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Mimořádná příloha

Festival 13 měst

Ve znamení Shakespea-
ra, Beethovena a před-
ních českých i světových
kvartet bude letošní festi-
val 13 měst. Koná se
od 1. do 28. června.
Jana Soukupová
spolupracovnice MF DNES

S e strunou struna v téže tónině,
vmanželské souhře se vždy dopl-
ňují. Tak zní úryvek z 8. sonetu

Williama Shakespeara, který letošní

dramaturgové Jiří Beneš a Aleš Březi-
na vybrali jako motto 21. ročníku festi-
valu Concentus Moraviae. Ten již tra-
dičně kombinuje špičkovou hudbu
s nádhernými místy jižní Moravy i Vy-
sočiny.
A proč zvolili právě tento verš? „Té-

matem festivalu bude totiž smyčcové
kvarteto a to bývá coby nejnáročnější
ze všech komorních obsazení často
přirovnáváno k manželství,“ usmívá
se Aleš Březina. Jiří Beneš dodává, že
právě letošní ročník Concentu Mora-
viae se stane jednou z nejvýznamněj-
ších evropských přehlídek českých
a světových kvartet posledních deseti-
letí.

„Na festivalu zazní všech šestnáct
Beethovenových kvartetů v kombina-
ci s nejvýznamnějšími skladbami čes-
kého a světového repertoáru, a to v po-
dání výrazných českých souborů
a špičkových zahraničních kvartet,
jako jsou Dover, Modigliani, Van
Kuijk, Kodály, Meccore a Danish
String Quartet,“ vypočítává Březina.
Rezidenčním souborem festivalu je

letos skvělý Pavel Haas Quartet a speci-
álními hosty například houslista Josef
Špaček, pianisté Ivo Kahánek, Miro-
slav Sekera či David Mareček, zpěvač-
ka Iva Bittová i patronka festivaluMag-
dalena Kožená s Melody Makers On-
dřeje Havelky.

Concentus Moraviae 2016:
kvarteta, Beethoven a sonet

Magdalena Kožená a Ondřej HavelkaObrovským tahákem letošního festivalu ConcentusMoraviae je unikátní koncert patronky festivaluMagdaleny Kožené s hudeb-
níky zMelodyMakers Ondřeje Havelky. Večer 21. června bude ve velkomeziříčském Jupiter clubu složen ze skladebColea Portera, jedné z hlavních postav americké-
ho jazzu amuzikálové scény vmeziválečnémúdobí. Více na str. 10 Foto: Petra Hajská
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Modigliani Quartet
Rytířský sál na hradě
Pernštejně přivítá
13. června francouz-
ské kvarteto. A o den
později ho uslyšíme
v zámecké knihovně
vNáměšti nadOsla-
vou. Na obou koncer-
tech zahraje Beetho-
venův Smyčcový
kvartet č. 6 b dur,
Schubertovu Kvartet-
ní větu cmoll a přede-
vším asi nejslavnější
„Americký“ Smyčco-
vý kvartet č. 12 f dur
AntonínaDvořáka.

Pavel Haas QuartetCelkempětkrát publikumuslyší
letošní rezidenční soubor festivalu, vynikající kvartet
pojmenovaný podle českého skladatele první půle
20. století Pavla Haase. Při zahájení přehlídky 1. červ-
na zahraje vMikulově s americkýmDover Quartetem,
4. června v Kyjově, o den později v dolnorakouském
Retzu, 25. června na zámku ve Žďáru nad Sázavou
a konečně 26. června spolu sMartinemOpršálem
usazeným za bicími nástroji vystoupí v Boskovicích.
9x foto: Archiv CM

Dasha
Speciálně pro letošní festival vznikl programEpoqueQuar-
tet s pěveckou sólistkouDashou. Vystoupení se uskuteční
v Kulturním domě vBystřici nad Pernštejnem23. června.
Pokryje stylové rozpětí jazzového kvartetního repertoáru

od ragtimových začátků až po nejnovější skladby.

