XV. ROČNÍK
29. KVĚTNA – 26. ČERVNA 2010
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MùST CONCENTUS MORAVIAE
„Baroko & jazz – dobrodruÏství improvizace“
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Ing. Franti‰ek Svoboda (starosta Ti‰nova)
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Ing. Karel Nedvûdick˘ (starosta Jaromûﬁic nad Rokytnou)

Druhá ﬁada zleva:
Ing. Ivo Uher (starosta Tﬁebíãe)
Ing. Pavel Perout (starosta Rájce-Jestﬁebí)
Ing. Jaroslav Dohnálek (starosta Boskovic)
MUDr. Vojtûch Adam (starosta Ivanãic)
Ing. Lubo‰ Kuchynka (starosta Hustopeãí)
Ing. Karel Paãiska (starosta Bystﬁice nad Pern‰tejnem)
Ing. Jaroslav Mokr˘ (starosta Moravského Krumlova)
Vladimír Mûrka (starosta Námû‰tû nad Oslavou)

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 mûstyse 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 Ing. Karel Nedvûdick˘ starosta mûsta Jaromûﬁice nad Rokytnou

âlen Evropské asociace festivalÛ
a Asociace hudebních festivalÛ âeské republiky

VáÏení pﬁátelé,
jsem rád, Ïe se leto‰nímu roãníku na‰eho festivalu podaﬁilo dÛstojnû oslavit 15. festivalové jubileum.
Mimoﬁádnû mû potû‰ila pestrá a Ïivá dramaturgie s názvem „Baroko & jazz – dobrodruÏství improvizace“, kterou festivalovému publiku pﬁipravili
pánové Václav Luks a Jaromír Honzák. Leto‰ních 33 koncertÛ se jednoznaãnû zaﬁadilo mezi nejúspû‰nûj‰í roãníky v patnáctileté historii festivalu,
jak o tom v˘mluvnû svûdãí skuteãnû vysoká náv‰tûvnost s ﬁadou zcela beznadûjnû vyprodan˘ch koncertÛ. Pro nás, poﬁadatele,
je bezesporu nejvût‰ím zadostiuãinûním i odmûnou neb˘vale velké mnoÏství nad‰en˘ch posluchaãsk˘ch ohlasÛ.

V mediálnû pﬁeplnûné a nepﬁehledné pﬁedvolební dobû se nám podaﬁilo dostateãnû upoutat pozornost prostﬁednictvím v˘luãn˘ch propagaãních nástrojÛ,
které vzbudily vstﬁícnou odezvu: kromû kaÏdoroãní standardní propagace tak letos vÛbec poprvé vznikly rozsáhlé festivalové noviny,
zaznûly speciální rozhlasové spoty a svûtlo svûta spatﬁily také nové barevné letáky k jednotliv˘m koncertÛm. Mimoﬁádn˘m poãinem jsou také nové,
informaãnû nabité a pﬁíjemnû Ïivé festivalové webové stránky, ze kter˘ch máme skuteãnû velikou radost stejnû jako ﬁada festivalov˘ch pﬁíznivcÛ.
Jsme upﬁímnû vdûãní, Ïe i pﬁes záporné dopady ekonomické krize se do leto‰ního roãníku festivalu opût zapojila vût‰ina na‰ich tradiãních partnerÛ
v ãele se spoleãnostmi âEZ, Modrá pyramida a OHL ÎS; v‰em patﬁí ãetné díky. Neménû dÛleÏité je pokraãování dlouholetého partnerství
s Jihomoravsk˘m krajem a s krajem Vysoãina. Speciální podûkování patﬁí v‰em m˘m kolegÛm, kteﬁí festival s peãlivostí a entuziasmem pﬁipravují.

Na shledanou pﬁi XVI. roãníku MHF 13 mûst Concentus Moraviae se tû‰í

David Dittrich, ﬁeditel festivalu

sobota 29. kvûtna
Pﬁedklá‰teﬁí u Ti‰nova

Porta coeli, bazilika Nanebevzetí Panny Marie, 19:00 hod.
Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks – dirigent

nedûle 30. kvûtna
Milotice

zámek, Freskov˘ sál, 19:30 hod.
Dominique Visse – kontratenor
Fran c‚ ois Couturier – klavír
Jean-Louis Matinier – akordeon

pondûlí 31. kvûtna
Brno

Klub Fléda, 20:00 hod.
Limbo electro-acoustic
Jef Neve Trio
Epoque Quartet & Gabriela Vermelho

pondûlí 31. kvûtna
Îìár nad Sázavou

zámek, Barokní sály, 19:30 hod.
Jana Semerádová – barokní traverso
Pacora Trio

29. 5. – 26. 6. 2010
33 koncertÛ
v 19 mûstech
5.500 posluchaãÛ

úter˘ 1. ãervna
Hustopeãe

Evangelick˘ kostel, 19:30 hod.
Unity Quartet

stﬁeda 2. ãervna
Tﬁebíã

Národní dÛm, 19:30 hod.
Capella Apollinis
Barbara Maria Willi – umûlecká vedoucí
Miroslav Lacko – klavír
Gabriela Vermelho – kvinton
Antonín ·truma – kontrabas

ãtvrtek 3. ãervna
Boskovice

Zámeck˘ skleník, 19:30 hod.
Giovanni Mirabassi – klavír
Flavio Boltro – trubka

pátek 4. ãervna
Valtice

zámek, Taneãní sál, 19:30 hod.
Giovanni Mirabassi – klavír
Flavio Boltro – trubka

sobota 5. ãervna
Ivanãice

nádvoﬁí radnice a kino Réna, 15:00 hod.
Veselé odpoledne pro rodiny s dûtmi „Táta dneska frãí“

sobota 5. ãervna
Lysice

zámek, Velk˘ salón, 19:30 hod.
Monika Knoblochová – cembalo
Najponk – klavír
Taras Volo‰ãuk – kontrabas

nedûle 6. ãervna
Moravsk˘ Krumlov

zámek, Slovanská epopej, 19:30 hod.
Pacora Trio
Societas Incognitorum
Eduard Toma‰tík – umûleck˘ vedoucí

pondûlí 7. ãervna
hrad Pern‰tejn

Rytíﬁsk˘ sál, 19:30 hod.
Tomá‰ Li‰ka – kontrabas
David DorÛÏka – kytara
Daniele di Bonaventura – bandoneon

úter˘ 8. ãervna
Slavkov u Brna

zámek, Historick˘ sál, 19:30 hod.
Solamente Naturali
Milo‰ Valent – umûleck˘ vedoucí
Jan Miku‰ek – kontratenor
Vladimír Richter – tenor
Marek Olbrzymek – tenor
Ale‰ Procházka – bas

úter˘ 8. ãervna
Rájec-Jestﬁebí

zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod.
Jagodziƒski Trio

stﬁeda 9. ãervna
Námû‰È nad Oslavou

zámek, knihovna, 19:30 hod.
Karel Ko‰árek – klavír
Petr Pomkla – flétna
Josef Hanák – kontrabas
Ctibor Bártek – bicí nástroje

stﬁeda 9. ãervna
Bystﬁice nad Pern‰tejnem
Kulturní dÛm, 19:30 hod.
Vertigo Quintet
Dorota Barová – violoncello, zpûv

ãtvrtek 10. ãervna
Îìár nad Sázavou

Mûstské divadlo, 19:30 hod.
Jaromír Honzák Quintet featurnig Chris Cheek

pátek 11. ãervna
Lysice

nádvoﬁí zámku, 19:30 hod.
amarcord

sobota 12. ãervna
Kurdûjov

kostel sv. Jana Kﬁtitele, 19:30 hod.
amarcord

nedûle 13. ãervna
Velké Meziﬁíãí

zámek, Zámecká jídelna, 19:30 hod.
Marco Beasley – zpûv
Guido Morini – cembalo

pondûlí 14. ãervna
Mikulov

zámek, Nástupní sál, 19:30 hod.
Marco Beasley – zpûv
Guido Morini – cembalo

stﬁeda 16. ãervna
Tﬁebíã

krypta baziliky sv. Prokopa, 19:30 hod.
Affetto
Pavel Hrub˘ – basklarinet
Tomá‰ Reindl – bicí a etnické nástroje

