zaãal hudební festival
Concentus Moraviae
31. 5. 2008
V Lysicích vyvrcholil festival Concentus Moraviae
28. 6. 2008
Souhrn zpráv âTK z domova
29. 6. 2008

Mladá fronta DNES

Festival Concentus Moraviae zasvûtí staré hudbû
10. 4. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Zelenohorsk˘ kostel se otevfie
16. 4. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
V Mezifiíãí zaãínají oslavy
2. 5. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
V Námû‰ti letos otevfiou vnitfiní nádvofií a kapli
28. 5. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Mezifiíãí je mûstem uÏ 600 let
29. 5. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Jak se tfipytí historie 600 let
31. 5. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Zaãíná nejvût‰í svátek staré hudby
31. 5. 2008, Mladá fronta DNES – Brno a JiÏní Morava
Na jihu Moravy zaãal nejvût‰í svátek staré hudby
1. 6. 2008, zpravy.iDNES.cz
Festivalová sezona zaãíná
2. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Kam na víkend – Concentus Moraviae
6. 6. 2008, Mladá fronta DNES
Renesanãní bratrstvo zpestfií festival hudby
10. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Festival dnes ãeká jeden z jeho vrcholÛ
11. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Brno a JiÏní Morava
Festivalov˘ koncert rozezní zámek
11. 6. 2008, Mladá fronta DNES
Concentus Moraviae se vrací do Mezifiíãí
16. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Startuje kultura na nádvofií
16. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Brno
V Ivanãicích startuje kultura na novû opraveném
radniãním nádvofií
16. 6. 2008, zpravy.iDNES.cz
Umûlecké soubory úãinkují na zámku
18. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Lotz trio interpretuje hudbu na basetové rohy
20. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Festival zítra mífií do Kyjova
21. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Brno a JiÏní Morava
Festival pokraãuje hudbou pro královny
23. 6. 2008, Mladá fronta DNES – JiÏní Morava
V Tfiebíãi zazní hudba stfiedovûku
23. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Dvofiák v úpravû vokálních Sol et Sedes
24. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Brno a JiÏní Morava
Musica imperialis zazní na zámku
24. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Vysoãina
Concentus Moraviae dnes zakonãí Havelkova benefice
28. 6. 2008, Mladá fronta DNES – Brno a JiÏní Morava

Lidové noviny

Concentus uvede starou hudbu
9. 4. 2008
Lidé metropole – Martina Medková Rudolfová,
lysická kastelánka
5. 6. 2008, Lidové noviny – Metropole Brno
Lidé pfiispûli na opravu kolonády
2. 7. 2008 
Na zámku nabízejí adopci prken
8. 7. 2008, Lidové noviny – Metropole Brno

Hospodáfiské noviny

Festival Concentus Moraviae bude vûnován hudbû
z Visegrádu
8. 4. 2008, Kultura.iHNed.cz

Právo

Concentus Moraviae – reprezentativní festival
28. 5. 2008, Právo – JiÏní Morava – Vysoãina
Zaãal festival Concentus Moraviae
2. 6. 2008, Právo 
Concentus Moraviae pfied závûrem
26. 6. 2008, Právo – JiÏní Morava – Vysoãina
Pfiispûli na obnovu kolonády
3. 7. 2008, Právo – JiÏní Morava

Brnûnsk˘ t˘deník

Barokní hostina na Concentu Moraviae
2 / 2008
Úvodní tóny Concentu Moraviae
2 / 2008
Dobové nástroje v kostele i na zámku
3 / 2008 
Na Concentu se snoubilo baroko s folklorem
4 / 2008

Magazín Klubu Vltava

Concentus Moraviae „Stará hudba z Visegrádu“
léto 2008

T˘deník Rozhlas

Editorial
23 / 2008
Tfii role Barbary Marie Willi
23 / 2008

Kult

Editorial: Kvûten
05 / 2008
Festival Concentus Moraviae za pÛlkou
20. 6. 2008, kult.cz
Festival Concentus Moraviae vrcholí
25. 6. 2008, kult.cz



Opus Musicum

souhrnná recenze festivalu
3 / 2008 

Hudební rozhledy

Concentus Moraviae
kvûten 2008
Kvûten, mûsíc mnoha tváfií
kvûten 2008
souhrnná recenze ‰esti koncertÛ 
srpen 2008