Užitečné informace

● Vstupenky
V předprodejní síti Ticketportal a na
www.ticketportal.cz
V Brně: Turistické informační cent-
rum (Radnická 2), Indies (Poštov-
ská 2), Dům pánů z Lipé – Student
Agency (nám. Svobody 17) a další
Slevy: děti 6–15 let (do 6 let bez náro-
ku na sedadlo zdarma), studenti (držite-
lé ISIC), důchodci, držitelé průkazů
ZTP a ZTP-P (+ doprovod). Slevy ne-
platí na vybrané mimořádné koncerty.
Permanentky a hromadné objednávky:
permanentky na pět a více koncertů
dle vlastního výběru – sleva 30 %. Pou-
ze ve festivalové kanceláři, stejně jako
hromadné objednávky vstupenek, per-
manentek a dopravních kuponů.
● Festivalová kancelář
Mezinárodní centrum slovanské hudby
Brno, o. p. s., Polní 6, 639 00 Brno; tel.
542 210 713, fax 542 213 056; e-mail:
monika@concentus-moraviae.cz
● Doprava
Hromadná doprava z Brna na vybrané
koncerty, odjezdy v 18.00 od Janáčko-
va divadla v Rooseveltově ulici.
3. 6. Náměšť nad Oslavou
11. 6. Řeznovice
13. 6. Pernštejn
15. 6. Slavkov u Brna
18. 6. Rájec
20. 6. Milotice
22. 6. Slavkov u Brna
23. 6. Bystřice nad Pernštejnem
26. 6. Boskovice
28. 6. Moravský Krumlov
Zpáteční dopravní kupony za 90 Kč
lze koupit v TIC Brno a ve festivalové
kanceláři. Festival si vyhrazuje právo
zrušit dopravu při počtu zájemců niž-
ším než 6 osob. Na společné dopravě
se posluchači mohou dohodnout také
přímo mezi sebou, diskusí na faceboo-
kové stránce festivalu.
● Info
www.concentus-moraviae.cz
www.facebook.com/Concentus-Moraviae

Představujeme hvězdy

Dover QuartetŠpičkový zahraniční host, americký kvartet, spolu s Pa-
vel HaasQuartetem zahájí festival v Zámeckémsálemikulovského zám-
ku. O den později zahraje v jihlavskémDomě kultury spolu s českým kla-
víristouDavidemMarečkem.
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Čím je pro vás jako
interpreta festival
Concentus Moraviae
jedinečný?

David Mareček
klavír
2. června, Jihlava

Concentus Moraviae spojuje úžasným
způsobem české a zahraniční interpre-
ty v zajímavých a často nečekaných
kombinacích. Pro mne osobně je navíc
festival zárukou poučeného publika,
přátelské atmosféry v sále a krásného
prostředí. Stručně řečeno: účinkování
na festivalu Concentus Moraviae je
pro hudebníka odměnou a sváteční
událostí, na kterou se upřímně těším.

Iva Bittová
housle, zpěv
16. června, Žďár nad
Sázavou
17. června, Hustopeče

Concentus Moraviae vyniká skvělou na-
bídkou hudebních programů nejen v ob-
lasti klasické hudby. Obdivuji naprosto
profesionální, nekomerční a odvážnou
dramaturgii festivalu.

Martin Opršál
bicí nástroje
26. června, Boskovice

Festival má dlouhodobě svoji nespor-
nou dramaturgickou a interpretační
úroveň. Ale stejně je pro mě vždy hlav-
ně příležitostí potkat se se známými
z různých koutů jižní Moravy. Je to
jako když se těšíte na příbuzné, které
jste delší dobu neviděl.

Ivo Kahánek
klavír
3. června, Náměšť
nad Oslavou

Concentus Moraviae disponuje in-
venční dramaturgií, magickými místy
konání i skvělými interprety; teprve
vzájemným dokonalým prolnutím
všech těchto složek však vzniká cosi
výjimečného pro publikum i účinkující.
Zde se zkrátka nepořádají koncerty,
nýbrž tvoří zážitky...

Miroslav Sekera
klavír
17. června, Třebíč

Mám jako interpret možnost koncerto-
vat v nádherných a netradičních sá-
lech, které se zpravidla zpřístupní jen
pro festival.