ãtvrtek 17. ãervna
¤eznovice

kostel sv. Petra a Pavla, 19:30 hod.
Paolo Pandolfo – viola da gamba

pátek 18. ãervna
Ti‰nov

Mûstské kulturní stﬁedisko, 19:30 hod.
Points

nedûle 20. ãervna
Moravsk˘ Krumlov

zámek, Slovanská epopej, 19:30 hod.
Musica Florea
Marek ·tryncl – umûleck˘ vedoucí

pondûlí 21. ãervna
Boskovice

zámek, 19:30 hod.
Les Flamboyants
Michael Form – umûleck˘ vedoucí

pondûlí 21. ãervna
Bystﬁice nad Pern‰tejnem

kostel sv. Vavﬁince, 19:30 hod.
Tiburtina
Barbora Sojková – umûlecká vedoucí
David DorÛÏka – kytara
Marcel Bárta – klarinet, basklarinet, sopránsaxofon
Martin Novák – perkuse

úter˘ 22. ãervna
Rájec-Jestﬁebí

zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod.
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umûlecká vedoucí
hrají Olivier Martin-Salvan, Bastien Ossart, Julien Cigana

stﬁeda 23. ãervna
Velké Meziﬁíãí
Jupiter club, 19:30 hod.
David DorÛÏka Trio

stﬁeda 23. ãervna
Jaromûﬁice nad Rokytnou

zámek, Sál pﬁedkÛ, 19:30 hod.
Collegium Marianum
Jana Semerádová – umûlecká vedoucí
hrají Olivier Martin-Salvan, Bastien Ossart, Julien Cigana

ãtvrtek 24. ãervna
Kyjov

Mûstské kulturní stﬁedisko, 19:30 hod.
Ondﬁej Havelka a jeho Melody Makers

pátek 25. ãervna
Námû‰È nad Oslavou

zámek, knihovna, 19:30 hod.
Gli Incogniti
Amandine Beyer – umûlecká vedoucí

sobota 26. ãervna
Slavkov u Brna

zámek, Historick˘ sál, 19:30 hod.
Gli Incogniti
Amandine Beyer – umûlecká vedoucí

PROGRAM

XV. roãník festivalu
Concentus Moraviae slavnostnû
otevﬁely 29. 5. 2010 majestátní
Mariánské ne‰pory
Claudia Monteverdiho
v nádhern˘ch prostorách
baziliky Nanebevzetí Panny Marie
klá‰tera Porta coeli
v Pﬁedklá‰teﬁí u Ti‰nova.

Brnûnsk˘ klub Fléda se stal 31. 5.
dûji‰tûm jazzového „trojboje“,
hlavní hvûzdou veãera
bylo temperamentní belgické
Jef Neve Trio.

Posluchaãi ve vyprodan˘ch
Barokních sálech zámku
ve Îìáru nad Sázavou tleskali
31. 5. Pacora Triu
a flétnistce Janû Semerádové,
kteﬁí spoleãnû pﬁipravili
baroknû-jazzov˘ program
„Pﬁeznívání“.

okamÏiky z festivalu

Po zahajovacím koncertû
mûli hosté moÏnost ochutnat
lákavé obãerstvení v prostorách
klá‰tera Porta coeli.

Dramaturg festivalu Václav Luks
dirigoval 29. 5.
soubory Collegium 1704
a Collegium Vocale 1704
na zahajovacím festivalovém
koncertû, kter˘ zaznamenala
âeská televize.

Francouzsk˘ kontratenor
Dominique Visse okouzlil 30. 5.
publikum ve Freskovém sále
zámku Milotice pestr˘m
programem ze skladeb datovan˘ch
od stﬁedovûku po souãasnost.

Zpûvaãka Gabriela Vermelho
vystoupila s Epoque Quartet
31. 5. na Flédû.

Dé‰È zahnal 1. 6. Unity Quartet
i diváky jejich koncertu
pod stﬁechu Evangelického kostela
v Hustopeãích, ‰patné poãasí
ale neovlivnilo skvûlou atmosféru
jazzového koncertu.

Plnokrevn˘ italsk˘ jazz v podání
trumpetisty Flavia Boltra a pianisty
Giovanniho Mirabassiho
si uÏili posluchaãi 3. 6.
v Zámeckém skleníku
v Boskovicích i 4. 6.
v Taneãním sále zámku
ve Valticích.

Odpoledne plné her si uÏili rodiãe
i dûti 5. 6. v Ivanãicích.
Zábavná stanovi‰tû pro dûti
nachystala mateﬁská centra
z JiÏní Moravy a Vysoãiny.

Dûti a tátové si mohli 5. 6.
spoleãnû potisknout triãko
– nabízely se rÛzné inspirace
na téma „Táta dneska frãí“.

Dal‰í zajímavé Ïánrové pﬁesahy s podtitulem „Renesanãní jazz“ zaznûly
6. 6. mezi plátny Muchovy Slovanské epopeje v Moravském Krumlovû
v podání Pacora Tria a vokálního souboru Societas Incognitorum.

okamÏiky z festivalu

âlenové souboru Capella Apollinis, zab˘vající se obvykle starou hudbou,
se vydali 2. 6. v tﬁebíãském Národním domû
na dobrodruÏnou cestu improvizací s kolegy z jin˘ch ÏánrÛ.

Kromû plnûní úkolÛ
na stanovi‰tích a úãasti
na tvÛrãích dílnách dûti
v Ivanãicích 5. 6. vidûly divadelní
pﬁedstavení Îabáci a dokonce
pomáhaly i kouzlit!

Svûdky hudebního dialogu
„Just about Love“
mezi cembalem a klavírem
se stali posluchaãi 5. 6.
na zámku v Lysicích.
Monika Knoblochová a Najponk
ke svému hudebnímu rozhovoru
pﬁizvali také kontrabasistu
Tarase Volo‰ãuka.

Jazz znûl i v prostorách
Rytíﬁského sálu na hradû Pern‰tejnû.
Program „Invisible World“
v podání kytaristy Davida DorÛÏky,
kontrabasisty Tomá‰e Li‰ky
a italského bandoneonisty
Daniela di Bonaventury
vyvolal velk˘ zájem posluchaãÛ
a pﬁispûl k akci
„Îidle pro Pern‰tejn“.

Do posledního místeãka zaplnûn˘
Slavnostní sál na zámku
v Rájci-Jestﬁebí 8. 6. freneticky
aplaudoval polskému
jazzovému pianistovi
Andrzeji Jagodzinskému,
kter˘ se sv˘mi spoluhráãi se
zaujetím hrál skladby
Fryderyka Chopina
v jazzov˘ch aranÏmá.

Expresivní interpretace staré
hudby s v˘znamn˘m podílem
improvizace „Recitar cantando“
italsk˘ch hudebníkÛ Marca
Beasleyho a Guida Moriniho
okouzlila festivalové publikum
dvakrát. Ve vyprodané jídelnû
na zámku ve Velkém Meziﬁíãí
13. 6. a v Nástupním sále zámku
v Mikulovû 14. 6.

Viola da gamba v rukou vynikajícího Paola Pandolfa
rozezvuãela 17. 6. prostor románského
kostela sv. Petra a Pavla v ¤eznovicích.

okamÏiky z festivalu

Dramaturg festivalu a jazzov˘
kontrabasista Jaromír Honzák
pﬁedstavil 10. 6. v Mûstském
divadle ve Îìáru nad Sázavou
ãesko-polsko-americkou sestavu
Jaromír Honzák Quintet
se saxofonistou
Chrisem Cheekem.

Koncert hejtmana
Jihomoravského kraje se
uskuteãnil 8. 6. na zámku
ve Slavkovû u Brna.
Posluchaãi se dobﬁe bavili
pﬁi hanácké
„Opeﬁe o Landeborkovi“
v interpretaci slovensk˘ch
Solamente Naturali
a ãesk˘ch vokálních sólistÛ.