Deník jiÏní Morava

Kultura je ve stínu, sport stojí balík penûz
17. 4. 2008, Bfieclavsk˘ deník
Festival v Krumlovû: pod ‰ir˘m nebem
19. 4. 2008, Znojemsk˘ deník
Mûsto je pohostinné a vstfiícné k náv‰tûvníkÛm
i sv˘m obyvatelÛm
29. 5. 2008, Brnûnsk˘ deník
Hudba baroka rozezní památky
29. 5. 2008, Nov˘ Ïivot
Festival Concentus Moraviae zaãíná
31. 5. 2008, Blanensk˘ deník
Moravská mûsta na mûsíc rozezní hudba z Visegrádu
31. 5. 2008, Brnûnsk˘ deník, Vy‰kovsk˘ deník
Concentus Moraviae – letos uÏ po tfiinácté.
Nabídne hudbu z Visegrádu
3. 6. 2008, Slovácko – regionální t˘deník
Concentus Moraviae rozezní Hustopeãe
4. 6. 2008, Bfieclavsk˘ deník
Zaãal festival Concentus Moraviae
4. 6. 2008, T̆ den u nás
Na zámku zahraje barokní orchestr
11. 6. 2008, Bfieclavsk˘ deník
Na zámku zahraje barokní orchestr
11. 6. 2008, Znojemsk˘ deník
Festival váÏné hudby je v plném proudu
12. 6. 2008, Nov˘ Ïivot
Concentus Moraviae je v plném proudu
16. 6. 2008, Blanensk˘ deník
Duchovní hudba se smísí s folklorem
19. 6. 2008, Hodonínsk˘ deník
Concentus Moraviae dorazil do Slavkova
19. 6. 2008, Vy‰kovsk˘ deník
V kostele zaznûla hudba pro královny
22. 6. 2008, Nov˘ Ïivot
V kostele bude znít hudba pro královny
23. 6. 2008, Brnûnsk˘ deník, Bfieclavsk˘ deník
Vokalisté vystoupí zítra v ¤eznovicích
24. 6. 2008, Brnûnsk˘ deník
Festival Concentus Moraviae je ve finále
26. 6. 2008, Blanensk˘ deník
Dva koncerty uzavfiou hudební festival
26. 6. 2008, Blanensk˘ deník
Ve Slavkovû zazní barokní hudba
26. 6. 2008, Vy‰kovsk˘ deník
Havelka a Melody Makers podpofií opravu kolonády
28. 6. 2008, Brnûnsk˘ deník,Vy‰kovsk˘ deník
Concentus Moraviae vstoupil v Lysicích do finále
30. 6. 2008, Blanensk˘ deník
Concentus Moraviae vstoupil v Lysicích do finále
2. 7. 2008, T̆ den u nás

Kostel rozeznûla hudba pro královny
3. 7. 2008, Nov˘ Ïivot
Slavkov chce lep‰í propagaci
9. 7. 2008, Vy‰kovsk˘ deník 

Deník Vysoãina

Festival Concentus Moraviae bude pod ‰ir˘m nebem
21. 4. 2008, Tfiebíãsk˘ deník
Mezifiíãské oslavy mÛÏe zkomplikovat oprava silnice
21. 4. 2008, Îìársk˘ deník
Hudební víkend ve Velkém Mezifiíãí
22. 5. 2008, Îìársk˘ deník
Festival Concentus Moraviae odstartuje ve Velkém Mezifiíãí
31. 5. 2008, Havlíãkobrodsk˘ deník
Pozvánky
3. 6. 2008, Tfiebíãsk˘ deník
Festival mûst pokraãuje
18. 6. 2008, Tfiebíãsk˘ deník
Lotz Trio v rámci festivalu Concentus Moraviae
20. 6. 2008, Havlíãkobrodsk˘ deník
Barokními sály zámku zazní hlas cembala
23. 6. 2008, Havlíãkobrodsk˘ deník
Druhá festivalová zastávka v Tfiebíãi
26. 6. 2008, Tfiebíãsk˘ deník