Danish String QuartetHistorický sál zámku ve Slavkově uBrna při-
vítá 22. června nekonvenční, z Kodaně pocházející těleso se
skladbami inspirovanými severským folklorem a originálním poje-
tímBeethovenova kvartetu z opusu 59 s ruskými lidovými tématy.

Josef Špaček
Skvělý houslista zahraje na festivalu

ConcentusMoraviae na violu. S tímto
nástrojemdoplní 24. června v tišnov-
skémkostele sv. Václava hráče exce-

lentního komorního souboru Ben-
newitzQuartet v přednesuBeethoveno-
va smyčcového kvintetu c dur. O této
skladbě se traduje, že „míří od nená-

padné a zdánlivě nezkušeně napsané
první věty ke geniálnímu finále“.

letošního festivalu

Iva Bittová a Mucha Quartet
Slovenské kvarteto a osobitá zpě-
vačka se budou věnovat lidovým

písním na hudbu Bély Bartóka
a Leoše Janáčka. Vystoupí

16. června vMěstskémdivadle
ve Žďáru a 17. června na nádvoří
domuUSynků vHustopečích.

Korngold Quartet
Hudebně-literární večer s brněnským
kvartetem,mezzosopranistkou Lucií
Špičkovou a překladatelemMartinem
Hilským se odehraje 15. června vKon-
ventuMilosrdných bratří v Brně. Osla-
ví i letošního literárního patrona festi-
valu, Shakespearovýmdílem inspiro-
vanými skladbami od ErichaWolfgan-
ga Korngolda.

Romeo a Julie 25. června se na nádvo-
ří zámku v Lysicích odehraje Shake-
spearova tragédie Romeo a Julie v po-
dání divadelního spolku Kašpar a se
scénickou hudbou Daniela Fikejze.
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R ezidenčním hostem letošního
ročníku festivalu Concentus Mo-
raviae je soubor Pavel Haas

Quartet, jenž za svoje čtrnáctileté pů-
sobení proslul jako světová interpre-
tační špička. Kromě řady jiných oceně-
ní je nositelem pěti cen Gramophone
Awards. Jméno nese po českém skla-
dateli Pavlu Haasovi (starším bratrovi
herce Huga), který byl ve svých 45 le-
tech umučen v osvětimském koncent-
račním táboře.
Dramaturg letošního Concentu Mo-

raviae Aleš Březina si zvláště rozsáhlé-
ho hostování tohoto tělesa velmi cení.
Pavel Haas Quartet totiž kromě pěti
koncertů nabídne šesti vybraným sou-
borům i třídenní mistrovské kurzy za-
končené speciálním koncertem
23. června v Rytířském sále moravsko-
krumlovského zámku.
„Festival nám naštěstí vyšel maxi-

málně vstříc ohledně termínů a pro-
gramů, takže se námpodařilo napláno-
vat rezidenci v tak nebývalé šíři,“ vy-
světluje violoncellista Peter Jarůšek
z Pavel Haas Quartetu, jak se podařilo
najít čas v nabitém kalendáři tělesa
koncertujícího po celém světě.
Program pěti koncertů kvarteta se

podle Jarůška vyvíjel po domluvě

s dramaturgy vlastně spontánně.
„Jsme moc rádi, že můžeme zahrát
Pavla Haase, ale neobešli bychom se
bez Dvořáka, Smetany, Martinů ani Ja-
náčka. A jako úplně první skladba na
zahájení festivalu zazní Beethovenův
opus 95 Serioso, skladba velice kom-
plexní a intenzivní,“ vypočítává vio-
loncellista, jenž si cení také toho, že
s tak jednoznačně zaměřenou akcí, ja-
kou je letošní Concentus Moraviae, se
zatím nikdy nesetkal.
„Takové soustředění na smyčcové

kvarteto je absolutně výjimečné,“ do-
svědčuje Jarůšek. „My jsme se rozhod-
li věnovat smyčcovému kvartetu z čiré
lásky, a tak je tato příležitost ideální
jak pro nás, tak pro publikum. Může-
me si společně užít všechny ty úžasné
kvartetní barvy,“ usmívá se hudebník.

