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XII. ROČNÍK
31. KVĚTNA – 30. ČERVNA 2007

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MùST



X 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 :

První fiada zleva

Vladimír Mûrka (starosta Námû‰tû nad Oslavou), Jifií DoleÏel (místostarosta Slavkova u Brna),
Antonín Kuchafi (místostarosta Kyjova), Terezie Lvová (starostka Valtic), Ludûk Baláã (starosta Lysic),

Jaroslav Mokr˘ (starosta Moravského Krumlova), Pavel Perout (starosta Rájce-Jestfiebí)

Druhá fiada zleva

Lubo‰ Kuchynka (starosta Hustopeãí), Franti‰ek Svoboda (starosta Ti‰nova), Vojtûch Adam (starosta
Ivanãic), Jaroslav Dohnálek (starosta Boskovic), Karel Paãiska (starosta Bystfiice nad Pern‰tejnem),

Franti‰ek Bradáã (starosta Velkého Mezifiíãí), Jaromír Brychta (starosta Îìáru nad Sázavou)

Ing. Stanislav Juránek
hejtman Jihomoravského kraje

Mgr. Václav Jehliãka
ministr kultury âeské republiky

Milo‰ Vystrãil 
hejtman kraje Vysoãina

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 MUDr. Lubor ·imeãek starosta mûsta Hodonín 

Jan Pastwa, Velvyslanectví Polské republiky v Praze

Dan Balanescu, Velvyslanectví Rumunska v Praze

Raf Van Hellemont, Velvyslanectví Belgického království v Praze

Jean-Francois Kammer, Velvyslanectví ·v˘carské konfederace v Praze

Linda Joy Duffield, Britské velvyslanectví v Praze

Ladislav Ballek, Velvyslanectví Slovenské republiky v Praze

Walter Moens, Vlámské zastoupení, Velvyslanectví Belgického království v Praze

Kristof Forrai, Mezinárodní visegrádsk˘ fond

Jednotlivé koncerty za‰títili:



âlen Evropské asociace festivalÛ

a Asociace hudebních festivalÛ âeské republiky

Dvanáct˘ roãník festivalu 13 mûst Concentus Moraviae je úspû‰nû za námi. Byl v˘jimeãn˘ po nûkolika stránkách. Pfiedev‰ím tím, Ïe se jiÏ podruhé stal ãeskou
souãástí celoevropského projektu âeské sny. Díky tomu pfiijeli na festival mimofiádní umûlci z patnácti evropsk˘ch zemí a vytvofiili spolupráci s pfiedními ãesk˘mi

muzikanty. Takto koncipovaná vystoupení ve vût‰inû pfiípadÛ nadchla publikum i odbornou kritiku a mnohokrát doslova zvedala posluchaãe ze sedadel.
Zajímavû koncipovanou dramaturgii a v fiadû pfiípadÛ doslova ‰itou na míru vytvofiil muzikolog Ale‰ Bfiezina,

nesla podtitul „Hudební spolupráce napfiíã Evropou“ a obsahovala vÏdy jednu ãeskou skladbu vhodnû doplnûnou svûtov˘m repertoárem. 
Od 31. kvûtna do 30. ãervna nav‰tívilo pfies 8.000 posluchaãÛ 32 koncertÛ v 18 mûstech Jihomoravského kraje a Vysoãiny. Vedle ‰piãkové prezentace

profesionálních umûlcÛ se festival Concentus Moraviae mimofiádnû intenzivnû vûnoval podhoubí ãeské hudební kultury. Na 15 koncertech se pfiedstavili sólisté
a soubory ze Základních umûleck˘ch ‰kol. Chtûli jsme tak zdÛraznit zásadní v˘znam tûchto mediálnû nenápadn˘ch ‰kol pro celkovou kultivaci ãesk˘ch zemí.

âeská televize zaznamenala ãásti 4 koncertÛ a kompletní koncert pfii kterém vystoupil Visegrádsk˘ barokní orchestr,
sbor Ars Brunensis a ‰piãkoví sólisté pod taktovkou dirigenta Marka ·tryncla. Z tohoto záznamu vznikne festivalové DVD.

Prostfiednictvím sítû EBU si budou mít posluchaãi z více neÏ 25 státu Evropy ‰anci poslechnout záznamy z 10 festivalov˘ch koncertÛ,
které natoãil âesk˘ rozhlas. Publikum znovu velmi ocenilo mimofiádnou náv‰tûvou koncert hejtmana Jihomoravského kraje,

kter˘ se stal v˘znamnou souãástí festivalového programu. Navázáním na loÀskou úspû‰nou Noc svûtel se ta leto‰ní rozzáfiila v plné kráse
v areálu boskovického zámku a v letním kinû. Bohat˘ program sledovalo okolo 1.500 nad‰en˘ch divákÛ.

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 Komerãní bankou a generálním partnerem Noci svûtel skupinou âEZ.

Velk˘m pfiínosem pro festival se také stalo podepsání historicky první dlouhodobé partnerské smlouvy,
a to se spoleãností Modrá Pyramida, která se stala oficiálním partnerem festivalu.

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



âtvrtek 31. kvûtna 
Tfiebíã
zámek, Kamenn˘ sál, 19:30 hod.
TalichÛv komorní orchestr 
Jan Talich – dirigent 
Sonia Wieder-Atherton – violoncello
Zuzana Lapãíková – cimbál

Pátek 1. ãervna 
Rájec-Jestfiebí
kostel V‰ech svat˘ch, 19:30 hod.
Roman Janál – baryton
Wac∏aw Golonka – varhany

Sobota 2. ãervna 
Boskovice
zámek, 19:30 hod.
Capella Apollinis
Barbara Maria Willi – kladívkov˘ klavír, umûlecká vedoucí 
Jana Semerádová – flétna 
Sergio Azzolini – fagot 

Nedûle 3. ãervna 
Hodonín 
Masarykovo muzeum, Sál Evropa, 19:30 hod.
Baborák Ensemble
Radek Baborák – lesní roh, umûleck˘ vedoucí 

Pondûlí 4. ãervna 
Moravsk˘ Krumlov
zámek, Slovanská epopej, 19:30 hod.
·kampovo kvarteto 
Laur ène Durantel – kontrabas 

Úter˘ 5. ãervna
Hustopeãe
Evangelick˘ kostel, 19:30 hod.
·kampovo kvarteto 
Laur ène Durantel – kontrabas 

Stfieda 6. ãervna 
Ivanãice
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.
Roman Janál – baryton 
Wac∏aw Golonka – varhany 

âtvrtek 7. ãervna 
Námû‰È nad Oslavou
zámek, knihovna, 19:30 hod.
Sharon Kam – klarinet 
Ludmila Peterková – klarinet 
Irina Kondratûnko – klavír

Pátek 8. ãervna
Slavkov u Brna
zámek, Historick˘ sál, 19:30 hod.
Sharon Kam – klarinet 
Ludmila Peterková – klarinet 
Irina Kondratûnko – klavír

Sobota 9. ãervna 
Velké Mezifiíãí
zámek 19:30 hod.
Monika Knoblochová – cembalo 
Carlo Jans – flétna 
Adéla ·tajnochrová – housle 

Nedûle 10. ãervna 
Brno
Besední dÛm, 19:30 hod.
Martina Janková – soprán 
Barbara Maria Willi – kladívkov˘ klavír 

Nedûle 10. ãervna 
Îìár nad Sázavou
Mûstské divadlo, 19:30 hod.
Martin Kasík, Kristina Kasíková – klavír 
Jan ·Èastn˘ – pfiednes 

Pondûlí 11. ãervna 
Lysice
zámek, Velk˘ salón, 19:30 hod.
Jifií Vodiãka – housle 
Adam Skoumal – klavír 

Pondûlí 11. ãervna 
Bystfiice nad Pern‰tejnem
hrad Pern‰tejn, Rytífisk˘ sál, 19:30 hod.
Ana Ioana Oltean – flétna 
Milan Radiã – viola 
Jana Bou‰ková – harfa 