Regionální tisk

Zámek a okolí potû‰í domácí i náv‰tûvníky
15. 4. 2008, Jihlavské listy
Mezifiíãí ãekají t˘dny plné oslav
16. 5. 2008, Jihlavské listy
XIII. roãník Concentus Moraviae ve Valticích 
27. 5. 2008, Moravsk˘ jih
Opût k nám zavítá Concentus Moraviae
28. 5. 2008, T̆ deník Bfieclavsko
Krumlov má novou vlajku
3. 6. 2008, Znojemsko
Tipy z regionu
3. 6. 2008, Jihlavské listy
Soubor alla polacca obecenstvo v˘konem nadchl
11. 6. 2008, T̆ deník Bfieclavsko
Ivanãické kulturní léto
14. 6. 2008, Haló noviny
Tipy z regionu
17. 6. 2008, Jihlavské listy
Concentus Moraviae také v Mikulovû
17. 6. 2008, Moravsk˘ jih 
V Kurdûjovû znûla hudba pro královny
2. 7. 2008, T̆ deník Bfieclavsko
Concentus Moraviae pfiedstaví starou hudbu z Visegrádu
Concentus Moraviae v Boskovicích, Lysicích a Rájci
Kolonáda s krytou pergolou v lysické zámecké zahradû
21 / 2008, Boskovicko
Concentus Moraviae v Boskovicích zahájil Quator
Mosaiques
22 / 2008, Boskovicko
Oprav si své prkno
25 / 2008, Boskovicko
Concentus Moraviae pfiinesl kolonádû témûfi 300 tisíc
27 / 2008, Boskovicko

Mûstské zpravodaje 

Concentus Moraviae na téma Stará hudba z Visegrádu
05 / 2008, Ivanãick˘ zpravodaj
Ivanãické kulturní léto
06 / 2008, Ivanãick˘ zpravodaj
Zaãal festival Concentus Moraviae
07, 08 / 2008, Ivanãick˘ zpravodaj
Îìár usly‰í dva festivalové koncerty
06 / 2008, Noviny Ïìárské radnice
Koncerty ve Îìáfie nad Sázavou
06 / 2008, Kulturní mûsíãník Îìár nad Sázavou
Folklorní víkend 14. – 15. ãervna 2008 
6. 6. 2008, Moravskokrumlovské noviny
Concentus Moraviae 2008 – Koncerty v Kyjovû
06 / 2008, Kyjovské noviny
Orfeo orchestra, György Vashegyi
05 / 2008, Valtick˘ zpravodaj
Concentus Moraviae, Pfiehled koncertÛ
06 / 2008, Valtick˘ zpravodaj
Stfieda 11. 6. Concentus Moraviae
11 / 2008, Zpravodaj mûsta Mikulov
Mikulov hostil vrchol Concentu Moraviae
12 / 2008, Zpravodaj mûsta Mikulov
Koncerty Concentus Moraviae opût po roce na zámku
05 / 2008, Slavkovsk˘ zpravodaj
Koncert XIII. MHF Concentus Moraviae 
06 / 2008, Slavkovsk˘ zpravodaj
XIII. roãník MHF 13 mûst Concentus Moraviae
05 / 2008, Hustopeãské listy
Alla pollacca pfiedstavila starou polskou hudbu
Voces Aequales hráli hudbu maìarsk˘ch královen
07, 08 / 2008, Hustopeãské listy
Concentus Moraviae – Musica Aeterna
17, 18, 20 / 2008, Velkomezifiíãsko
Oslavy propukly o víkendu, PrestiÏní festival zahájil
ve Velkém Mezifiíãí 
22 / 2008, Velkomezifiíãsko
Na zámku znûla polská díla
25 / 2008, Velkomezifiíãsko
Concentus Moraviae v Dukovanech
08 / 2008, Zpravodaj obce Dukovany
V Ti‰novû probûhnou dva koncerty
05 / 2008, Ti‰novské noviny
V rámci festivalu Concentus Moraviae
05 / 2008, Boskovick˘ zpravodaj
Concentus Moraviae v Rájci-Jestfiebí
05, 07 / 2008, Zpravodaj mûsta Rájec-Jestfiebí
Concentus Moraviae opût v Tfiebíãi
05 / 2008, Tfiebíãsk˘ zpravodaj
Concentus Moraviae 
5 – 6, 7 – 8 / 2008, Lysick˘ zpravodaj
Concentus Moraviae: Folklórní víkend
7 – 8 / 2008, Moravskokrumlovské noviny
Zámek byl v obleÏení lidí
1. 7. 2008, Zrcadlo Blanenska a Boskovicka
Na opravu kolonády vybrali tfii sta tisíc
2. 7. 2008, Blanensko