Vynikající nûmeck˘ vokální soubor
amarcord na festivalu
vystoupil dvakrát.
11. 6. na nádvoﬁí zámku v Lysicích
a o den pozdûji s anglick˘m
stﬁedovûk˘m a renesanãním
duchovním programem v kostele
sv. Jana Kﬁtitele v Kurdûjovû.

Krypta baziliky sv. Prokopa
v Tﬁebíãi vytvoﬁila 16. 6.
magick˘ rámec vystoupení
vokálního souboru Affetto,
jehoÏ uvedení Notredamské m‰e
Guillauma de Machaute
podpoﬁili jazzoví instrumentalisté
Pavel Hrub˘ a Tomá‰ Reindl.

Jazzové kvarteto Points
v Ti‰novû 18. 6.

Pestrá ‰kála historick˘ch
hudebních nástrojÛ a repertoár
z období renesance v podání
souboru Les Flamboyants zaujal
posluchaãe 21. 6. na zámku
v Boskovicích.

Knihovna zámku v Námû‰ti nad Oslavou
praskala pﬁi koncertu z dûl Antonia Vivaldiho 25. 6. ve ‰vech.
Soubor Gli Incogniti a jeho umûlecká vedoucí Amandine Beyer
sklidili za svÛj strhující v˘kon zaslouÏené ovace.

Park zámku ve Slavkovû u Brna
ozáﬁil závûreãn˘ ohÀostroj
specielnû pﬁipraven˘
k tématu festivalu.

okamÏiky z festivalu

Hudebnû-divadelní improvizace
na Moliérovu komedii Scapinova ‰ibalství
v podání souboru Collegium Marianum
a francouzsk˘ch hercÛ uchvátila diváky
na zámku v Rájci-Jestﬁebí 22. 6.,
stejnû jako na zámku
v Jaromûﬁicích nad Rokytnou o den pozdûji.
Jaromûﬁick˘ koncert byl souãástí oslav
25. v˘roãí provozu JE Dukovany.

David DorÛÏka a jeho pol‰tí kolegové vystoupili 23. 6.
v Jupiter clubu ve Velkém Meziﬁíãí s programem „Wandering Song“.

Nádhern˘ Sál pﬁedkÛ
jaromûﬁického zámku osvûtlen˘
mûkk˘m svûtlem svíãek
vytvoﬁil jedineãnou kulisu
ãesko-francouzskému pﬁedstavení
Scapinové.

Amandine Beyer a její ansámbl
Gli Incogniti na závûr festivalu
Concentus Moraviae
bravurnû zahráli Vivaldiho
âtvero roãních dob.
Historick˘ sál zámku
ve Slavkovû u Brna 26. 6.
dokreslil slavnostní atmosféru
závûreãného veãera.

Festivalov˘ t˘m se po závûreãném
koncertu ve Slavkovû u Brna
radoval z úspû‰ného prÛbûhu
15. roãníku festivalu
Concentus Moraviae.

SKLÁDAâKA
oboustranná celobarevná rozkládací propagaãní tiskovina ve dvou jazykov˘ch mutacích
(âJ, AJ) – na kﬁídovém papíru v celkovém formátu 21 x 60 cm
obsah: pﬁehledné seznámení s koncerty, mapka regionu, dramaturgie festivalu, prezentace
akce Îidle pro Pern‰tejn, informace o pﬁedprodejích vstupenek a dopravû, loga partnerÛ
Klub Concentus Moraviae
distribuce: prosinec 2009 – ãerven 2010; zdarma ve v‰ech pﬁedprodejích,
v místech konání koncertÛ, hotelích, v turistick˘ch a informaãních centrech zúãastnûn˘ch
mûst, náv‰tûvníkÛm koncertÛ Filharmonie Brno, pﬁi kaÏdé festivalové akci;
3.500 kusÛ vloÏeno do kvûtnového ãísla ãasopisu KAM
náklad: ãe‰tina 30.000 ks, angliãtina 3.000 ks

KATALOG

P R O PA G A C E
A TISKOVINY

reprezentativní dvojjazyãná tiskovina (âJ, AJ)
– 128 stran na kﬁídovém papíru formátu 21 x 18,2 cm
obsah: zá‰tity, slovo generálního partnera, partneﬁi a jejich propagace, dramaturgie 2010,
Îidle pro Pern‰tejn, Klub CONCENTUS MORAVIAE, OranÏové kolo Nadace âEZ,
programy koncertÛ, mediální partneﬁi, fotoohlédnutí za roãníkem 2009,
seznámení s dramaturgií 2011 a 2012, spolupráce, festivalová mûsta
distribuce: kvûten – ãerven 2010; zdarma partnerÛm, v˘znamn˘m osobnostem
a ãestn˘m hostÛm festivalu, prodej pﬁi kaÏdé festivalové akci
náklad: 1.500 ks

PROGRAMY
tiskovina s celobarevnou obálkou na kﬁídovém papíru formátu 10,5 x 29,7 cm
obsah: podrobné informace o programu, skladatelích a interpretech v ãeském jazyce,
u vybran˘ch koncertÛ v ãeském a anglickém jazyce, na zadní stranû obálky loga partnerÛ
distribuce: zdarma pﬁed koncerty
náklad: 2.200 ks

LETÁKY pro festivalová mûsta
oboustranná celobarevná propagaãní tiskovina, na kﬁídovém papíru formátu 10 x 21 cm
obsah: prezentace koncertÛ v jednotliv˘ch festivalov˘ch mûstech s fotografií interpretÛ
a krátk˘m popisem programu, informace o pﬁedprodejích vstupenek, loga partnerÛ
distribuce: kvûten – ãerven 2010; zdarma, vklad do mûstsk˘ch zpravodajÛ, v pﬁedprodejích,
v místech konání koncertÛ, v hotelích, v turistick˘ch a informaãních centrech zúãastnûn˘ch mûst
náklad: 53.500 ks

PREZENTAâNÍ STOJANY
celobarevné festivalové bannery o rozmûrech 83 x 200 cm
obsah: prezentace partnerÛ – forma partnerství, logo
umístûní: viditelnû u vchodu do místa konání festivalov˘ch koncertÛ
poãet: 3 ks

PLAKÁTY
Plakát celkov˘, celobarevná tiskovina formátu A2 a A1
obsah: grafika baroko & jazz, loga partnerÛ
distribuce: duben – ãerven 2010; plakát vylepen ve v‰ech festivalov˘ch mûstech, v Brnû a v ﬁadû institucí mûsta Brna
náklad: 450 ks (formát A2) a 250 kusÛ (formát A1)
Plakát na jednotliv˘ koncert, celobarevná tiskovina formátu 19,8 x 42 cm
obsah: prezentace koncertu s fotografií interpretÛ a krátk˘m popisem programu, informace o pﬁedprodejích vstupenek, loga partnerÛ
distribuce: kvûten – ãerven 2010; plakáty na konkrétní koncerty vylepeny ve festivalov˘ch mûstech
náklad: 1.800 ks
Plakát na koncert Jef Neve Trio, celobarevná tiskovina formátu A2
obsah: prezentace koncertu s fotografií interpretÛ a krátk˘m popisem programu, informace o pﬁedprodejích vstupenek, loga partnerÛ
distribuce: kvûten 2010; plakát vylepen v Brnû a v ﬁadû institucí mûsta Brna
náklad: 130 ks
Plakát na akci „Táta dneska frãí“, celobarevná tiskovina formátu A3
obsah: grafika a informace o odpoledni pro rodiny s dûtmi, loga partnerÛ
distribuce: kvûten – ãerven 2010, plakát distribuován mezi mateﬁská centra Jihomoravského kraje a Vysoãiny, vylepen v Ivanãicích a okolí
náklad: 60 ks

PLAKÁT „CITY LIGHT“
velkoplo‰ná propagace festivalu ve v˘vûskách City light vitriny âR formátu 115 x 175 cm
obsah: logo festivalu, grafika baroko & jazz, slogan, loga partnerÛ festivalu
náklad: 12 ks v Brnû a Jihlavû