Úter˘ 12. ãervna 
Mikulov
zámek, Zámeck˘ sál, 19:30 hod.
PraÏská komorní filharmonie 
Kaspar Zehnder – dirigent 
Jifií Bárta – violoncello 

Stfieda 13. ãervna 
Ti‰nov
Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova, Porta Coeli, 19:30 hod.
Capilla Flamenga
Dirk Snellings – umûleck˘ vedoucí 
Schola Gregoriana Pragensia
David Eben – umûleck˘ vedoucí 
Barbara Maria Willi – varhany

27. 5. – 30. 6. 2007

47 koncertÛ

v 18 mûstech

8.000 posluchaãÛ



âtvrtek 14. ãervna 
Ivanãice
Besední dÛm, 19:30 hod.
Akadémia Quartet
Karel Ko‰árek – klavír

Pátek 15. ãervna 
Námû‰È nad Oslavou
zámek, knihovna, 19:30 hod.
Ensemble Paul Klee
Pierre Sublet – umûleck˘ vedoucí

Sobota 16. ãervna 
Boskovice
letní kino, 21:00 hod.
Ondfiej Havelka a jeho Melody Makers 
Karel Ko‰árek – klavír 

Pondûlí 18. ãervna 
Moravsk˘ Krumlov
zámek, Slovanská epopej, 18:00 hod.
Kantiléna 
Jakub Klecker – sbormistr 

Úter˘ 19. ãervna 
Milotice
zámek, Reprezentaãní sál, 19:30 hod.
Paul Haas Quartet 

Stfieda 20. ãervna 
Slavkov u Brna
zámek, Historick˘ sál, 19:30 hod.
Chlo ë Hanslip – housle
Jifií Bárta – violoncello

âtvrtek 21. ãervna 
Rájec-Jestfiebí 
zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod.
Talichovo kvarteto 
Lars Anders Tomter – viola

Pátek 22. ãervna zámek 
Velké Mezfiíãí
koncertní sál Jupiter clubu, 19:30 hod.
EWAVE
Epoque Quartet
Gabriela Vermelho – zpûv 
Petr Wajsar – klavír 

Pátek 22. ãervna 
Ti‰nov
Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova, Porta Coeli, 19:30 hod.
Boni pueri 
Marek ·tryncl – dirigent 
Pavel âern˘ – varhany

Sobota 23. ãervna 
Lysice
nádvofií, 19:30 hod.
Camael

Pondûlí 25. ãervna
Valtice
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.
Visegrad Baroque Orchestra
Marek ·tryncl – dirigent
Barbara Maria Willi – varhany
Ars Brunensis Chorus
Dan Kalousek – sbormistr 
Noémi Kiss – soprán 
Britta Schwarz – alt 
Markus Brutscher – tenor
Tomá‰ Král – bas

Úter˘ 26. ãervna 
Hustopeãe
Kulturní dÛm, 19:30 hod.
Duo Arda‰ev – klavír 

Stfieda 27. ãervna 
Tfiebíã
zámek, Kamenn˘ sál, 19:30 hod.
Jan Talich – housle 
Alexander Besa – viola 
Jifií Bárta – violoncello 
Ludmila Peterková – klarinet 
Jana Bou‰ková – harfa 
Karel Ko‰árek – klavír 

âtvrtek 28. ãervna 
Îìár nad Sázavou
zámek, Muzeum knihy, 19:30 hod. 
·árka âurdová-Trompé – flétna 
Fedor Teunisse – bicí nástroje 
Martin Opr‰ál – marimba, bicí nástroje 

Pátek 29. ãervna 
Bystfiice nad Pern‰tejnem
Kulturní dÛm, 19:30 hod.
Pavel ·porcl – housle 
Petr Jifiíkovsk˘ – klavír 

Sobota 30. ãervna 
Kyjov
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.
Pûvecké sdruÏení moravsk˘ch uãitelÛ 
Lubomír Mátl – dirigent

P R O G R A M



tradiãní defilé starostÛ jako souãást
zahajovacího ceremoniálu

festivalu CONCENTUS MORAVIAE,
na snímku starosta mûsta Moravsk˘ Krumlov

Ing. Jaroslav Mokr˘
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Jan ·Èastn˘ pfiedãítá z korespondence skladatelÛ
Antonína Dvofiáka a Johannesa Brahmse

a nakladatele Fritze Simrocka,
10. 6. ve Îìáru nad Sázavou

foyer Besedního domu v Brnû
pfied koncertem, 10. 6.

hejtman kraje Vysoãina Milo‰ Vystrãil
pozdravil hosty na úvod zahajovacího
festivalového koncertu v Tfiebíãi 31. 5.,
v pozadí vlajky festivalov˘ch mûst

spokojené interpretky
po koncertû
v Námû‰ti nad Oslavou 7. 6.
– zleva Ludmila Peterková,
Irina Kondratûnko a Sharon Kam.

Kristina Kasíková
a Martin Kasík na koncertû
ve Îìáru nad Sázavou 10. 6.
provedli Slovanské tance
Antonína Dvofiáka

pfiestávka koncertu
Martiny Jankové
v brnûnském
Besedním domû, 10. 6.

TalichÛv komorní orchestr
pod taktovkou Jana Talicha

zahájil 31. 5.
festival CONCENTUS MORAVIAE

na tfiebíãském zámku
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Martina Janková uchvátila 10. 6.
brnûnské publikum programem

„Mozart, Haydn a jejich ãe‰tí kolegové“

Jifií Bárta pfiednesl na koncertû
hejtmana Jihomoravského kraje v Mikulovû 12. 6.

za doprovodu PraÏské komorní filharmonie
fiízené Kasparem Zehnderem

Koncert pro violoncello ã. 1 Bohuslava MartinÛ

hejtman Jihomoravského kraje
Stanislav Juránek

s paní v rozhovoru
s organizátory festivalu

CONCENTUS MORAVIAE –
fieditelem Davidem Dittrichem

a manaÏerem
Aloisem PoníÏilem (zleva)

ladiã Dan Kikta
upravuje kladívkov˘ klavír bûhem
koncertu Martiny Jankové
a Barbary Marie Willi
v Besedním domû v Brnû,
10. 6.

David Eben diriguje ãleny
Scholy Gregoriany Pragensis,

Capilly Flamency
a Barbaru M. Willi

na spoleãném koncertû
v Porta coeli,

Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova, 13. 6.

Ïáci ZU· Hustopeãe na koncertû
v evangelickém kostele, 3. 6.

posluchaãe koncertu
v Mikulovû 12. 6. pfiivítal
hejtman Jihomoravského kraje
Stanislav Juránek,
na pódiu Zámeckého sálu
je pfiipravena
PraÏská komorní filharmonie.

nahrávka „Salve Mater, salve Jesu“
se uskuteãnila z iniciativy
a za podpory mezinárodního projektu
„âeské sny 2007“
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zábavné odpoledne
s bohat˘m programem pro dûti
na prostranství pfied zámeck˘m
skleníkem v Boskovicích 16. 6.

projíÏìky na koních pro dûti
jako souãást doprovodného

programu „Noci svûtel“
v Boskovicích 16. 6.

dramaturg festivalu
CONCENTUS MORAVIAE 2007
Ale‰ Bfiezina a Ondfiej Havelka

pfied koncertem
„Rhapsodie v modré pokoji“

16. 6. v letním kinû
v Boskovicích

sekt a jahody provází
ãervnové koncerty festivalu

CONCENTUS MORAVIAE

podafien˘ pokus o svûtov˘
rekord a zápis do Guinessovy
knihy rekordÛ v poãtu osob
vmûstnan˘ch do osobního
vozu Seat v Boskovicích 16. 6.
v rámci doprovodného
programu „Noci svûtel“

open air koncert
dechové hudby ZU· Letovice
pfied zámeck˘m skleníkem
v Boskovicích 16. 6.

koncertem Ondfieje Havelky
a jeho Melody Makers
vyvrcholila „Noc svûtel“
v Boskovicích 16. 6.

ohÀová show na nádvofií
zámku v Boskovicích 16. 6.
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dechová sekce
Visegrad Baroque Orchestra

ve Valticích 25. 6.,
soubor pod taktovkou

Marka ·tryncla
vystoupil s Ars Brunensis Chorus

morav‰tí uãitelé nastupují
na závûreãn˘ festivalov˘ koncert

v kyjovském kostele
Nanebevzetí Panny Marie, 30. 6.