ROZHLAS

âRo 3 – Vltava

rozhovor s Davidem Dittrichem
30. 5. 2008, Mozaika

reportáÏ a recenze koncertu Musica Aeterna
2. 6. 2008, Mozaika

reportáÏ a recenze koncertu Quatuor Mosaiques
3. 6. 2008, Mozaika

reportáÏ a recenze koncertÛ alla polacca
a Orfeo Orchestra
10. 6. 2008, Mozaika

reportáÏ a recenze koncertu
Visegrad Baroque Orchestra
16. 6. 2008, Mozaika

reportáÏ a recenze koncertu „Tance ãtyfi národÛ“
19. 6. 2008, Mozaika

reportáÏ a recenze koncertÛ Voces Aequales
a Ensemble Philippe 
30. 6. 2008, Mozaika

záznam koncertu Visegrad Baroque Orchestra
v Mikulovû
7. 8. 2008, Musica Antiqua

záznam koncertu Voces Aequales a Villö v Kyjovû
14. 8. 2008, Musica Antiqua

záznam koncertu Societas Incognitorum v Tfiebíãi
21. 8. 2008, Musica Antiqua

záznam koncertu Bornus Consort
v Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova
28. 8. 2008, Musica Antiqua

âRo Brno

reportáÏ k zahájení festivalu
31. 5. 2008, Dobré ráno

anonce k aktuálním koncertÛm
1. 6. – 28. 6. 2008, Dobré ráno (kulturní tipy)

rozhovor s Davidem Dittrichem a Martinou
Medkovou
23. 6. 2008, Rendez-vous s Marcelou Anto‰ovou

âRo 1 RadioÏurnál

pozvánka na benefiãní koncert
„Oprav si své prkno“
27. 6. 2008, Víkendové pozvánky

Rádio Petrov

pravidelné anonce festivalov˘ch koncertÛ
v ranních a odpoledních zprávách 

TELEVIZE

âT1

rozhovor s Barbarou Marií Willi a Aloisem PoníÏilem
29. 5. 2008, Dobré ráno z Moravy a Slezska

„Neznámé skladby PolákÛ rozeznûly kostel“
reportáÏ z koncertu souboru alla polacca
v Hustopeãích
5. 6. 2008, Jihomoravsk˘ veãerník

rozhovor s Martinou Medkovou o projektu
a benefiãním koncertû „Oprav si své prkno“ 
26. 6. 2008, Dobré ráno z Moravy a Slezska 

âT2

reportáÏ z festivalov˘ch koncertÛ
zafiazeno do vysílaní na 1. 9. 2008, Notes

záznam koncertu Visegrad Baroque Orchestra
v Mikulovû
zafiazeno do vysílaní na 18. 10. 2008

âT24

rozhovor s Davidem Dittrichem
26. 6. 2008, Události v kultufie

Regionální televize

Ti‰novská televize 
reportáÏe z koncertÛ Jana Jiraského
a Bornus Consort

Televize Slovácko
reportáÏe z koncertÛ Musica Antiqua Polonia
a Voces Aequales s Villö

Hustopeãská televize
reportáÏe z koncertÛ alla polacca a Voces Aequales

Televize Ivanãice
reportáÏe z koncertÛ Borbály Dobozy
a Sol et Sedes



TELEVIZNÍ SPOTY

âeská televize, Televizní studio Brno
spot v délce 22 s odvysílán 
v rámci Jihomoravského veãerníku 12 x v období 5. 5. – 16. 6. 2008
v rámci Událostí v regionech 14 x v období 5. 5. – 24. 6. 2008-07-04
v rámci Dobrého rána z Moravy a Slezska bûhem mûsíce ãervna 2008