BILLBOARD
velkoplo‰ná propagace festivalu plochách firmy JCDecaux formátu 510 x 240 cm
obsah: logo festivalu, grafika baroko & jazz, slogan, loga partnerÛ festivalu
náklad: 16 ks v Brnû a okolních mûstech

P¤ÍLOHA NOVIN
12 stránková pﬁíloha o festivalu Concentus Moraviae formátu 23 x 31,5 cm
obsah: pozvánka na festival, pﬁehled v‰ech koncertÛ, dramaturgie, informace o vybran˘ch koncertech, akce Îidle pro Pern‰tejn,
rozhovory s dramaturgy V. Luksem, J. Honzákem, s ﬁeditelem JE Dukovany T. Îákem, starostou Námû‰tû nad Oslavou V. Mûrkou
a ohnûstrÛjcem I. Martínkem, soutûÏ o vstupenky, mapa festivalov˘ch míst
distribuce: 26. 5. jako pﬁíloha Lidov˘ch novin a MF Dnes JiÏní Morava, Vysoãina, Brno, zdarma ve v‰ech pﬁedprodejích,
v místech konání koncertÛ, hotelích, v turistick˘ch a informaãních centrech zúãastnûn˘ch mûst
náklad: 80.000 ks

INTERNETOVÉ PREZENTACE
www.concentus-moraviae.cz – kompletní informace o festivalu,
festivalov˘ch mûstech, dokumenty ke staÏení, bannery partnerÛ, loga partnerÛ
a 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.cz, mediafax.cz, ceskenoviny.cz a dal‰í

14. – 17. 1. 2010 Brno – Regiontour
prezentace festivalu na veletrhu cestovního ruchu, stánky
Jihomoravského kraje, kraje Vysoãina a jednotliv˘ch
festivalov˘ch mûst

24. – 27. 2. 2010 Cannes, Francie – MIDEM
prezentace festivalu na mezinárodním hudebním veletrhu,
stánek âeské republiky

SETKÁNÍ S TISKEM
A P R E Z E N TA C E

8. – 11. 4. 2010 Merano, Itálie – EFA
generální shromáÏdûní Evropské asociace festivalÛ,
prezentace festivalu na mezinárodním fóru

4. 5. 2010 Praha – âeské centrum Praha
tisková konference festivalu poﬁádaná ve spolupráci
s âesk˘mi centry za úãasti dramaturgÛ festivalu
Jaromíra Honzáka a Václava Lukse

13. 5. 2010 Brno – Besední dÛm
tisková konference festivalu poﬁádaná
ve spolupráci s Filharmonií Brno

ProÏijte velké hudební
dobrodruÏství na festivalu
Concentus Moraviae!
Touha po dobrodruÏství, po pﬁekroãení vzdálen˘ch
horizontÛ a poznání dosud nepoznaného je vlastní
lidem od nepamûti. MoÏná v‰ak zÛstává
náv‰tûvníkovi koncertÛ klasické hudby utajeno, Ïe
dobrodruÏství mÛÏe proÏít také poté, co pﬁekroãí
práh koncertního sálu. 15. roãník festivalu Concentus
Moraviae si vetknul symbol dobrodruÏství do znaku,
aby nám bylo po více neÏ ãtyﬁi t˘dny spoleãníkem,
kter˘
nám
pomÛÏe
odhalit
neoãekávané
a nesl˘chané podoby hudby a stane se spoleãn˘m
jmenovatelem pozoruhodn˘ch hudebních setkání…
… Nesmíme zapomenout, Ïe nedílnou souãástí
festivalov˘ch koncertÛ je genius loci jiÏní Moravy a Ïe

OHLASY
V MÉDIÍCH

koncertu ãi jiné akci se musejí vynést z podhradí.
„A nosit Ïidle na Pern‰tejn, to chce opravdu dobrou
fyziãku,“ komentoval Zdenûk Musil z Národního
památkového ústavu Brno.
Na Pern‰tejnû se koná jeden z koncertÛ pﬁehlídky
Concentus Moraviae, která letos zavítá do sedmnácti
mûst a vesnic jiÏní Moravy a Vysoãiny. V‰echny
koncerty se konají na zámcích, v kostelech a dal‰ích
památkách.
14. 5. 2010, Mladá fronta DNES – JiÏní Morava / âTK

DobrodruÏn˘ festival
Concentus Moraviae
Touha po dobrodruÏství, po pﬁekroãení vzdálen˘ch
horizontÛ a po poznání dosud nepoznaného je vlastní
lidem
odnepamûti.
MoÏná
v‰ak
zÛstává
náv‰tûvníkovi koncertÛ klasické hudby utajeno, Ïe
dobrodruÏství mÛÏe proÏívat také poté, co pﬁekroãí
práh koncertního sálu. Patnáct˘ roãník festivalu
Concentus Moraviae si vetknul symbol dobrodruÏství
do znaku – bude v‰em jeho náv‰tûvníkÛm po více
neÏ ãtyﬁi t˘dny spoleãníkem, kter˘ jim pomÛÏe
odhalit neãekané a nesl˘chané podoby hudby
a stane se spoleãn˘m jmenovatelem pozoruhodn˘ch
hudebních setkání a prÛvodcem po pﬁekrásn˘ch
místech jiÏní Moravy a Vysoãiny.
18. 5. 2010, T˘deník Rozhlas / Václav Luks

Baroko a jazz dohromady?
To je Concentus Moraviae

inspirativní prostﬁedí, ve kterém se festivalové
koncerty konají, je stejnû nepostradatelnou souãástí
dramaturgie festivalu jako vynikající v˘kony umûlcÛ.
Doufám, Ïe vy, váÏení náv‰tûvníci koncertÛ, pﬁijmete
pozvání k úãasti na dobrodruÏné cestû na kﬁídlech
fantazie a Ïe jiskra radosti z improvizace pﬁeskoãí
i do va‰ich srdcí.
kvûten 2010, Hudební rozhledy / Václav Luks

Úãastníci festivalu pﬁispûjí
hradu Pern‰tejn na nové Ïidle
Na poﬁízení 250 Ïidlí pro hrad Pern‰tejn mohou koupí
zvlá‰tní dárcovské vstupenky pﬁispût náv‰tûvníci
hudebního festivalu Concentus Moraviae. Na
Pern‰tejnû Ïidle citelnû chybí, kvÛli kaÏdému

Mezinárodní hudební pﬁehlídka Concentus Moraviae,
jejíÏ první tóny dnes zazní z nádherné baziliky
Nanebevzetí Panny Marie klá‰tera Porta coeli
v Pﬁedklá‰teﬁí u Ti‰nova, nabídne v˘teãn˘ program.
Nezvykl˘ ãasov˘ i Ïánrov˘ oblouk letos sklene 15.
roãník Concentus Moraviae – hudební pﬁehlídky
ﬁazené
ministerstvem
kultury
mezi
‰est
nejv˘znamnûj‰ích tuzemsk˘ch festivalov˘ch akcí. V‰e
naznaãuje v˘mluvn˘ podtitul akce Baroko a jazz.
… Jak dramaturg vysvûtluje, na tﬁetinû koncertÛ ãeká
zájemce stará a místy i pﬁedbarokní hudba. Ve tﬁetinû
vyslechnou posluchaãi ãistû jazzové projekty.
„Poslední tﬁetina bude ta nejdobrodruÏnûj‰í.
Pﬁedstavuje mÛstek a spojení tûchto dvou ÏánrÛ,“
doplnil Luks.
29. 5. 2010. Mladá fronta DNES – JiÏní Morava /
Lubo‰ Mareãek