Talichovo kvarteto
uvedlo 21. 6.

ve Slavnostním sále zámku
v Rájci-Jestfiebí program

z dûl W. A. Mozarta,
J. V. Kalivody a A. Dvofiáka

koncert Visegrad Baroque Orchestra
ve valtickém kostele
Nanebevzetí Panny Marie 25. 6.
zaznamenala âeská televize

Pûvecké sdruÏení
moravsk˘ch uãitelÛ

s dirigentem
Lubomírem Mátlem

slavnostnû zakonãilo program
XII. roãníku MHF 13 mûst
CONCENTUS MORAVIAE

pfiestávka závûreãného koncertu v Kyjovû 30. 6.

Duo Arda‰ev v kulturním domû
v Hustopeãích sklidilo 26. 6.
boufilivé ovace za Smetanovu
Mou vlast pro ãtyfiruãní klavír

závûreãn˘ ohÀostroj na námûstí v Kyjovû, 30. 6.



XX

ZÁKLADNÍ
UMùLECKÉ
·KOLY
NA FESTIVALU
CONCENTUS
MORAVIAE
2007

ZUŠ

V leto‰ním roce se festival vedle tradiãní prezentace ‰piãkov˘ch profesionálních umûlcÛ v˘znamnou mû-
rou vûnoval i podhoubí ãeské hudební kultury – hudebnímu mládí. Na ãtrnácti koncertech festivalu CONCENTUS
MORAVIAE vystoupily soubory a sólisté vybran˘ch Základních umûleck˘ch ‰kol festivalov˘ch mûst. Dûti mají
pfiíleÏitost koncertovat také v zahraniãí v rámci mezinárodního projektu âeské sny 2007.

ZU· jsou jedin˘m zafiízením soustavnû pfiipravujícím vybrané studenty pro dal‰í studium na konzervatofiích
a vysok˘ch ‰kolách s umûleck˘m zamûfiením. Je proto nepostradateln˘m základním ãlánkem v posloupnosti ZU·
– konzervatofie – vysoké umûlecké ‰koly. Hlavním úkolem základních umûleck˘ch ‰kol je v‰ak pfiedev‰ím vycho-
vávat budoucí amatérské i profesionální hudebníky, v˘tvarníky ãi herce, v obecné rovinû pak kulturní jedince.

âesk˘ systém základních umûleck˘ch ‰kol je v celosvûtovém mûfiítku naprosto unikátní. Cílem zafiazení Ïá-
kÛ ZU· do programu profesionálního festivalu po boku elity evropsk˘ch profesionálních hudebníkÛ je nejen
pfiedstavení schopností a talentu dûtí. Jde nám také o podtrÏení a uznání dÛleÏitosti umûleckého vzdûlání pro
harmonick˘ rozvoj osobnosti. V neposlední fiadû se snaÏíme rovnûÏ upozornit na nedostateãnou pozornost, kte-
ré se dostává jedineãnému fenoménu ZU· od státu. Aãkoli jsou základní umûlecké ‰koly mediálnû nenápadné
a mnohdy na okraji vefiejného zájmu, jsou nespornû jedním z nejv˘znamnûj‰ích ãlánkÛ celkové kultivace ães-
k˘ch zemí. Proto chceme v dobû sílícího jednostranného pfiíklonu k materiálním stránkám Ïivota zdÛraznit jejich
zásadní v˘znam a vyzvat k jejich vût‰í podpofie.

Pfiíznivci „ãeského hudebního mládí“ mûli pfiíleÏitost vyslechnout následující koncerty ZU· v rámci
MHF 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE:

ZU· Rájec-Jestfiebí, nedûle 27. 5., kostel V‰ech svat˘ch, 16:00 hod.

ZU· Tfiebíã, stfieda 30. 5., Divadlo PasáÏ, 17:00 hod.

ZU· Hustopeãe, nedûle 3. 6., Evangelick˘ kostel, 17:00 hod.

ZU· Îìár nad Sázavou, úter˘ 5. 6., Stará radnice, 18:00 hod.

ZU· Mikulov, stfieda 6. 6., zámek, Nástupní sál, 16:30 hod.

ZU· Kyjov, sobota 9. 6., Milotice, zámek, 17:00 hod.

ZU· Moravsk˘ Krumlov, pondûlí 11. 6., galerie v KníÏecím domû, 17:00 hod.

ZU· Ivanãice, úter˘ 12. 6., sál ZU· A. Muchy, 19:00 hod.

ZU· Velké Mezifiíãí, stfieda 13. 6., koncertní sál Jupiter clubu, 19:00 hod.

ZU· Bystfiice nad Pern‰tejnem, ãtvrtek 14. 6., Kulturní dÛm, velk˘ sál, 18:00 hod.

ZU· Boskovice a ZU· Letovice, sobota 16. 6., pfied zámeck˘m skleníkem, 15:30 hod. a 17:00 hod.

ZU· Boskovice, sál ZU· Boskovice, úter˘ 19. 6., 17:00 hod.

ZU· Ti‰nov, stfieda 20. 6., sál MûKS, 19:30 hod.

ZU· Námû‰È nad Oslavou, nedûle 24. 6., zámek, knihovna, 17:00 hod.



„Noc svûtel“
na MHF 13 mûst Concentus
Moraviae 2007

14:00 hod. – 18:00 hod.,

prostranství pfied zámeck˘m skleníkem

• zábavn˘ program a soutûÏe pro dûti, skákací hrad,

projíÏìka na koních

14:00 hod. – 18:00 hod., hrad

• prohlídka boskovického hradu

14:00 hod. – 20:00 hod., zámek

• kost˘mované prohlídky zámku

14:00 hod., 15:30 hod., 17:00 hod., 18:30 hod.,

Ïidovské mûsto

• prohlídka Ïidovského mûsta s odborn˘m v˘kladem

15:30 hod.,

prostranství pfied zámeck˘m skleníkem

• koncert ZU· Boskovice

16:30 hod., prostranství pfied zámeck˘m skleníkem

• pokus o svûtov˘ rekord a zápis do Guinnessovy

knihy rekordÛ v poãtu osob vmûstnan˘ch

do osobního automobilu Seat

17:00 hod., prostranství pfied zámeck˘m skleníkem

• koncert ZU· Letovice

19:00 hod., zámeck˘ skleník

• vernisáÏ v˘stavy fotografií Jifiího Voskovce,

Jana Wericha a Jaroslava JeÏka

ze sbírky Jaromíra Farníka

19:30 hod., prostranství pfied zámeck˘m skleníkem

• degustace vín a pozvánka na boskovické

„Husí slavnosti“ (ochutnávky)

21:00 hod., letní kino

• koncert Ondfieje Havelky a jeho Melody Makers

23:30 hod., nádvofií zámku

• ohÀová show

0:00 hod., prostranství pfied zámeck˘m skleníkem

• ohÀostroj



Concentus Moraviae
pozve známé sólisty
Festival 13 mûst Concentus Moraviae pfiichystal
v rámci dvanáctého roãníku dvaatfiicet koncertÛ.
Uskuteãní se od 31. kvûtna do 30. ãervna
v kostelích, zámcích ãi zámeck˘ch nádvofiích
mûst Jihomoravského kraje a kraje Vysoãina.
Dramaturg Ale‰ Bfiezina postavil skladby ãesk˘ch
skladatelÛ do pfiekvapiv˘ch kontextÛ s kompo-
zicemi autorÛ zahraniãních. Lákadly leto‰ního
roãníku budou napfiíklad spoleãné vystoupení
vlámského kvarteta Capilla Flamenca a ãeského
souboru Schola Gregoriana Pragensis nebo „Noc
svûtel“ v Boskovicích za pfiítomnosti Ondfieje Ha-
velky a jeho Melody Makers. Renomovaná

klarinetistka Sharon Kam pfiipravila s Ludmilou
Peterkovou program pro dva klarinety a klavír.
V Brnû se pfiedstaví mezinárodnû uznávaná
pûvkynû Martina Janková. Visegrad Baroque
Orchestra, kter˘ se s velk˘m úspûchem premié-
rovû pfiedstavil pfii zahájení loÀského roãníku
festivalu, se letos vydá na turné po stfiední Evropû,
které zakonãí slavnostním koncertem ve Valticích.
Lidové noviny, 7. 5. 2007 / Dita Hradecká