Skladba domluvená v IKEA
Na festivalu zazní v podání Pavel Haas
Quartetu i premiéra skladby A Mid-
summer Quartet od slovenské sklada-
telky Ľubici Čekovské. Ta ji na shake-
spearovské téma zkomponovala speci-
álně pro Concentus Moraviae.
„Rozhodnutí, proč právě ona toto

dílo pro festival vytvoří, bylo nakonec
vlastně osudové,“ vypráví Peter Jarů-

šek. „Po návratu z Austrálie jsme naku-
povali nějaké nezbytnosti v bratislav-
ské IKEA a k naší houslistce Veronice
Jarůškové se přitočila sympatická čer-
novláska, která se představila jako Ľu-
bica Čekovská. Řekla, že zná naše na-
hrávky a velmi ráda by pro nás něco
napsala. A tím to bylo vyřešené a zpe-
četěné,“ směje se hudebník.
Jako manžel houslistky může zodpo-

vědně dosvědčit i to, zda je pravdivé
od Shakespeara získanémotto letošní-
ho ročníku: je-li soužití kvarteta nároč-
nější než manželství.
„Zde i tam je především třeba mít

štěstí na lidi, ale také tu po jistém čase
mohou na povrch vyplavat jisté věci,
kvůli nimž má většina kvartet zkuše-
nost se změnou členů,“ podotýká Jarů-
šek a vysvětluje, že kvarteto je zkrátka
proměnlivý a živý organismus, v němž
je důležitý a jedinečný každý hlas,
jenž však musí fungovat i jako součást
polyfonního celku. „Každý člen tedy
musí být týmový hráč, vůdce i podda-
ný, v každémpřípadě ale oddaný,“ do-
dává violoncellista.
Těší se i na festivalové koncertní pro-

story. „Máme totiž rádi, když lidé sedí
blízko a pozorují, jak to všechno fun-
guje,“ podotýká. — Jana Soukupová

„My jsme se rozhodli
věnovat smyčcovému
kvartetu z čiré lásky,
a tak je tato příležitost
ideální jak pro nás,
tak pro publikum.
Můžeme si společně
užít všechny ty úžasné
kvartetní barvy.“
Peter Jarůšek
violoncellista Pavel Haas Quartetu

Duo dramaturgůProgram 21. ročníku festivalumají „na svědomí“ Aleš Březina (vlevo) a Jiří Beneš. Foto: Jiří Sláma

Pět koncertů Pavel Haas Quartet.
I mistrovské kurzy pro kvarteta
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Ze Shakespearova sone-
tu číslo 8 si dramaturgie
letošního ročníku Con-
centuMoraviae vybrala
jakomotto verše „Se
strunou struna v téže tó-
nině, v manželské sou-
hře se vždy doplňují“.
Kompletní díloWilliama
Shakespeara přeložil do
češtiny jeho přední zna-
lec Martin Hilský.

Jana Soukupová
spolupracovnice MF DNES

S pojení Shakespearova díla s hud-
bou bude 15. června v brněn-
ském Konventu Milosrdných

bratří i tématem přednášky Martina
Hilského. „Toto téma souvisí s filozo-
fickýmmyšlením té doby, že totiž hud-
ba a harmonie jsou ztělesněním řádu
všehomíra,“ podotýká překladatel
a dodává, že směřování k harmonii je
tedy i u Shakespeara velmi důležité.
„Například všechny jeho komedie, ze-
jména takzvané sváteční, mají hudeb-
ní strukturu, směřují k závěrečné har-
monii, ke svatbě, k níž se však milenci
dostali přes nejrůznější kakofonické
elementy, přes překážky, které jim
různí lidé kladli do cesty. Shakespeare
je jedním z nejhudebnějších renesanč-
ních básníků.“

Myslíte i v blankversu, který použí-
val?
Přesně tak, myslím hudebnost jeho
slov ve hrách, ale i rýmovaný jambic-
ký verš jeho sonetů. A navíc
v blankversu, který rýmy nemá, jde
u Shakespeara o hudebnost vyššího
řádu spočívající v tepu,metru, v pulzo-
vání slov.