Monteverdiho velké dílo
zahájilo moravsk˘ festival
Velkou umûleckou událostí – uvedením Mariánsk˘ch
ne‰por Claudia Monteverdiho – zaãal v sobotu
patnáct˘ roãník jihomoravského festivalu Concentus
Moraviae. Koncert v kostele v cisterciáckém
komplexu Porta coeli v Pﬁedklá‰teﬁí u Ti‰nova si

mÛÏe dirigent Václav Luks se sv˘mi soubory
Collegiem 1704 a Collegiem Vocale 1704 pﬁipsat do
rozrÛstající se ﬁady projektÛ, jimiÏ potvrzují
schopnost tuzemsk˘ch specialistÛ na starou hudbu
obstát v mezinárodním srovnání.
… Necelé dvû desítky instrumentalistÛ Collegia 1704
a obdobn˘ poãet ãlenÛ pûveckého souboru
Collegium Vocale 1704 naplnily chrámov˘ prostor se
stovkami posluchaãÛ úÏasnû Ïiv˘mi, promûnliv˘mi
a zajímav˘mi tóny. V˘raznû komorní, tedy ryze
sólistické obsazení partÛ historick˘ch nástrojÛ i partÛ
sborov˘ch nebránilo tomu, aby se na potﬁebn˘ch
místech hudba s nakaÏlivou jiskﬁivostí radostnû
rozhlaholila. PﬁeváÏily v‰ak intimnûj‰í v˘razové
stránky pÛsobivé, jednoduché, ale pﬁesto místy
monumentální skladby.
1. 6. 2010, Hospodáﬁské noviny / Petr Veber

Concentus dobíhá PraÏské jaro
Recenze prvních tﬁí koncertÛ 15. roãníku festivalu
Concentus Moraviae. Dramaturgická sázka na
spojení „nesluãiteln˘ch“ – baroka a jazzu – vy‰la.
Minulou sobotu se v chrámu Nanebevzetí Panny
Marie klá‰tera Porta coeli v Pﬁedklá‰teﬁí jiÏ
popatnácté rozeznûl Concentus Moraviae, soukrom˘
hudební festival bez veﬁejné instituce jako zﬁizovatele,
o kter˘ ov‰em kaÏd˘ rok v ãervnu spoleãnû peãují
radnice vybran˘ch mûst a obcí jiÏní Moravy
a Vysoãiny.
Poﬁadatelé zjevnû vycházejí z pﬁesvûdãení, Ïe
organizovat obyãejn˘ festival, u nûjÏ je v‰echno „jak
má b˘t“, je zbyteãnou nápodobou prÛmûrnosti, a tak
usilují o originalitu a nezamûnitelnost jak kaÏdého
koncertu, tak i celé pﬁehlídky, která letos zahrnuje na
33 akcí. Organizace je v tom nejlep‰ím smyslu
pragmatická – ono pﬁísloveãné zabíjení mnoha kusÛ
hmyzu jednou ranou je dÛleÏitou festivalovou
strategií. A tak jsou dûji‰tû koncertÛ rozmístûna do
mnoha míst – vÏdy jde o inspirativní prostﬁedí, vÏdy je
dostatek publika (mísí se domácí s pﬁespolními).
UpﬁednostÀováni jsou interpreti, kteﬁí jsou ochotni se
pﬁizpÛsobit velmi pﬁísné dramaturgii, coÏ mÛÏe b˘t
z mnoha dÛvodÛ praktické, pﬁedev‰ím se tu ale
posluchaã setkává takﬁka v˘hradnû s typem
inteligentního interpreta, kter˘ dostane pﬁíleÏitost
plnû rozvinout své charizma a um. Naru‰ování
hegemonie nepﬁirozeného se‰nûrovaného snobství,
které u nás pohﬁíchu stále do znaãné míry dominuje,
nad pﬁirozen˘m zájmem o hodnotné umûní, je moÏná
hlavním osvûtov˘m pﬁínosem festivalu.
Leto‰ní téma mÛÏe na první pohled budit rozpaky.
„Baroko & Jazz – dobrodruÏství improvizace“ víc neÏ
cokoliv jiného pﬁipomíná lacinou smûsku Vivaldiho
s Glennem Millerem. Zde ov‰em tkví v˘luãnost

Concentu oproti konkurenãním podnikÛm: Hudba
zde není jen kupecky vybírána tak, aby pod zvolené
téma spadala. Je vytvoﬁen program, kter˘ zvolen˘
tematick˘ smûr formuluje, pﬁedvádí, v hojné míﬁe
tvoﬁí, nachází nové souvislosti a vlastnû i shrnuje jeho
moÏnosti. Improvizace je jev, kter˘ baroko s jazzem
spojuje, jedno druhému navíc dodává na
spontaneitû. Nejlépe si to uvûdomíte na koncertech.
O zahajovacím veãeru v Pﬁedklá‰teﬁí byly na
programu rozsáhlé Mariánské ne‰pory Claudia
Monteverdiho. Velkolep˘ sakrální prostor chrámu sice
pﬁipomínal televizní studio, vzhledem k mnoha
minul˘m zku‰enostem je v‰ak tﬁeba ocenit, Ïe
kameramani pﬁi koncertû nehovoﬁili nahlas, ne‰ustili
a nedûlali ostudu. Tﬁeba se nûkdy doãkáme i vût‰í
míry pokory a taktu pﬁi rozestavování techniky.
Vokální a instrumentální soubor Collegium 1704 je
zájmov˘m, zãásti sjezdov˘m tûlesem rozliãn˘ch typÛ
hudebníkÛ specializovan˘ch na historicky pouãenou
interpretaci hudby 18. století a star‰í. Umûleck˘
vedoucí Václav Luks, kter˘ spolu s jazzov˘m
kontrabasistou Jaromírem Honzákem vymyslel
a realizoval leto‰ní dramaturgii, nastudoval
Monteverdiho nároãné dílo s velk˘m dÛrazem na
v˘razové i agogické principy pouãené interpretace.
Dvanáct vokalistÛ, po tﬁech v kaÏdém hlase, v˘teãnû
zastalo sólové i sborové party. K vrcholÛm patﬁil
zdobn˘ tenorov˘ andûlsk˘ trojzpûv Duo Seraphim,
desetihlas˘ sbor Nisi Dominus a efektní prostorové
ozvûny v ãásti Audi coelum.
Mnoho pﬁítomn˘ch si stûÏovalo na nevhodnou
akustiku. Tato v˘hrada je ãásteãnû oprávnûná –
v nûkter˘ch místech, pﬁedev‰ím uprostﬁed hlavní
chrámové lodi, se zvuk valil jako málo konzistentní
koule, v boãních lodích byl poslech o poznání
zﬁetelnûj‰í. V takové situaci i kritik ztrácí pÛdu pod
nohama a nedokáÏe rozli‰it detail. V˘tkám je v‰ak
tﬁeba namítnout, Ïe se nehrál koncertní kus
vzniknuv‰í za úãelem odborného pitvání v profánním
prostﬁedí, n˘brÏ duchovní liturgické dílo, které je
bytostnû spojeno s chrámem a posvátn˘m zpûvem.
Lze sice vést kritickou debatu o tom, nakolik by mûl
hudební festival preferovat ryze hudební, nebo
duchovní stránku vûci, pohled dobov˘ma oãima v‰ak
jednoznaãnû upﬁednostÀuje druhou z uveden˘ch.
Spornou vûcí na jinak skvûlém provedení je také
vynechání vût‰iny chorálních antifon (vãetnû tûch
uveden˘ch v programu) a dal‰ích liturgicky dÛleÏit˘ch
ãástí.
O den pozdûji, v nedûli, dorazila do komorního
prostﬁedí Freskového sálu na zámku v Miloticích
svûtová hudební celebrita, francouzsk˘ altov˘
kontratenorista Dominique Visse, a to se svojí
tradiãní vizáÏí ãarodûjnice a patﬁiãnû troufalou