V Tfiebíãi zahájí
Concentus Moraviae
Dvanáct˘ roãník mezinárodního hudebního
festivalu 13 mûst Concentus Moraviae dnes

veãer oficiálnû zahájí v Kamenném sále tfie-
bíãského zámku TalichÛv komorní orchestr.
Informoval o tom dramaturg koncertního mara-
tónu Jihomoravsk˘m krajem a Vysoãinou Ale‰
Bfiezina. Takfika dennû aÏ do 30. ãervna nyní
mohou ctitelé kvalitní hudby nav‰tívit koncert
v nûkterém z úãastnick˘ch mûst projektu.
Do letos dvanáctiletého festivalu jsou tradiãnû
zapojeny Boskovice, Brno, Bystfiice nad Pern-
‰tejnem, Hodonín, Hustopeãe, Ivanãice, Kyjov,
Lysice, Mikulov, Moravsk˘ Krumlov, Námû‰È nad
Oslavou, RájecJestfiebí, Slavkov u Brna, Ti‰nov,
Tfiebíã, Valtice, Velké Mezifiíãí a Îìár nad Sáza-
vou. První dva pfiíspûvky jiÏ odehrály orchestry
základních umûleck˘ch ‰kol v Rájci-Jestfiebí
a Tfiebíãi, oficiálním zahajovacím aktem v podání
profesionálÛ v‰ak bude dne‰ní koncert v Ka-
menném sále tfiebíãského zámku.
Právo – JiÏní Morava, 31. 5. 2007 / Jana Pechová 

Boskovice zazáfií v Noci svûtel
Zámek se skleníkem a parkem v Boskovicích se
pfií‰tí sobotu rozzáfií. Ve mûstû se bude konat
Noc svûtel, která je souãástí Mezinárodního
hudebního festivalu Concentus Moraviae. Pfii akci
hudebníci koncertují pod ‰ir˘m nebem
u památek, které b˘vají jen pro tento úãel
nasvíceny. O koncerty je tradiãnû velk˘ zájem.
Hlavní koncert se bude konat v letním kinû.
Vystoupí na nûm Ondfiej Havelka se skupinou
Melody Makers a klavíristou Karlem Ko‰árkem.
Ve spoleãném programu Rapsodie v modrém
pokoji pfiedstaví melodie George Gershwina
a Jaroslava JeÏka.
Lidové noviny, 6. 6. 2007 / pfievzato od âTK

V Pfiedklá‰tefií
bude koncert a kfiest CD
Concentus Moraviae, dvanáct˘ roãník mezi-
národního hudebního festivalu tfiinácti mûst,
pokraãuje dnes koncertem v bazilice Porta coeli
v Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova. Vystoupí vlámské vo-
kální kvarteto Capilla Flamenca s ãeskou Scholou
Gregorianou Pragensis a s varhanicí Barbarou Marií
Willi. Po koncertu, kter˘ zaãíná v 19.30 h, bude
kfiest spoleãného CD Salve Mater, Salve Jesu.
Právo – JiÏní Morava, 13. 6. 2007 / Jan Trojan

Mezi obrazy se linul Beethoven
Moravsk˘ Krumlov – Druhé nejvût‰í mûsto

znojemského okresu vãera hostilo putovní festival
Concentus Moraviae. Na zámku v Moravském
Krumlovû, pfiímo mezi obrazy legendární Slovan-
ské epopeje, se pfiedstavilo ·kampovo kvarteto
spoleãnû s francouzskou hráãkou na kontrabas
Laurene Durantelovou. Program sestaven˘
z Haydnov˘ch, Beethovenov˘ch a Dvofiákov˘ch
skladeb umûlci dnes v 19.30 hodin zopakují
v evangelickém kostele v Hustopeãích.
Mladá fronta DNES – jiÏní Morava, 5. 6. 2007

/ Lubo‰ Mareãek

Sopranistka Janková zazáfiila. 
âeká ji Salcburk
Vysokou úroveÀ mûl i nedûlní recitál Jankové,
kter˘ se uskuteãnil v brnûnském Besedním domû
v rámci festivalu Concentus Moraviae. Na kla-
dívkov˘ klavír z roku 1797 doprovázela Barbara
Maria Willi.
Program koncertu sledoval v˘voj písnû od
Mozarta po zaãátek romantismu. Tedy stylové
období, které je jiskfiivému pÛvabnému sopránku
Jankové obzvlá‰tû blízké. RÛznorodé skladby
Mozarta a Haydna, ale i Tomá‰ka, Röslera, Vo-
fií‰ka a Kalivody Janková podala s temperamen-
tem a na kaÏdé pfiedvedla umûní komunikace
s publikem. Dynamicky propracované, lehké, jisté
zpívání obohatila hereck˘m projevem, a bylo-li
tfieba, i vtipem.
Janková, která bude v létû zpívat na Salcburském
festivalu Cherubína ve Figarovû svatbû, znovu
potvrdila zku‰enost a vyzrálost nabytou v ostré
svûtové konkurenci.
Mladá fronta DNES, 12. 6. 2007 / Vûra Drápelová 

V Lysicích si lze opravit prkno
Nádvofiím lysického zámku se dnes veãer
ponesou tóny lidov˘ch písní z celé Evropy. Od pÛl
osmé veãer se náv‰tûvníci festivalu Concentus
Moraviae mohou tû‰it nejen na písnû moravské
a slovenské, ale i tradiãní ãeské, romské nebo
skotské. Na podporu projektu Oprav si své prk-
no, kter˘ se snaÏí sehnat peníze na opravu
chátrající kolonády zámku, se zde pfiedstaví
hudební soubor Camael. Skupinu umûlcÛ, jejichÏ
písnû vycházejí z instrumentálních aranÏmá
a z Ïenského trojhlasu vokálního tria Triny, sice
spojuje nad‰ení a vá‰eÀ pro tradiãní lidovou
hudbu, ale také se pohybuje v nejrÛznûj‰ích
hudebních Ïánrech od váÏné hudby po jazz.
Mladá fronta DNES – jiÏní Morava, 23. 6. 2007

O H L A S Y  V  M É D I Í C H
„Concentus Moraviae má zcela
nev‰ední úroveÀ i ve stfiedoevropském
kontextu, v regionu Ïádn˘ jin˘ takov˘
festival nemáme.“



Zahraje virtuóz
se ‰átkem na hlavû
Pfiedposlední koncert leto‰ní nabídky festivalu
Concentus Moraviae je program houslisty Pavla
·porcla, kter˘ mimo geniální virtuozitu publikum
ohromuje i no‰ením pestrobarevn˘ch ‰átkÛ,
a klavíristy Petra Jifiíkovského. Vystoupení zaãíná
zítra v 19.30 v Kulturním domû v Bystfiici pod
Pern‰tejnem. Posluchaãi vyslechnou skladby
MartinÛ, Dvofiáka, Gershwina v transkripci
Heifetze a Korngolda.
Mladá fronta DNES – jiÏní Morava, 28. 6. 2007 / jaz

Morava souzní âesk˘m snem
Putovní festival Concentus Moraviae naplnil
jihomoravské zámky a kostely magickou
hudbou