ROZHLASOVÉ SPOTY
4 verze – obecná pozvánka na festival, Visegrad Baroque Orchestra,
Folklorní víkend, Oprav si své prkno 

âRo 3 – Vltava
26. 5. – 27. 6. 2008
4 verze spotÛ v délce 30 s – celkem 36 uvedení

âRo Brno
20. 5. – 28. 6. 2008
4 verze spotÛ o délkách 35 s a 40 s – celkem 80 uvedení

Radio Petrov
29. 5. – 28. 6. 2008
4 verze spotÛ o délkách 35 s a 40 s – celkem 150 uvedení

INZERCE

Harmonie 05, 06 / 2008, hudební mûsíãník
celostránkov˘ barevn˘ inzerát

Respekt 22, 24 / 2008, t˘deník
1/8 stránkov˘ barevn˘ inzerát

T˘deník Rozhlas 23, 24, 25 / 2008, t˘deník
celostránkov˘ barevn˘ inzerát

Hospodáfiské noviny,
deník / 3. 6. 2008, 1/8 stránkov˘ barevn˘ inzerát

IN magazín – stfiedeãní pfiíloha / 4. 6. 2008
1/4 stránkov˘ barevn˘ inzerát

Víkend – páteãní pfiíloha / 6. – 8. 6. 2008
1/4 stránkov˘ barevn˘ inzerát

iHNed.cz, banner na zpravodajském serveru Hospodáfisk˘ch novin,
200 000 zobrazení v období 29. 5. aÏ 4. 6. 2008

Hudební rozhledy 05 / 2008, hudební mûsíãník
celostránkov˘ barevn˘ inzerát

Kult 05, 06 / 2008, mûsíãník s pfiehledem kulturních akcí
celostránkové barevné inzeráty, anonce a recenze v ti‰tûné a internetové podobû

Kam v Brnû 5, 6 / 2008, mûsíãník s pfiehledem kulturních akcí
vloÏení 4.100 ks festivalov˘ch skládaãek, inzeráty, anonce

Mûstské zpravodaje festivalov˘ch mûst
celostránkové inzeráty a anonce

Filharmonie Brno – sezonní broÏura
1/2 stránkov˘ barevn˘ inzerát

M E D I Á L N Í
PA R T N E R S T V Í



10. – 13. 1. 2008 Brno – Regiontour
prezentace festivalu na mezinárodním veletrhu cestovního ruchu, stánky Jihomoravského kraje,
kraje Vysoãina a jednotliv˘ch festivalov˘ch mûst

27. – 31. 1. 2008 Cannes, Francie – MIDEM
prezentace festivalu na hudebním veletrhu, stánek Mezinárodního centra slovanské hudby Brno

8. 4. 2008 Praha – âeské centrum Praha
tisková konference festivalu pofiádaná ve spolupráci s âesk˘mi centry 

8. 4. 2008 Praha – Senát PâR
reprezentaãní koncert ve spolupráci s V˘borem pro hospodáfiství, zemûdûlství a dopravu,
pod zá‰titou senátora Vítûzslava Joná‰e; koncertu se zúãastnil ministr kultury Václav Jehliãka,
hejtman kraje Vysoãina Milo‰ Vystrãil a zástupci partnerÛ

19. 5. 2008 Brno – Besední dÛm
tisková konference festivalu pofiádaná ve spolupráci s Filharmonií Brno za úãasti fieditele FB
Davida Mareãka a radního pro kulturu Jihomoravského kraje Jana Letochy

24. – 27. 4. 2008 Antalya, Turecko – EFA
generální shromáÏdûní Evropské asociace festivalÛ, prezentace festivalu na mezinárodním fóru

11. 6. 2008 Mikulov – Hotel Tanzberg
neformální visegrádské setkání o spolupráci hudebních institucí ze zemí V4