Dovolím si položit přízemnější otáz-
ku: Dnes už se vcelku přesně ví, že
Shakespeare byl ve svých sonetech
inspirován láskou k muži. Proč
myslíte, že se o tom tak dlouho ml-
žilo? Bylo to i v renesanční Anglii
jeho doby takové faux pas?
Bylo. Ale pak zejména v 18. století,
když jeden z nejslavnějších průkopní-
ků shakespearovského bádání Ed-
mondMalone jako první textově doká-
zal, že prvních 126 sonetů je adresová-
nomuži. Představa, že národní anglic-
ký básník Shakespeare, už tehdy pova-

žovaný za velkého barda, jenž byl na-
víc manželem a otcem tří dětí, by
mohl mít homoerotické sklony, jak ří-
káme dnes, tedy že by mohl být sodo-
mitou, jak to drsně nazývali tehdy, to
byl tedy průšvih.

Takže se to všichni snažili zaretušo-
vat?
Ano. Ale ono to moc nešlo. I když, a to
je na tom nejzajímavější, Shakespearo-
vy sonety jsou vlastně na hraně, nej-
sou otevřeně homosexuální. Zvláště
sonety první skupiny, 1 až 126, mohou
být i po jazykové stránce adresovány
muži i ženě, jsou hermafroditní, an-
drogynní. Napsat je tak v angličtině je
samozřejmě snazší, ale já jsem se sna-
žil zachovat to i v českém překladu.
Ovšem i sonety adresované „víc než

příteli“ lze vykládat v dobových kon-
textech tak, že tehdy přátelství oprav-
du znamenalo něco víc. Každopádně
chtít „umravňovat“ Shakespeara je
podle mého jedna z nejhorších ne-
mravností.

Sonety ve vašem překladu zhudeb-
nil Daniel Dobiáš a zpívá je při „spa-
nilých jízdách“ s vašimi čteními
a přednáškami o Shakespearových
sonetech. Jak k tomu došlo?
Daniel Dobiáš sonety zhudebnil coby
šansony, tedy nijak dobově, renesanč-
ně, ale moderně. A založil je na tex-
techmých překladů, když semudosta-
ly do ruky ve dvojjazyčně vydané kníž-
ce z roku 1997. Tvrdil mi, že už před-
tím o zhudebnění uvažoval, ale před-
chozí překlady mu to neumožnily.

Měl jsem velkou radost, že coby hu-
debník vycítil moji vědomou snahu do-
stat i v češtině do překladů hudbu
Shakespearových veršů. Já sice nehra-
ji na žádný nástroj, ale věřím, že kaž-
dý člověk v sobě nějakou píseň nosí,
a u mě se projevuje nejspíš v tom, co
snad umím, tedy v hudbě slova.

A ještě k „festivalovému“ sonetu 8.
Byl pro překlad zvlášť těžký?
Byl těžký tím, že vypovídá o hudbě,
o harmonickém souzvuku i ve vztahu,
manželství, k němuž básník vybízí.
A pak také dvěma závěrečnými verší-
ky, u nichž mne napadla ona hra s nu-
lou („Ty hlasy v němou větu splynu-
ly:/sám nula jsi, co pojde od nuly.“).
Což naštěstí přesně zapadá domyšlen-
ky sonetu, že člověk sám není nic.

Martin Hilský

● Profesor anglické literatury na Fi-
lozofické fakultě Univerzity Karlovy
a Filozofické fakultě Jihočeské univer-
zity v Českých Budějovicích.
● Přeložil z angličtiny kompletně celé
dílo Williama Shakespeara. V roce
2015 za to získal hlavní Národní
cenu vlády Česká hlava.
● Za zásluhy o šíření anglické literatu-
ry byl rovněž jmenován čestným čle-
nem Řádu britského impéria. Do-
stal medaili Za zásluhy o stát v oblasti
kultury a školství a vyznamenán byl
také Státní cenou za překladatelské
dílo.

Všechny
Shakespearovy
komedie, zejména
takzvané sváteční,
mají hudební strukturu
a směřují k závěrečné
harmonii, ke svatbě,
k níž se ale milenci
dostali přes nejrůznější
překážky.