… Nápad povznést cel˘ region spoleãn˘m
nomádsk˘m festivalem se letos realizuje
podvanácté a nezdá se, Ïe by organizátofii této
pfiehlídky hodlali v nûãem polevit. Naopak se tu
doslova h˘fií nápady, jak zdej‰í hudební kulturu
povznést a zatraktivnit…
… Pro svoje vystoupení zvolili haasovci ambi-
ciózní, krajnû nároãn˘ repertoár. Obvyklé
vyvrcholení veãera, JanáãkÛv první kvartet, zaznûl
hned na úvod a byl bezesporu ozdobou leto‰ního
roãníku. V‰ichni ãtyfii hráãi (v tomto pfiípadû dvû
Ïeny a dva muÏi) se do extatick˘ch janáã-
kovsk˘ch ostinat vrhali jako o Ïivot, v souladu
s Janáãkovou vzru‰enou hudbou nedbali nadby-
teãnû kultury tónu a soustfiedili se na mezní
vyhrocení hudebních katarzí.
Bude zajímavé sledovat, jak se jejich hra bude
postupem ãasu vyvíjet. UdrÏet nastavenou laÈku
vysokého nasazení bude fyzicky krajnû nároãné.
Poté zaznûl tfietí kvartet Pavla Haase, dílo
pfiipomínající skladatelova uãitele Janáãka. Ani
zde nezÛstali skladbû nic dluÏni.
Po pfiestávce ov‰em pfii‰la na fiadu opravdová
bomba. V posledních letech Ïivota polo‰ílen˘
a hluch˘ Beethoven rezignuje na v‰echny ostatní
formy a komponuje v˘hradnû smyãcové kvartety.
Vznikla tak závaÏná díla krajní emoãní v˘povûdi,
technicky i fyzicky tak nároãná, Ïe se takfika
nedají hrát. S v˘jimkou o nûco hratelnûj‰ího
posledního opusu 135 se Beethovenovy pozdní
kvartety z tohoto dÛvodu hrají jen v˘jimeãnû. Pro
mladé kvarteto na vzestupu ideální pfiíleÏitost
etablovat se mezi pfiední hudebníky. Haasovci na
skladbû odvedli obrovsk˘ kus práce a ãetná
nároãná místa partitury byla podána tak, Ïe si to
ãlovûk zapamatuje do smrti. 

Se zajímav˘m repertoárem pfiijel do Námû‰tû
pûticí ãesk˘ch sólistÛ posílen˘ ‰v˘carsk˘
Ensemble Paul Klee, jehoÏ domovsk˘m „pódiem“
jsou vystavené sbírky v˘tvarn˘ch dûl Paula Kleea
v Bernu. Program zde uzavfiela dvojice skladeb
tfiicetilet˘ch autorÛ Miroslava Srnky a Jonase
Kochera – navzdory dobfie mínûnému starostovu
varování v úvodním slovû nebyly lehce provo-
kativní soudobé skladby pro pfiítomné vrcholné
politické ãinitele Ïádn˘ problém. Chtûlo by se
pokraãovat: valtick˘m vystoupením velkého
mezinárodního instrumentálního ansámblu staré
hudby Visegrád Baroque Orchestra (pfiedzvûst
pfií‰tího roãníku), odlehãenou boskovickou Nocí
svûtel s Ondfiejem Havelkou a jeho Melody
Makers...
Mladá fronta DNES – jiÏní Morava a Brno, 29. 6. 2007

/ Jan ·paãek

Salve Mater, Salve Jhesu
v Porta Coeli
… ZaÏil jsem jen málo koncertÛ, kde by ãlovûk ani
na chvíli nepomyslel na nic jiného neÏ na koncert,
kde by zcela zapomnûl, kde je, a nechal se plnû
unést hudbou. Koncert vtahoval pfiímo do jádra
skladeb hned od prvního tónu, kter˘ pronesl
soubor Schola Gregoriana Pragensis, prochá-
zející napfiíã gotickou kaplí. V‰ichni tfii v˘‰e
zmínûní protagonisté byli v˘borní a bezchybní.
K jejich v˘konu nezb˘vá neÏ sklonit hlubokou
poklonu a notnou chvíli v ní setrvat…
KULT.CZ, 26. 6. 2007 / Radim O‰mera

Noc svûtel
a záfiní Melody Makers
Ladn˘ krok, puky jako bfiitvy, padnoucí oblek se
zv˘raznûn˘m pasem a úães á la Oldfiich Nov˘. ToÈ
Ondfiej Havelka vstupující na pódium bosko-
vického letního kina, aby zahájil koncert sv˘ch
Melody Makers nazvan˘ Rhapsodie v modrém
pokoji s podtitulem George Gerschwin a Jaroslav
JeÏek – dva muÏi mezi nebem a jazzem...
Ondfiej Havelka dokázal, Ïe je ‰aramantní zpûvák,
velice vtipn˘ konferenciér, invenãní reÏisér (plátno
kina bylo vyuÏito k projekci Havelkou reÏírovan˘ch
hudebních klipÛ), jakoÏ i zdatn˘ taneãník stíhající
dirigovat orchestr. A po celou dobu v˘konu mu
stál za zády disciplinovan˘ t˘m profesionálÛ, kter˘
by nakazil rytmem snad kaÏdého. Smysluplnûji
jsem sobotní veãer snad ani strávit nemohla.
KULT.CZ, 19. 6. 2007 / Daniela Velí‰ková



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 2007, programy koncertÛ, prezentace Základních
umûleck˘ch ‰kol, projekt Oprav si své prkno, prezentace Klubu Concentus Moraviae,
fotoohlédnutí za pfiedchozím roãníkem, seznámení s dramaturgií 2008
a 2009, âeské sny 2007, festivalová mûsta
distribuce: kvûten – ãerven 2007; zdarma partnerÛm, v˘znamn˘m osobnostem
a ãestn˘m hostÛm festivalu, prodej pfii kaÏdé festivalové akci
náklad: 5.000 ks

SKLÁDAâKA
rozkládací propagaãní tiskovina ve tfiech jazykov˘ch mutacích (âJ, AJ, NJ)
– 7 oboustrann˘ch listÛ na kfiídovém papíru formátu 210 x 88 mm
obsah: mapka regionu, pfiehledné seznámení s koncerty, partnefii, dramaturgie festivalu,
pfiedstavení projektu „âeské sny 2007“, informace o pfiedprodejích a dopravû,
Klub Concentus Moraviae
distribuce: prosinec 2006 – ãerven 2007; zdarma ve v‰ech pfiedprodejích, v místech konání
koncertÛ, hotelích, turistick˘ch a informaãních centrech zúãastnûn˘ch mûst,
pfii kaÏdé festivalové akci; 4.800 kusÛ vloÏeno do ãervnového ãísla ãasopisu KAM
náklad: 80.000 ks

LETÁKY
ZU·
oboustranná, celobarevná tiskovina na kfiídovém papíru formátu 210 x 100 mm
obsah: prezentace projektu zapojení Základních umûleck˘ch ‰kol,
pfiehled koncertÛ ZU·
distribuce: ãerven 2007; zdarma, vkládáno do ti‰tûn˘ch programÛ festivalov˘ch
koncertÛ, v turistick˘ch a informaãních centrech zúãastnûn˘ch mûst,
pfii kaÏdé festivalové akci
náklad: 3.000 ks

Noc svûtel
oboustranná, celobarevná tiskovina na kfiídovém papíru formátu 210 x 100 mm
obsah: grafika akce Noc svûtel, loga partnerÛ, pozvánka na doprovodn˘ program
a na veãerní koncert
distribuce: ãerven 2007; zdarma, vkládáno do ti‰tûn˘ch programÛ festivalov˘ch
koncertÛ, v turistick˘ch a informaãních centrech zúãastnûn˘ch mûst,
pfii kaÏdé festivalové akci
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 2007; plakát vylepen ve v‰ech festivalov˘ch mûstech,
v fiadû institucí mûsta Brna a festivalov˘ch mûst
náklad: 600 ks (formát A2) a 150 kusÛ (formát A1)

Plakát na jednotliv˘ koncert
celobarevná dvoudílná tiskovina – obû ãásti vylepovány spoleãnû
obsah: vrchní ãást A2 – logo festivalu, loga partnerÛ festivalu, spodní ãást A2
– upoutávka na konkrétní koncert, loga mediálních partnerÛ a partnerÛ koncertu
distribuce: kvûten – ãerven 2007; plakáty na konkrétní koncerty vylepeny
ve festivalov˘ch mûstech
náklad: celkovû 1.540 ks kaÏdé ãásti