doprovodnou kombinací akordeonu (Jean-Louis
Matinier) a klavíru (Francois Couturier). Tato sestava
se zab˘vá krajnû rozvolnûnou interpretací skladeb
nejstar‰ích i moderních skladatelÛ, prostou ve‰keré
piety a v‰eho, co by mohlo omezit spontaneitu
hudebníkÛ. U písní s pÛvodním klavírním
doprovodem byly ãásti klavírní sazby nahrazeny
akordeonem (písnû Machautovy, Ravelovy ãi
Poulencovy), nûkteré doprovody dokonce klavír zcela
vytlaãily, kupﬁíkladu u temné Dowlandovy písnû „Ve
tmû mû zanechte“.
K nejpozoruhodnûj‰ím momentÛm patﬁily dvû
Takemitsuovy písnû a sólová hlasová Sekvence
Luciana Beria (pﬁestoÏe sólista pojal svÛj virtuóznûexperimentální part aÏ pﬁespﬁíli‰ komediálnû).
Naopak
obû
improvizaãní
sólové
skladby
instrumentalistÛ nepÛsobily nikterak originálnû.
Celkovû veãer vyznûl jako nûco na pomezí mezi
virtuózním recitálem a zjevením. Program byl natolik
originálnû sestaven, Ïe jej nelze napodobit, vûdomû
ani nevûdomû. Dal‰í moment, kdy se festivalová
konkurence má ãemu pﬁiuãit.
Napínav˘ program pﬁinesl v poﬁadí tﬁetí koncert
festivalu v pondûlí na zámku ve Îìáﬁe nad Sázavou.
VÛbec poprvé tu spoleãnû vystoupila barokní flétnová
specialistka Jana Semerádová s moldavskoslovensk˘m etno-jazzov˘m triem Pacora: housle,
kontrabas a cimbál. Ti‰tûn˘ program nepﬁinesl Ïádn˘
v˘ãet kompozic, místo toho bylo osm improvizaãních
blokÛ i dva pﬁídavky uvádûny hudebníky Ïivû.
Strukturou mûl veãer blíÏe jazzovému koncertu,
v˘chozí hudební témata i del‰í hudební celky byly
ryze barokní – zaznûl Bach,Händel, Rameau, Quantz,
Tartini, ale i rumunsk˘ a slovensk˘ folklór a jako
pﬁídavek klasick˘ standard Django Reinhardta
a Stéphana Grapelliho. Hned v nûkolika pﬁípadech
do‰lo k prolnutí principÛ jazzové improvizace
a barokní improvizované zdobnosti, coÏ lze
povaÏovat za hlavní pﬁínos koncertu: První blok
napﬁíklad zaãínal jako fuga, neÏ se pﬁelil do jazzov˘ch
variací. Tﬁetí blok zpracovávající RameauÛv tanec byl
strukturou jazzovû improvizaãní, hudebníci si stﬁídali
sóla, aby pak zakonãili stejnû Ïivou dvouhlasou
notovanou quasi-improvizací flétny a houslí. Naopak
klasick˘m variacím mûl formou nejblíÏe pát˘ blok (na
Quantzovo téma), pﬁestoÏe byl jinak jazzovû
rozdovádûn˘. Formou i v˘razem klasické bylo sedmé
ãíslo, sólisticky zdobná pomalá vûta z Tartiniho
koncertu za doprovodu cimbálu.
Kuriózním aspektem celého festivalu je skuteãnost,
Ïe zatímco v Brnû se Moravsk˘ podzim ãi Velikonoãní
festival duchovní hudby snaÏí publiku v metropoli
pﬁedloÏit povût‰inou nepﬁíli‰ originální vyãpûlé
produkty, navenek patﬁiãnû snobsky nafouknuté,
usiluje Concentus o osvûtu hudebnû nesrovnatelnû

ménû zku‰eného publika men‰ích mûst a obcí ãasto
velmi nároãn˘m a hodnotn˘m repertoárem. Dílãí
pochvalu zaslouÏí péãe o ti‰tûné programy, kde je
zpívané slovo oti‰tûno v originále i v ãeském
pﬁekladu. Co do poãtu koncertÛ, hvûzd a podobn˘ch
statistick˘ch pﬁedností patﬁí Concentus do solidního
ãeského standardu. Ov‰em v originalitû koncepce
a celkové zajímavosti zaãíná d˘chat na záda i letos
nepﬁíli‰ vydaﬁenému PraÏskému jaru.
4. 6. 2010, Mladá fronta DNES – JiÏní Morava / Jan
·paãek

Amarcord v kostele
pﬁehlu‰il hromy a blesky
Bouﬁe, která se rozpoutala nad kurdûjovsk˘m
kostelem, kde se konal leto‰ní druh˘ hustopeãsk˘
koncert v rámci mezinárodního hudebního festivalu
13 mûst Concentus Moraviae, pﬁispûla k vytvoﬁení
zcela neopakovatelné atmosféry. V‰ichni pﬁítomní
aktéﬁi na ni budou je‰tû dlouho vzpomínat.
Nûmecká vokální skupina Amarcord jako by chtûla
sv˘m zpûvem pﬁehlu‰it hromy i blesky a osvobodila
své posluchaãe se zajetí bouﬁe. „Leto‰ní roãník je
cel˘ takov˘ Ïiv˘, ﬁekl bych skoro roztancovan˘, a tak
velice ãasto mají koncerty zvlá‰tní atmosféru,“ v‰iml
si ﬁeditel festivalu David Dittrich.
15. 6. 2010, Bﬁeclavsk˘ deník / Zbynûk Háder

Baroknû jazzov˘
Concentus Moraviae jde do finále
DobrodruÏství improvizace, baroko a jazz. Tûmito
tématy d˘chá 15. roãník Mezinárodního hudebního
festivalu 13 mûst Concentus Moraviae. Zaãíná
poslední t˘den tohoto putovního festivalu. Ten dnes
podruhé potû‰í Bystﬁici nad Pern‰tejnem. Na
programu je Tiburtina Ensemble & DorÛÏka, Bárta,
Novák. Chcete li to vidût a sly‰et, buìte dnes
v 19.30 v kostele svatého Vavﬁince. Premiéru zde
bude mít v˘jimeãn˘ program spojující kﬁi‰Èálové hlasy
Ïenského vokálního ansámblu s improvizaãním
umûním ‰piãkového jazzového tria pﬁi interpretaci
hudby ze slavného ‰panûlského rukopisu Las
Huelgas z poãátku 14. století.
21. 6. 2010, Mladá fronta DNES – Vysoãina

Festival zakonãila ‰piãková
houslistka
Historick˘ sál slavkovského zámku hostil závûreãn˘
koncert festivalu Concentus Moraviae. V zámeck˘ch
kulisách zaznûlo Vivaldiho âtvero roãních období
v provedení ‰piãkové svûtové houslistky Amandine
Beyer. „Tak famózní pﬁedstavení Slavkov je‰tû
nezaÏil,“ ne‰etﬁil superlativy ﬁeditel slavkovského
zámku Ale‰ ·ilhánek.
28. 6. 2010, Mladá fronta DNES – JiÏní Morava

âTK

Lidové noviny

Leto‰ní Concentus Moraviae spojí jazz a barokní hudbu
20. 2. 2010

âíslo metropole
29. 5. 2010, Brno a JiÏní Morava

Slavkov plánuje opravu podzámãí
a novou expozici o Napoleonovi
8. 3. 2010
Úãastníci festivalu pﬁispûjí hradu Pern‰tejn
na koupi 250 Ïidlí
13. 5. 2010

Deník jiÏní Morava
Zámky na Tﬁebíãsku se otevﬁou uÏ o Velikonocích
1. 4. 2010, Znojemsk˘ deník, Znojemsko, Tﬁebíãsk˘ deník

Zaãal festival Concentus Moraviae,
má vydûlat hradu na Ïidle
29. 5. 2010

Festival 13. mûst zastaví i v Tﬁebíãi
17. 4. 2010, Znojemsk˘ deník

Mladá fronta DNES

Festival Concentus Moraviae propojí barokní hudbu a jazz
14. 5. 2010, Brnûnsk˘ deník

Úãastníci festivalu pﬁispûjí hradu Pern‰tejn na nové Ïidle
14. 5. 2010, JiÏní Morava