Přednáška v Brně Součástí festivalu je přednáškaMartinaHilského Shakespeare
a hudba, 15. června od 18.00 v KonventuMilosrdných bratří. Foto: Archiv CM

Shakespeare je plný hudby
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● Středa 1. června
Mikulov
zámek 19.00
Slavnostní zahajovací koncert
Pavel Haas Quartet
Dover Quartet
program: Ludwig van Beethoven,
Felix Mendelssohn Bartholdy
vstupné 500 Kč / 350 Kč

● Čtvrtek 2. června
Jihlava
Dům kultury 19.00
Koncert Kraje Vysočina, ve spolupráci
s festivalem Mahler Jihlava
Dover Quartet
David Mareček / klavír
program: Ludwig van Beethoven,
Antonín Dvořák
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Pátek 3. června
Náměšť nad Oslavou
zámek 19.30
Talichovo kvarteto
Ivo Kahánek / klavír
program: Ludwig van Beethoven,
Vítězslav Novák
vstupné 200 Kč / 100 Kč

Hustopeče
Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele

19.30
Kvarteto Martinů
program: Ervín Schulhoff, Bohuslav
Martinů, Ludwig van Beethoven
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Sobota 4. června
Kyjov

Dům kultury 19.30
Pavel Haas Quartet
program: Bohuslav Martinů,
Leoš Janáček, Antonín Dvořák
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Neděle 5. června
Retz / Rakousko
dominikánský kostel 19.30
Ve spolupráci s Festival Retz
a Hudba Znojmo
Pavel Haas Quartet
program: Bohuslav Martinů,
Leoš Janáček, Antonín Dvořák
vstupné 24 EUR / 18 EUR

● Pondělí 6. června
Velké Meziříčí
zámek 19.30
V rámci Evropského festivalu filozo-
fie
Wallingerovo kvarteto
program: František Xaver Richter,
Ivana Loudová, Ludwig
van Beethoven
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Úterý 7. června
Třebíč
Zadní synagoga 19.30
Meccore String Quartet
program: Krzysztof Penderecki, Karol
Maciej Szymanowski, Ludwig van
Beethoven
vstupné 250 Kč / 150 Kč

Rájec-Jestřebí
zámek 19.30
Pražákovo kvarteto
program: Ludwig van Beethoven,

Josef Suk
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Středa 8. června
Tišnov
Městské kulturní středisko 19.30
Janáčkovo kvarteto
program: Vítězslav Novák, Ludwig
van Beethoven
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Čtvrtek 9. června
Bystřice nad Pernštejnem
Městské muzeum 19.30
Miloslav Ištvan Quartett
program: Jan Novák, Slavomír
Hořínka, Miloslav Ištvan, Ludwig
van Beethoven
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Pátek 10. června
Boskovice
zámek 19.30
Van Kuijk Quartet
program: Joseph Haydn, Ludwig
van Beethoven
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Sobota 11. června
Ivančice-Řeznovice
kostel sv. Petra a Pavla 19.30
Van Kuijk Quartet
program: Joseph Haydn, Ludwig
van Beethoven
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Pondělí 13. června
Pernštejn
Rytířský sál 19.30
Modigliani Quartet

program: Ludwig van Beethoven,
Franz Schubert, Antonín Dvořák
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Úterý 14. června
Lysice
zámek 19.30
Škampovo kvarteto
program: Antonín Dvořák, Pavel
Fischer, Bedřich Smetana
vstupné 200 Kč / 100 Kč

Náměšť nad Oslavou
zámek 19.30
Modigliani Quartet
program: Ludwig van Beethoven,
Franz Schubert, Antonín Dvořák
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Středa 15. června
Brno
Konvent Milosrdných bratří 18.00
Literárně-hudební projekt
ve spolupráci s Prahou, městem
literatury
Martin Hilský / přednáška na téma
Shakespeare a hudba
Korngold Quartet
Lucie Špičková / mezzosoprán
Renata Ardaševová / klavír
program: Erich Wolfgang Korngold
vstupné 250 Kč / 150 Kč

Slavkov u Brna
zámek 19.30
Concentus Moraviae Quartet
Josef Špaček / housle
program: Luboš Fišer, Ludwig van
Beethoven, Johannes Brahms
vstupné 250 Kč / 150 Kč