Plakát „Noc svûtel“
celobarevná tiskovina formátu A2 a A1
obsah: plakát s grafikou Noci svûtel, loga partnerÛ
distribuce: kvûten – ãerven 2007; plakát vylepen ve v‰ech festivalov˘ch mûstech,
v fiadû institucí mûsta Brna a festivalov˘ch mûst
náklad: 100 ks (formát A2) a 130 kusÛ (formát A1)

PROGRAMY
tiskovina s celobarevnou obálkou na kfiídovém papíru formátu 105 x 297 mm
obsah: podrobné informace o programu, skladatelích a interpretech v âJ a AJ,
na zadní stranû obálky loga partnerÛ
distribuce: zdarma pfied kaÏd˘m koncertem
náklad: 4.500 ks

PREZENTAâNÍ STOJANY
tfii kusy celobarevn˘ch festivalov˘ch „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

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







S O U P I S  Č L Á N K Ů

A  R O Z H O V O R Ů

âTK
Festival Concentus Moraviae
nabídne 32 koncertÛ v památkách
7. 5. 2007

Festival Concentus Moraviae
nabízí klasickou hudbu na zámcích
22. 5. 2007

Festival âeské sny obsáhne
do prosince 120 koncerty 19 státÛ
28. 5. 2007

Boskovické památky se rozzáfií
pfii koncertech v Noci svûtel
5. 6. 2007

Visegrádsk˘ barokní orchestr zahájí v Trnavû âeské sny
21. 6. 2007

Mladá fronta DNES
Hrady a zámky otevírají
Jihomoravské památky lákají turisty
na nové prohlídkové trasy i bohat˘ kulturní program
30. 3. 2007 Mladá fronta DNES – jiÏní Morava

Concentus Moraviae zahájí v Tfiebíãi
23. 5. 2007 Mladá fronta DNES – Vysoãina

Tfiebíã hostí prestiÏní festival
Mezinárodní hudební festival tfiinácti mûst – Concentus
Moraviae zaãne ve ãtvrtek na tfiebíãském zámku
28. 5. 2007 Mladá fronta DNES – Vysoãina

Padesát koncertÛ spojí osmnáct mûst na Moravû
30. 5. 2007 Mladá fronta DNES

Moravou projde hudební svátek
Mûsíãního festivalu Concentus Moraviae
se letos úãastní osmnáct mûst
31. 5. 2007 Mladá fronta DNES – Brno a jiÏní Morava

Concentus Moraviae pokraãuje v Námû‰ti
4. 6. 2007 Mladá fronta DNES – Vysoãina

Mezi obrazy se linul Beethoven
5. 6. 2007 Mladá fronta DNES – jiÏní Morava

Festival – Slavkov u Brna
8. 6. 2007 Mladá fronta DNES – jiÏní Morava

Dvofiákovy Slovanské tance zpestfií jubileum
9. 6. 2007 Mladá fronta DNES – Vysoãina

Sopranistka Janková zazáfiila. âeká ji Salcburk
12. 6. 2007 Mladá fronta DNES 

Hudební událost v Pfiedklá‰tefií
13. 6. 2007 Mladá fronta DNES – jiÏní Morava

Boskovice – Noc svûtel
15. 6. 2007 Mladá fronta DNES – jiÏní Morava 

Noc svûtel rozzáfií Ondfiej Havelka
16. 6. 2007 Mladá fronta DNES – Brno a jiÏní Morava

Festival – Slavkov u Brna
20. 6. 2007 Mladá fronta DNES – jiÏní Morava

Mozart zazní v zámeckém sálu
21. 6. 2007 Mladá fronta DNES – Vysoãina

Hudební festival projede devatenáct evropsk˘ch zemí
22. 6. 2007 Mladá fronta DNES

V Lysicích si lze opravit prkno
23. 6. 2007 Mladá fronta DNES – Brno a jiÏní Morava

Duo Arda‰ev
26. 6. 2007 Mladá fronta DNES – jiÏní Morava

Má vlast ozdobí Concentus Moraviae
26. 6. 2007 Mladá fronta DNES – Vysoãina

Voskovec s Werichem na skok ve skleníku
28. 6. 2007 Mladá fronta DNES – jiÏní Morava

Zahraje virtuóz se ‰átkem na hlavû
28. 6. 2007 Mladá fronta DNES – jiÏní Morava

Concentus Moraviae zazní na zámku
28. 6. 2007 Mladá fronta DNES – Vysoãina

Morava souzní âesk˘m snem
29. 6. 2007 Mladá fronta DNES – Brno a jiÏní Morava

Lidové noviny
Concentus Moraviae pozve známé sólisty
7. 5. 2007

Boskovice zazáfií v Noci svûtel
6. 6. 2007

Barokní orchestr zahájí âeské sny
22. 6. 2007

Hospodáfiské noviny
Concentus Moraviae, festival 13 mûst
V rámci XII. roãníku MHF 13 mûst Concentus Moraviae
2007 se uskuteãní od 31. kvûtna do 30. ãervna
32 festivalov˘ch koncertÛ.
8. 5. 2007 Kultura.iHNed.cz 

Hudební festival na Moravû – Concentus Moraviae
29. 5. 2007 IN.iHNed.cz

Právo
V Tfiebíãi zahájí Concentus Moraviae
31. 5. 2007 Právo – jiÏní Morava

Concentus Moraviae ozáfií Boskovice
6. 6. 2007 Právo – jiÏní Morava

V Pfiedklá‰tefií bude koncert a kfiest CD
13. 6. 2007 Právo – jiÏní Morava

Koncert pro zámek
22. 6. 2007 Právo – jiÏní Morava

Brno magazín
Hvûzdy Concentus Moraviae záfií nejen za noci svûtel
XIII. 07 

Janková oãarovala kfii‰Èálovû prÛzraãn˘m sopránem
XIII. 07 

Magazín Klubu Vltava

Festival 13 mûst Concentus Moraviae
jaro 2007 

MHF 13 mûst Concentus Moraviae
âeská sny ’07 / Czech Dreams ’07
léto 2007

Kult
XII. roãník MHF 13 mûst Concentus Moraviae
V. 07

Mezi Gershwinem a JeÏkem – rozhovor s Ondfiejem Havelkou
VI. 07 



Harmonie
âeské sny letos podruhé
VIII. 07

Opus musicum

souhrnná recenze v záfiijovém ãísle

Deník jiÏní Morava
Valtice oÏijí jiÏ dvanáct˘m roãníkem hudebního festivalu
Concentus Moraviae
8. 5. 2007 Bfieclavsk˘ deník 

Brno: Concentus Moraviae nav‰tíví tfiináct mûst
9. 5. 2007 Brnûnsk˘ deník

Hudba zaplní zámecké sály
31. 5. 2007 Brnûnsk˘ deník

Kulturní tipy – Rájec – Kostel V‰ech svat˘ch
1. 6. 2007 Brnûnsk˘ a Hodonínsk˘ deník

Zaãal prestiÏní festival
1. 6. 2007 Hodonínsk˘ deník

Kulturní tipy – Boskovice – Zámek
2. 6. 2007 Blanensk˘, Brnûnsk˘, Bfieclavsk˘
a Hodonínsk˘ deník

Mikulov: Îáci se pfiedstaví sv˘m koncertem
3. 6. 2007 Bfieclavsk˘ deník

Kulturní tipy – Moravsk˘ Krumlov – Zámek
4. 6. 2007 Blanensk˘, Brnûnsk˘ a Hodonínsk˘ deník

Slavkov u Brna – Concentus Moraviae
8. 6. 2007 Vy‰kovské noviny

Svûtov˘ soprán
11. 6. 2007 Brnûnsk˘ a Hodonínsk˘ deník

Boskoviãtí zaÏijí jedineãnou Noc svûtel
14. 6. 2007 Blanensk˘ deník

Koncert Havelky zavr‰í ohÀostroj
14. 6. 2007 Bfieclavsk˘ deník

Slavkov u Brna – Concentus Moraviae
15. 6. 2007 Vy‰kovské noviny

Boskovice ãeká Noc svûtel
16. 6. 2007 Blanensk˘, Hodonínsk˘ a Bfieclavsk˘ deník

Na znám˘ festival dorazí osobnosti
18. 6. 2007 Vy‰kovsk˘ deník 

V Lysicích zahrají Camael, podpofií tak opravu kolonády
23. 6. 2007 Blanensk˘, Brnûnsk˘, Bfieclavsk˘
a Hodonínsk˘ deník