SOUPIS ČLÁNKŮ

Na zámcích a v kostelech se spojí barokní hudba s jazzem
27. 5. 2010

A ROZHOVORŮ

Baroko a jazz dohromady? To je Concentus Moraviae
29. 5. 2010, JiÏní Morava
Festival putuje z Boskovic do Valtic
2. 6. 2010, JiÏní Morava
Concentus Moraviae pﬁinese trio jazzmanÛ
7. 6. 2010, Vysoãina
Concentus dobíhá PraÏské jaro
4. 6. 2010, JiÏní Morava
Do nedobytného hradu byl problém dostat i Ïidle
8. 6. 2010, JiÏní Morava
Dramaturgové festivalu spojují baroko s jazzem
9. 6. 2010, Vysoãina
Baroknû jazzov˘ Concentus Moraviae jde do finále
21. 6. 2010, Vysoãina
Na zámku budou hrát Vivaldiho
21. 6. 2010, JiÏní Morava
Scapinova ‰ibalství pobaví na jaromûﬁickém zámku
22. 6. 2010, Vysoãina
Festival zakonãila ‰piãková houslistka
28. 6. 2010, JiÏní Morava

Milotice: Swingující baroko
6. 5. 2010, Hodonínsk˘ deník, regionální t˘deník Slovácko

Concentus Moraviae spojí jazz a baroko
28. 5. 2010, Brnûnsk˘ deník
Concentus Moraviae: baroko, jazz, improvizace
28. 5. 2010, Brnûnsk˘ deník
Concentus Moraviae se pﬁesouvá na Flédu
31. 5. 2010, Brnûnsk˘ deník
Klub Fléda dnes hostí jazzov˘ trojboj
31. 5. 2010, Brnûnsk˘ deník
V Boskovicích zazní klavír a trubka
1. 6. 2010, Blanensk˘ deník
Unity Quartet: jazzová klasika v Hustopeãích
1. 6. 2010, Brnûnsk˘ deník
3 tipy pro dne‰ní den
3. 6. 2010, Brnûnsk˘ deník
Concentus Moraviae pﬁenese do Itálie
4. 6. 2010, Brnûnsk˘ deník
Concentus Moraviae nabízí jazz na zámku
4. 6. 2010, Bﬁeclavsk˘ deník
Slavkovany povzbudí hudba mezinárodního festivalu
8. 6. 2010, Vy‰kovsk˘ deník
V Lysicích zazpívá pûtihlas˘ Amarcord
11. 6. 2010, Blanensk˘ deník
Amarcord v kostele pﬁehlu‰il hromy a blesky
15. 6. 2010, Bﬁeclavsk˘ deník
Festivaly zaãínají. Kraj jich nabídne pﬁes tﬁicet
16. 6. 2010, Brnûnsk˘ deník

Hospodáﬁské noviny

Amarcord pﬁehlu‰ily hromy
17. 6. 2010, Bﬁeclavsk˘ deník, pﬁíloha Nov˘ Ïivot

Kateﬁina Chroboková
21. 5. 2010, Víkend HN

Concentus láká publikum
19. 6. 2010, Blanensk˘ deník

Monteverdiho velké dílo zahájilo moravsk˘ festival
1. 6. 2010, HN, kultura.iHNed.cz

Lidem zahraje Collegium Marianum
21. 6. 2010, Blanensk˘ deník
Není vám to líto, Alfonsi?
21. 6. 2010, Brnûnsk˘ deník

Právo

Festival nabídne Moliérovu komedii
22. 6. 2010, Blanensk˘ deník

Pern‰tejn potﬁebuje Ïidle
27. 5. 2010, JiÏní Morava – Vysoãina

Víkend potû‰í hudbou i nabl˘skan˘mi stroji
26. 6. 2010, Vy‰kovsk˘ deník
MoÏná Ïe tûch vrcholÛ bylo i víc
30. 6. 2010, Brnûnsk˘ deník

Deník Vysoãina

Festival spojí baroko a jazz
26. 5. 2010, T˘den u nás, okresní noviny

XV. roãník festivalu Concentus Moraviae
duben 2010, Námû‰Èské listy

Festival 13 mûst Concentus Moraviae
se na Tﬁebíãsku zastaví hned pûtkrát
20. 4. 2010, Tﬁebíãsk˘ deník

Concentus Moraviae letos spojí baroko s jazzem
26. 6. 2010, T˘deník Bﬁeclavsko

Baroko & jazz dobrodruÏství improvizace
duben, kvûten 2010, Tﬁebíãsk˘ zpravodaj

V sobotu zaãne festival Concentus Moraviae
27. 5. 2010, Listy jiÏní Moravy

Concentus Moraviae
duben, kvûten 2010, Valtick˘ zpravodaj

Zaãíná Concentus Moraviae
27. 5. 2010, Îìársk˘ deník

K festivalu Concentus Moraviae
duben 2010, Ti‰novské noviny

Concentus Moraviae, to bude dobrodruÏství!
1. 6. 2010, Horácké noviny

BlíÏí se Concentus Moraviae
duben 2010, Kyjovské noviny

XV. Mezinárodní festival 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE
2. 6. 2010, T˘deník Velkomeziﬁíãsko

Concentus Moraviae
kvûten 2010, Hustopeãské listy

V Boskovicích zazní klavír a trubka
2. 6. 2010, T˘den u nás, okresní noviny

Concentus Moraviae
kvûten 2010, Zpravodaj mûsta Rájec-Jestﬁebí

Concentus Moraviae zavítá do Kurdûjova a Mikulova
7. 6. 2010, T˘deník Bﬁeclavsko

MHF 13 mûst Concentus Moraviae
kvûten 2010, Moravskokrumlovské noviny

Jazzov˘ d˘chánek
8. 6. 2010, Boskovicko

Mezinárodní hudební festival 13 mûst Concentus Moraviae
kvûten 2010, Boskovick˘ zpravodaj

XV. Mezinárodní festival 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE
9. 6. 2010, T˘deník Velkomeziﬁíãsko

XV. Mezinárodní hudební festival 13 mûst
Concentus Moraviae
kvûten 2010, Zpravodaj Jaromûﬁice nad Rokytnou

Zaãíná Concentus, koncertuje se i na Îìársku
28. 5. 2010, Îìársk˘ deník
CONCENTUS MORAVIAE 2010
31. 5. 2010, Îìársk˘ deník
Poluchaãi mohou pﬁispût na Ïidle
4. 6. 2010, Îìársk˘ deník
Zaãal Evropsk˘ festival filozofie
8. 6. 2010, Jihlavské listy
Concentus Moraviae dnes zamíﬁí do Námû‰tû i Bystﬁice
9. 6. 2010, Havlíãkobrodsk˘ deník
Tipy na víkend
12. 6. 2010, Îìársk˘ deník
Kostelem zazní i zvuk kytary
21. 6. 2010, Havlíãkobrodsk˘ deník

T˘deník Rozhlas

Marco Beasley udûlal skvûlou teãku za filozofick˘m
festivalem
16. 6. 2010, T˘deník Velkomeziﬁíãsko

DobrodruÏn˘ festival Concentus Moraviae
18. 5. 2010

XV. Mezinárodní festival 13 mûst CONCENTUS MORAVIAE
16. 6. 2010, T˘deník Velkomeziﬁíãsko

Barokní dobrodruÏství podle Václava Lukse
8. 6. 2010

Skvûlá atmosféra vládla na koncertu Amarcordu
17. 6. 2010, T˘deník Bﬁeclavsko
Concentus láká publikum
18. 6. 2010, Blanensk˘ deník

Hudební rozhledy
ProÏijte velké hudební dobrodruÏství
na festivalu Concentus Moraviae!
kvûten 2010
Dal‰í rok Václava Lukse a jeho souborÛ C0LLEGIUM 1704
a C0LLEGIUM VOCALE 1704
ãerven 2010

Kastelán zahraje náv‰tûvníkÛm,
poté se na zámek vrátí Salieri
28. 5. 2010, Jihlavské listy
Concentus Moraviae: jazz i chorál
3. 6. 2010, zpravodajsk˘ t˘deník Nov˘ Ïivot
Hudební koktejl v Národním
8. 6. 2010, Horácké noviny
Concentus Moraviae pﬁiveze dva koncerty
10. 6. 2010, zpravodajsk˘ t˘deník Nov˘ Ïivot