Mikulovský zámekZdejší Zámecký sál bude 1. června dějištěm zahajovacího koncertu festivalu ConcentusMoraviae, na kterém vystoupí Pavel HaasQuartet s ame-
rickýmDover Quartetem. Na programu je nejdramatičtější Beethovenův Smyčcový kvartet č. 11 op. 95 „Serioso“, v němž se velký tvůrce vyrovnával se svým osudo-
výmmilostným zklamáním. S ním pak kontrastuje další dílo programu, romantickýOktet FelixeMendelssohnaBartholdyho. Foto:MAFRA

Program festivalu: Shakespeare,
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● Čtvrtek 16. června
Žďár nad Sázavou
Městské divadlo 19.30
Iva Bittová / housle, zpěv
MuchaQuartet
program: Béla Bartók, Leoš Janáček
vstupné 300 Kč / 200 Kč

● Pátek 17. června
Třebíč
foyer divadla Pasáž 19.30
ConcentusMoraviae Quartet
Josef Špaček / housle
Miroslav Sekera / klavír
program: Ernest Chausson, Samuel
Barber
vstupné 250 Kč / 150 Kč

Hustopeče
nádvoří domu U Synků 19.30
Iva Bittová / housle, zpěv
MuchaQuartet
program: Béla Bartók, Leoš Janáček
vstupné 300 Kč / 200 Kč

● Sobota 18. června
Rájec-Jestřebí
zámek 19.30
Kodály Quartet
program: Béla Bartók, Ludwig
van Beethoven
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Neděle 19. června
Veselí nadMoravou
Kulturní dům 19.30
Kvarteto Apollon
Wenzel Grund / klarinet
program: Andy Harder, David
Balakrishnan, Dizzy Gillespie, Miles
Davis, Chick Corea, Pat Metheny
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Pondělí 20. června
Kyjov
zámekMilotice 19.30
Zemlinského kvarteto
program: Viktor Kalabis, Ludwig van
Beethoven
vstupné 200 Kč / 100 Kč

Ivančice
Dům pánů z Lipé 19.30
Wihanovo kvarteto
program: Josef Suk, Ludwig van
Beethoven
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Úterý 21. června
VelkéMeziříčí
Jupiter club 19.30
Magdalena Kožená / mezzosoprán
Ondřej Havelka a jeho
MelodyMakers
program: Cole Porter / aranžmá J. Bartoš
Cenová pásma 1 000 Kč / 700 Kč

● Středa 22. června
Slavkov u Brna
zámek 19.30
Danish String Quartet
Per Nôrgârd, Ludwig van Beethoven
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Čtvrtek 23. června
Bystřice nad Pernštejnem
Kulturní dům 19.30
Dasha / zpěv
Epoque Quartet
program: Jan Kučera, Pat Metheny,
Leonard Bernstein, David Bala-
krishnan, Cole Porter
vstupné 250 Kč / 150 Kč

Moravský Krumlov
zámek 19.30

koncert účastníkůmistrovských
kurzůPavel Haas Quartet pro
smyčcová kvarteta
program: Ludwig van Beethoven
vstupné dobrovolné

● Pátek 24. června
Tišnov
kostel sv. Václava 19.30
Bennewitzovo kvarteto
Josef Špaček / viola
program: Alexander Borodin, Ludwig
van Beethoven
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Sobota 25. června
Žďár nad Sázavou
zámek 19.30

Pavel Haas Quartet
program: Ľubica Čekovská, Dmitrij
Šostakovič, Bedřich Smetana
vstupné 250 Kč / 150 Kč
Lysice
vnitřní nádvoří zámku 21.00
Divadelní spolek Kašpar
program:William Shakespeare –
Romeo a Julie
vstupné 350 Kč / 250 Kč

● Neděle 26. června
Boskovice
Zámecký skleník 19.30
Pavel Haas Quartet
Martin Opršál / bicí nástroje
program: Pavel Haas, Sergej
Prokofjev
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Pondělí 27. června
Valtice
Zámecké divadlo 19.30
Zemlinského kvarteto
program: Leoš Janáček, Antonín
Dvořák
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Úterý 28. června
Moravský Krumlov
zámek 19.30
Slavnostní závěrečný koncert
Komorní orchestr České
filharmonie
Josef Špaček / housle, umělecký
vedoucí
Ludwig van Beethoven, Franz
Schubert
vstupné 500 Kč / 350 Kč

Změna programu vyhrazena.