Kulturní tipy – Hustopeãe – Spoleãensk˘ dÛm
26. 6. 2007 Blanensk˘ a Brnûnsk˘ deník

ManÏelé u piána
28. 6. 2007 Bfieclavsk˘ deník

Kulturní tipy – Kyjov – DÛm kultury
30. 6. 2007 Blanensk˘, Brnûnsk˘, Bfieclavsk˘
a Hodonínsk˘ deník

Leto‰ní Concentus Moraviae skonãil
3. 7. 2007 Hodonínsk˘ deník

Festival se inspiroval ãesk˘mi sny
ã. 17 / 07 Nov˘ Ïivot

Festival uÏ pfiivítala dvû festivalová mûsta
ã. 24 / 07 Nov˘ Ïivot

Visegrad Baroque Orchestra vystoupí
na koncertû ve Valticích
ã. 25 / 07 Nov˘ Ïivot

Deník Vysoãina
Festival Concentus Moraviae nabízí klasickou hudbu na
zámcích
24. 5. 2007 Tfiebíãsk˘ deník

Festival âeské sny obsáhne do prosince 120 koncerty
19 státÛ
29. 5. 2007 Tfiebíãsk˘ deník

Zahájení mezinárodního hudebního festivalu
31. 5. 2006 Tfiebíãsk˘ deník

Moravou h˘be mezinárodní hudební festival
7. 6. 2007 Tfiebíãsk˘ deník

Na hradû zazní tóny váÏné hudby 
11. 6. 2007 Îìársk˘ deník

Námû‰È nad Oslavou – Vrací se hudební festival
23. 6. 2007 Îìársk˘ deník

·porcl v Bystfiici
27. 6. 2007 Îìársk˘ deník

Deník jiÏní âechy
Festival âeské sny: 120 koncertÛ v devatenácti státech
28. 5. 2007 Táborsk˘ deník

Mûstské zpravodaje a regionální tisk
Na Concentus se uÏ prodávají lístky
18. 4. 2007, Bfieclavsko

Festival byl zahájen koncertem ZU·
5. 6. 2007, Bfieclavsko

Festival byl zahájen koncertem ZU·
6. 6. 2007 Bfieclavsko

Hustopeãsk˘m hrálo ·kampovo kvarteto
13. 6. 2007 Bfieclavsko

Concentus zahájil koncert ZU·
5. 6. 2007 Moravsk˘ Jih

·kampovo kvarteto nadchlo posluchaãe
12. 6. 2007 Moravsk˘ Jih

Pfiedprodej vstupenek
na festival Concentus Moraviae zahájen!
IV. 07 Ivanãick˘ zpravodaj

XII. roãník MHF 13 mûst Concentus Moraviae
VI. 07 Ivanãick˘ zpravodaj

Svátek polské hudby, ale nejen její
VII.-VIII. 07 Ivanãick˘ zpravodaj

O muzikantské líhni, ale nejen o ní
VII.-VIII. 07 Ivanãick˘ zpravodaj

Svátek maìarské hudby, ale nejen její
VII.-VIII. 07 Ivanãick˘ zpravodaj

Noc svûtel na MHF 13 mûst Concentus Moraviae 2007
VI. 07 Boskovick˘ zpravodaj

Concentus Moraviae
V. 07 Lysick˘ zpravodaj

Camael
V. 07 Lysick˘ zpravodaj

Koncerty MHF 13 mûst – Concentus Moraviae
V. 07 Slavkovsk˘ zpravodaj

XII. roãník festivalu Concentus Moraviae
VI. 07 Slavkovsk˘ zravodaj

MHF 13 mûst Concentus Moraviae 2007
XI. 07 Ti‰novské noviny

MûKS Ti‰nov zve
XII. 07 Ti‰novské noviny

Ti‰novsk˘ pfiíspûvek Concentus Moraviae
XII. 07 Ti‰novské noviny

Concentus Moraviae zahájil svÛj leto‰ní roãník
v na‰em mûstû
VI. 07 Tfiebíãsk˘ zpravodaj

Concentus Moraviae 2007
ã. 84 / 07 trebicnews

âeské sny na tfiebíãském zámku
ã. 99 / 07 trebicnews

Concentus Moraviae
IV. 07 Valtick˘ zpravodaj

MHF 13 mûst Concentus Moraviae 2007
VI. 07 Valtick˘ zpravodaj

Mezinárodní hudební fetsival 13 mûst
Concentus Moraviae 2007
06 / 07 Hustopeãské listy

Na festivalovém koncertu se pfiedstavilo ·kampovo kvartet
Koncert ZU· zahájil festival 13 mûst
07, 08 / 07 Hustopeãské listy 

MHF 13 mûst Concentus Moraviae 2007
VI. 07 Kyjovské noviny

Finále Concentu Moraviae patfiilo Kyjovu
a moravsk˘m uãitelÛm
VII.-VIII. 07 Kyjovské noviny

Pfiehled kulturních programÛ – Concentus Moraviae
V. 07 Zpravodaj mûsta Rájec-Jestfiebí

Kulturní dûní v Rájci-Jestfiebí – Concentus Moraviae
VI. 07 Zpravodaj mûsta Rájec-Jestfiebí

Festival Concentus Moraviae
ã. 11 07 Zpravodaj MûÚ Mikulov

V Mezifiíãí budou celkem tfii koncerty
9. 5. 2007 Velkomezifiíãsko

Monika Knoblochová
16. 5. 2007 Velkomezifiíãsko

Ve Velkém Mezifiíãí budou koncerty
30. 5. 2007 Velkomezifiíãsko

EWAVE
13. 6. 2007 Velkomezifiíãsko

Na zámku znûly housle, cembalo a flétna
13. 6. 2007 Velkomezifiíãsko

Koncert ZU· byl souãástí Concentus Moraviae
20. 6. 2007 Velkomezifiíãsko

MHF Concentus Moraviae
31. 5. 2007 Region Vy‰kov



ROZHLAS

âRo 3 – Vltava

reportáÏ a recenze koncertÛ Baborák Ensemble

a ·kampova kvarteta

6. 6. 2007 Mozaika

obecná reportáÏ o festivalu

9. 6. 2007 Slovo o hudbû

reportáÏ a recenze koncertÛ Martiny Jankové

a PraÏské komorní filharmonie

13. 6. 2007 Mozaika

reportáÏ a recenze koncertÛ Capilla Flamenca

a Ondfieje Havelky a jeho Melody Makers

18. 6. 2007 Mozaika

reportáÏ a recenze koncertu

Visegrad Baroque Orchestra

28. 6. 2007 Mozaika

reportáÏ a recenze koncertÛ Pavla ·porcla

a Pûveckého sdruÏení moravsk˘ch uãitelÛ

2. 7. 2007 Mozaika

âRo Brno

redaktorské pozvánky a rozhovory,

kvûten a ãerven 2007

Rádio Petrov

obecná reportáÏ o festivalu 

30. 5 . 2007 Magazín rádia Petrov

pravidalné zpravodajství z festivalu

30. 5. - 9. 7. 2007

rozhovor s Martinou Medkovou,

kastelánkou zámku Lysice,

o projektu „Oprav si své prkno“

v rámci festivalu Concentus Moraviae 

9. 7. 2007 Magazín rádia Petrov

TELEVIZE

âT1

rozhovor s Davidem Dittrichem a Ale‰em Bfiezinou

vysílání: 31. 5. 2007, Dobré ráno z Moravy a Slezska

reportáÏ ze slavnostního zahajovacího koncertu

v Tfiebíãi

vysílání: 1. 6. 2007, Jihomoravsk˘ veãerník

reportáÏ z koncertu Martiny Jankové

s Barbarou Marií Willi

v brnûnském Besedním domû

vysílání: 11. 6. 2007, Jihomoravsk˘ veãerník

âT2

reportáÏ z festivalov˘ch koncertÛ

vysílání: 12. 9. 2007, Notes

záznam koncertu Visegrad Baroque Orchestra

ve Valticích

vysílání: 6. 10. 2007

âT24

Ïiv˘ rozhovor s Martinou Jankovou

a reportáÏ z festivalu Concentus Moraviae

vysílání: 9. 6. 2007, Kultura v regionu

reportáÏ a rozhovory ze zkou‰ek

Visegrad Baroque Orchestra

vysílání: 28. 6. 2007, Adresa: stfiední Evropa

Regionální televize

Hustopeãská televize

Televize Ivanãice

Televize Slovácko

Ti‰novská televize

reportáÏe z festivalov˘ch koncertÛ

v Hustopeãích, Ivanãicích, Moravském Krumlovû,

Kyjovû a Pfiedklá‰tefií u Ti‰nova



TELEVIZNÍ SPOTY

âeská televize, Televizní studio Brno
spot v délce 20 s, vysílán 29x v rámci Jihomoravského vysílání v období 7. 5. – 30. 6. 2007