3. 7. 2008 Brno – Jihomoravsk˘ kraj
slavnostní podpis smlouvy mezi Jihomoravsk˘m krajem a Mezinárodním centrem slovanské
hudby Brno, o.p.s. o poskytování dotací z rozpoãtu kraje a o jiném zpÛsobu spolupráce.
Jihomoravsk˘ kraj se podpisem smlouvy zavázal po dobu 20 let k poskytování roãních
úãelov˘ch neinvestiãních dotací ve v˘‰i 1,5 milionu Kã na pokrytí ãásti nákladÛ souvisejících
s pofiádáním festivalu CONCENTUS MORAVIAE 13 mûst.
Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o.p.s. se na základû smlouvy
mj. zavazuje iniciovat a uskuteãnit v rámci Mezinárodního hudebního festivalu
13 mûst CONCENTUS MORAVIAE kaÏdoroãnû nejménû 19 koncertÛ v jihomoravsk˘ch
mûstech, smluvnû zaãlenûn˘ch do struktury festivalu, iniciovat a uskuteãnit v rámci festivalu
CONCENTUS MORAVIAE kaÏdoroãnû jeden hejtmansk˘ koncert, dále nabídnout kaÏdoroãní
zafiazení jednoho mûsta z Jihomoravského kraje, které bude mít v pfiíslu‰ném roce
napfi. v˘roãí ãi jin˘ obdobn˘ dÛvod, do struktury festivalu jako doprovodného mûsta, iniciovat
a rozvíjet spolupráci se Základními umûleck˘mi ‰kolami v regionu Jihomoravského kraje
a oÏivovat a propagovat památky Jihomoravského kraje.

S E T K Á N Í  S  T I S K E M

A  P R E Z E N TA C E



U kulatého stolu neformálního visegrádského setkání o spolupráci stfiedoevropsk˘ch
hudebních institucí se 11. 6. 2008 v Mikulovû se‰li zástupci v‰ech zemí V4.

Tiskovou konferenci v Besedním domû v Brnû 19. 5. 2008
ve spolupráci s Filharmonií Brno vedli zleva

David Dittrich, Barbara Maria Willi a Jitka Miková.

3. 7. 2008 byla slavnostnû podepsána smlouva mezi Jihomoravsk˘m krajem
a Mezinárodním centrem slovanské hudby Brno, o.p.s. o poskytování dotací

z rozpoãtu kraje a o jiném zpÛsobu spolupráce. Za Mezinárodní centrum slovanské
hudby Brno o.p.s. byli pfiítomni zleva Alois PoníÏil a David Dittrich, za Jihomoravsk˘

kraj hejtman Stanislav Juránek a ãlen Rady JMK Jan Letocha.

8. 4. 2008 probûhla tisková konference v âeském centru Praha. 
Informace o festivalu CONCENTUS MORAVIAE novináfiÛm zprostfiedkovali (zleva) David
Dittrich, fieditel festivalu, Barbara Maria Willi, dramaturgynû 13. roãníku na téma „Stará

hudba z Visegrádu“, a Jitka Miková, manaÏerka festivalu CONCENTUS MORAVIAE.

¤editel festivalu CONCENTUS MORAVIAE David Dittrich
pfiispûl ke konferenci na téma „Festivaly v globalizujícím se svûtû“,

která byla souãástí generálního shromáÏdûní
Evropské asociace festivalÛ v Antalyi 24. – 27. 4. 2008

Zleva James Waters, Mezinárodní festival v Edinburku,
Ary Sutedja, Asociace asijsk˘ch festivalÛ,

Allan Grige, Mezinárodní asiociace festivalÛ IFEA,
David Dittrich, Festival Concentus Moraviae,

Themi Venturas, Jihoafrická asociace PANSA.



Mezinárodní centrum slovanské hudby o. p. s. Brno

dûkuje za podporu XIII. roãníku MHF 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE:

generální partner hlavní partner

partnefii



v˘hradní dodavatel klavírÛ v˘hradní dopravce produkãní a mediální sluÏby partner monitoringu

ve spolupráci

hlavní mediální partner

mediální partnefii

ãinnost se v roce 2008 uskuteãÀuje za finanãní podpory statutárního mûsta Brna



XIV. ROČNÍK
30. KVĚTNA – 27. ČERVNA 2009

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MùST

„Dámy mají pfiednost“

CONCENTUS MORAVIAE
Mezinárodní hudební festival 13 mûst

organizátor festivalu: Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.
Polní 6, 639 00 Brno, tel.: +420 542 210 713, fax: +420 542 213 056, www.concentus-moraviae.cz, e-mail: info@concentus-moraviae.cz
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