Harmonie

Amarcord pﬁehlu‰ily hromy
17. 6. 2010, zpravodajsk˘ t˘deník Nov˘ Ïivot

ProÏijte velké dobrodruÏství
na festivalu Concentus Moraviae!
kvûten 2010

Krypta baziliky pﬁetékala hudbou
22. 6. 2010, Horácké noviny
Pﬁíznivci jazzu zavítali na Trio DorÛÏka
30. 6. 2010, T˘deník Velkomeziﬁíãsko

Regionální tisk
Concentus Moraviae 2010: barokní hudba a jazz
17. 2. 2010, Listy jiÏní Moravy
BlíÏí se festival Concentus Moraviae
27. 4. a 11. 5. 2010, t˘deník Moravsk˘ Jih
Concentus Moraviae 2010 – jubilejní 15. roãník
19. 5. 2010, Listy jiÏní Moravy
Koncerty CONCENTUS MORAVIAE
25. 5. 2010, Boskovicko

Mûstské zpravodaje
XV. roãník MHF 13 mûst Concentus Moraviae
bﬁezen 2010, Ti‰novské noviny
Concentus Moraviae
duben 2010, Slavkovsk˘ zpravodaj
MHF 13 mûst Concentus Moraviae
duben 2010, Bystﬁicko
Hudební festival Concentus Moraviae
duben 2010, Zpravodaj Jaromûﬁice nad Rokytnou

Pozvánka na koncerty v rámci festivalu Concentus Moraviae
kvûten 2010, Zpravodaj Mûsta Bystﬁice nad Pern‰tejnem
a Mikroregionu Bystﬁicko
Collegium 1704, Collegium Vocale 1704, Václav Luks
kvûten 2010, Ti‰novské noviny
Concentus Moraviae
kvûten 2010, Kyjovské noviny
CONCENTUS MORAVIAE
mûsíc pln˘ hudebního dobrodruÏství!
ãerven 2010, Hustopeãské listy
Îidle pro Pern‰tejn
ãerven 2010, Zpravodaj Jaromûﬁice nad Rokytnou
Koncert Vertigo Quintet
kvûten 2010, Zpravodaj Mûsta Bystﬁice nad Pern‰tejnem
a Mikroregionu Bystﬁicko
Concentus v rytmu baroka i jazzu
ãerven 2010, Tﬁebíãsk˘ zpravodaj
XV. Mezinárodní hudební festival 13 mûst
Concentus Moraviae
ãerven 2010, Moravskokrumlovské noviny
XV. Mezinárodní hudební festival 13 mûst
Concentus Moraviae
ãerven 2010, Boskovick˘ zpravodaj
Concentus Moraviae
ãerven 2010, Námû‰Èské listy
Concentus Moraviae
ãerven 2010, Zpravodaj mûsta Rájec-Jestﬁebí
Concentus Moraviae – Inner Odyssey
ãerven 2010, Ti‰novské noviny
Concentus Moraviae ve znamení baroka a jazzu
ãervenec – srpen 2010, Hustopeãské listy
Chopin in Jazz
ãervenec 2010, Zpravodaj mûsta Rájec-Jestﬁebí

ROZHLAS
âRo 3 – Vltava
Concentus Moraviae: Baroko a jazz
– dobrodruÏství improvizace
5. 5. 2010
Festival Concentus Moraviae pﬁipomíná 400 let
Monteverdiho Mariánsk˘ch ne‰por
28. 5. 2010
Zahajovací koncert festivalu Concentus Moraviae – recenze
1. 6. 2010, Mozaika
Koncert ve Freskovém sále zámku Milotice – recenze
4. 6. 2010, Mozaika
Opera o Landeborkovi v podání souboru Solamente Naturali
– recenze
11. 6. 2010, Mozaika
Concentus Moraviae – závûreãn˘ koncert – recenze
28. 6. 2010, Mozaika
âRo Brno
reportáÏe a anonce k aktuálním koncertÛm
kvûten, ãerven 2010, Dobré ráno

Rádio Proglas
rozhovory, anonce a reportáÏe o festivalu
Concentus Moraviae
23. 4., 28. 4., 28. 5., 2. 6., 9. 6. 2010, Oktáva
a zprávy

Rádio Petrov
pravidelné anonce festivalov˘ch koncertÛ
v ranních a odpoledních zprávách

TELEVIZE
âT2
reportáÏ ze tﬁí festivalov˘ch koncertÛ
na téma dobrodruÏství improvizace
14. 6. 2010, Terra Musica – magazín hudební tolerance
reportáÏ z pﬁedstavení Opera o Landeborkovi
ve Slavkovû u Brna
26. 6. 2010, Kultura.cz
záznam zahajovacího koncertu Collegia 1704 v Porta coeli
18. 9. 2010
reportáÏ z koncertu Gli Incogniti v Námû‰ti
20. 9. 2010, Terra Musica – magazín hudební tolerance

Regionální televize
Hustopeãská televize
reportáÏ z koncertÛ Unity Quartet a amarcord
Televize Ivanãice
reportáÏ z koncertu Paola Pandolfa
Televize Slovácko
reportáÏ z koncertu Melody Makers

ROZHLASOVÉ SPOTY
6 verzí – obecná pozvánka na festival, Jef Neve Trio, Mirabassi & Boltro,
amarcord, Beasley & Morini, Gli Incogniti
âRo 3 – Vltava
19. 5. – 24. 6. 2010
4 verze spotu o délce 33 s – celkem 52 uvedení
âRo Brno
18. 5. – 23. 6. 2010
6 verzí spotu o délce 33 s – celkem 84 uvedení
Radio Petrov
21. 5. – 24. 6. 2010
6 verzí spotÛ o délce 35 s – celkem 190 uvedení
Rádio Jih
21. 5. – 24. 6. 2010
2 verze spotÛ o délce 35 s – celkem 111 uvedení

INZERCE
Hospodáﬁské noviny
Vikend – páteãní pﬁíloha HN 7. 5. 2010 – 1/3 stránkov˘ barevn˘ inzerát
deník HN – 10. 5. 2010 – 1/6 stránkov˘ barevn˘ inzerát
IN magazín – stﬁeda 12. 5. 2010 – 1/3 stránkov˘ barevn˘ inzerát
iHNed.cz – banner na zpravodajském serveru Hospodáﬁsk˘ch novin,
220 000 zobrazení v období 10. 5. – 16. 5. 2010
T˘deník Rozhlas 16, 20, 23 / 2010
celostránkov˘ barevn˘ inzerát
Harmonie 05, 06 / 2010, hudební mûsíãník
celostránkov˘ barevn˘ inzerát
Hudební rozhledy 05 / 2010, hudební mûsíãník
celostránkov˘ barevn˘ inzerát
Kult 05 / 2010, mûsíãník s pﬁehledem kulturních akcí
celostránkov˘ barevn˘ inzerát ke koncertu 31. 5. v Brnû
Kam v Brnû 05, 06 / 2010, mûsíãník s pﬁehledem kulturních akcí
vloÏení 3.500 ks festivalov˘ch skládaãek, inzeráty, anonce
Czech Music Quaterly 01 / 2010, hudební ãtvrtletník v anglickém jazyce
celostránkov˘ inzerát
Mûstské zpravodaje a weby jednotliv˘ch festivalov˘ch mûst
celostránkové inzeráty a anonce

MEDIÁLNÍ
PA R T N E R S T V Í

Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno o. p. s.

dûkuje za podporu organizacím a jednotlivcÛm:

finanãnû podporuje

generální partner

oficiální partneﬁi

v˘hradní dodavatel klavírÛ

v˘hradní dopravce

ve spolupráci

ãinnost se v roce 2010 uskuteãÀuje za finanãní podpory statutárního mûsta Brna

mediální partneﬁi

autorem vût‰iny snímkÛ je festivalov˘ fotograf, pan Jiﬁí Sláma

XVI. ROČNÍK
28. KVĚTNA – 25. ČERVNA 2011
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MùST CONCENTUS MORAVIAE
„âeské sny“

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