Hustopeãská televize
spot v délce 20 s, vysílán 3x dennû v období 31. 5. – 13. 6. 2007

ROZHLASOVÉ SPOTY
4 verze – obecná pozvánka na festival Concentus Moraviae, Martina Janková, Noc svûtel,
Visegrad Baroque Orchestra

âRo 3 – Vltava
9. 5. – 22. 6. 2007 
4 verze spotu v délce 35 s – celkem 50 uvedení

âRo Brno
28. 5. – 25. 6. 2007
4 verze spotu v délce 35 s – celkem 90 uvedení

Radio Petrov
21. 5. – 25. 6. 2007 
4 verze spotu v délce 35 s – celkem 110 uvedení

INZERCE

Respekt 21, 23 / 2007
t˘deník 
1/4 stránkov˘ celobarevn˘ inzerát

Harmonie 06 / 2007
hudební mûsíãník
celostránkov˘ barevn˘ inzerát

Brno magazín 12 / 2007
ãtrnáctideník 
celostránkov˘ celobarevn˘ inzerát na Noc svûtel

Magazín Klubu Vltava léto 2007
ãtvrtletník
1/2 stránkov˘ celobarevn˘ inzerát

Kult 05, 06 / 2007
mûsíãník s pfiehledem kulturních akcí
celostránkové, celobarevné inzeráty, anonce a recenze v ti‰tûné i internetové podobû

Kam v Brnû 5, 6 / 2007
mûsíãník s pfiehledem kulturních akcí
vloÏení 4.800 ks festivalov˘ch skládaãek, inzeráty, anonce

Mûstské zpravodaje festivalov˘ch mûst
celostránkové inzeráty a anonce

Mladá fronta DNES – Brno a jiÏní Morava 28. 7. 2007
inzerát s podûkováním partnerÛm

M E D I Á L N Í
PA R T N E R S T V Í



11. – 14. 1. 2007 Brno – Regiontour
prezentace festivalu na veletrhu cestovního ruchu, stánky Jihomoravského kraje,
kraje Vysoãina a jednotliv˘ch festivalov˘ch mûst

21. – 24. 1. 2007 Cannes, Francie – MIDEM
prezentace festivalu na hudebním veletrhu, stánek âeské republiky
a projektu „âeské sny 2007“

22. 5. 2007 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

28. 5. 2007 Praha – âeské centrum Praha
tisková konference festivalu pofiádaná ve spolupráci s âesk˘mi centry
za úãasti Jaroslava KantÛrka, povûfieného fiízením âesk˘ch center
a Jany Burianové, fieditelky âeského centra v Bratislavû

3. 6. 2007 Brno – kanceláfi festivalu CONCENTUS MORAVIAE 
setkání dramaturgické rady pfiipravující program „Stará hudba z Visegrádu“ na rok 2008

5. 6. 2007 Boskovice – Mûstsk˘ úfiad
tisková konference ve spolupráci s mûstem Boskovice za úãasti zástupcÛ spoleãnosti âEZ,
generálního partnera „Noci svûtel“ konané 16. 6. v Boskovicích

6. 6. 2007 Trnava, Slovensko – sídlo Trnavského samosprávného kraje
tisková konference projektu âeské sny 2007, jehoÏ mezinárodní ãást
byla zahájena 24.6. v Trnavû, za úãasti Zdenka âambála, námûstka hejtmana
Trnavského samosprávného kraje

18. 6. 2007 Izegem, Belgie – radnice
tisková konference projektu „âeské sny 2007“ ve spolupráci s mûstem Izegem 

S E T K Á N Í  S  T I S K E M

A  P R E Z E N TA C E



Na tiskové konferenci v Boskovicích 5. 6. byla podrobnû pfiedstavena „Noc svûtel“,
která se konala tamtéÏ 16. 6. Zleva sedí fieditel MHF 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE
David Dittrich, tiskov˘ mluvãí JE Dukovany Petr Spilka, místostarostka mûsta Boskovice

Jaromíra Vítková, starosta mûsta Boskovice Jaroslav Dohnálek
a fieditel kulturního zafiízení mûsta Boskovice Oldfiich Kováfi.

3. 6. se v kanceláfii Mezinárodního centra slovanské hudby Brno o.p.s.
konala schÛzka dramaturgické rady pfiipravující

visegrádsk˘ program XIII. roãníku MHF 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE.
Pod vedením Barbary Marie Willi (druhá zleva) jednali Václav Kapsa (v první fiadû vlevo),

György Igric (v první fiadû vpravo) a Adrian Rajter (v druhé fiadû vpravo)
spoleãnû se zástupci festivalu Davidem Dittrichem a Jitkou Mikovou.

16. 6. Náv‰tûvníci boskovické „Noci svûtel“
mûli jedineãnou pfiíleÏitist zúãastnit se vernisáÏe

unikátní v˘stavy fotografií Jifiího Voskovce, Jana Wericha a Jaroslava JeÏka
ze sbírky Jaromíra Farníka v zámeckém skleníku. ZároveÀ byla pfiedstavena kniha

Franti‰ka Cingera „Voskovec a Werich aneb Válka s lidskou blbostí“,
jíÏ pfiipili na úspûch zleva Petr Kolínsk˘, Franti‰ek Cinger, Jaroslav Dohnálek,

Jaromír Farník, Zbynûk Louck˘ a Ondfiej Havelka.

Tiskové konference v Besedním domû pofiádané 22. 5.
ve spolupráci s Filharmonií Brno se zúãastnili (zleva)

manaÏer MHF 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE Alois PoníÏil,
kastelánka Státního zámku v Lysicích Martina Medková,

radní pro kulturu Jihomoravského kraje Jan Letocha,
fieditel Filharmonie Brno David Mareãek

a fieditel MHF 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE David Dittrich.

28. 5. se uskuteãnila tisková konference v âeském centru v Praze.
K zástupcÛm tisku a hostÛm promluvili (zleva)

Jaroslav KantÛrek, povûfien˘ fiízením âesk˘ch center,
Jana Burianová, fieditelka âeského centra v Bratislavû,

Ale‰ Bfiezina, dramaturg festivalu CONCENTUS MORAVIAE 2007,
Ondfiej Havelka za Melody Makers,
Jitka Miková, manaÏerka festivalu,

a David Dittrich, fieditel MHF 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE.



Mezinárodní centrum slovanské hudby o. p. s. dûkuje za podporu
XII. roãníku MHF 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE

generální partner

oficiální partnefii

generální partner „Noci svûtel“ v˘hradní dodavatel klavírÛ



v˘hradní dopravce v˘hradní dodavatel sektu

ve spolupráci

ãinnost se v roce 2007 uskuteãÀuje za finanãní podpory statutárního mûsta Brna

hlavní mediální partner oficiální mediální partner

mediální partnefii

âESKÁ TELEVIZE



XIII. ROČNÍK
31. KVĚTNA – 29. ČERVNA 2008

MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MùST

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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