Dolnorakouskéměsto Retz
5. června zde Pavel HaasQuartet zahraje třetí kvartet Bohuslava

Martinů, Janáčkův první kvartet o tragédii ztroskotaného
manželského vztahu a Dvořákův Americký, jenž je nejpohodovější

skladbou velkého kvartetního repertoáru.

Beethoven a česká hudba

Kurdějovský kostel sv. JanaKřtitele V sugestivním prostředí středověkého opev-
něného kostela vystoupí 3. června KvartetoMartinů. Zahraje kvartet Ervína Schul-
hoffa, v němž se vyrovnával s válkou rozvráceným vkusempublika 20. let, dále
BohuslavaMartinů, jenž se chtěl stůj co stůj vrátit domů z Ameriky, a konečně
Beethovena zkroušeného osudovýmmilostným zklamáním i Napoleonovou oku-
pací Vídně.
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Jupiter club ve Velkém
Meziříčí přivítá asi vů-
bec nejlákavější hosty le-
tošního ročníku festiva-
lu Concentus Moraviae –
jeho patronkuMagdale-
nu Koženou aMelody
Makers Ondřeje Havel-
ky. Proč právě zde?
Jana Soukupová
spolupracovnice MF DNES

Č ím si Jupiter club zasloužil své le-
tošní prestižní festivalové hosty,
na to má jeho vedoucí Milan Du-

fek jednoduchou odpověď: „Způsobily
to dvě okolnosti. Jednak je Velké Mezi-
říčí jedním ze třinácti zakládajících
měst festivalu a těm jeho ředitel David
Dittrich slíbil, že do každého festivalo-
véhoměsta přivede alespoň jednou pa-
tronku festivalu – Magdalenu Kože-
nou.“

A za druhé?
Druhou okolností je zdařilá rekon-
strukce Jupiter clubu, především jeho
velkého sálu, o kterém si troufám
říct, že je dnes jedním z nejhezčích
multifunkčních sálů v České republi-
ce.

Jak se vám to povedlo?
Celé to trvalo skoro patnáct let s nespo-
četnými jednáními, rozhodováním, vy-
světlováním i schvalováním. První myš-
lenky na rekonstrukci bývalé sokolov-
ny ze 30. let minulého století mne totiž
napadly už při mém nástupu do funk-
ce ředitele klubu v roce 2000. O tři léta
později proběhla první jednání s vede-
ním města. Za další tři byl projekt klu-
bu zařazen mezi pilotní projekty. Pak
bylo nutné se majetkově vypořádat
s vlastníky či spoluvlastníky budov Ju-
piter clubu. Město se stalo vlastníkem
bývalé sokolovny v roce 2008 a soused-
ní budovy s kinosálem, koncertním
a loutkovým sálem, která je s rekon-
struovaným objektem provázána,
v roce 2013. Podle vítězné studie br-
něnského Atelieru WIK z roku 2010 se
s rekonstrukcí za 100 milionů začalo
1. října 2013 a slavnostně jsme otevřeli
10. října 2015.

Čím je váš sál tak unikátní?
Je víceúčelový a Velké Meziříčí v něm
získalo akusticky a technicky kvalitní
prostor pro divadelní představení, ple-
sy, koncerty, konference, společenské
akce a tak dál. Kapacita sálu je zhruba
470 míst na sezení a asi 900 ke stání,
pro plesy pak 580 míst. Hlediště s ele-
vací (zvednutí sedadel – pozn. red.) má
140míst k sezení, elevaci lze navíc slo-
žit a zapustit do země pod podlahu.
Účinkující všech žánrů zvlášť oceňují
technickou vybavenost, akustiku i zá-

zemí. Připočtěte také stylové caterin-
gové zázemí s restaurací a bary.

Je to důvod pro nadstandardní spo-
lupráci s festivalem Concentus Mo-
raviae?
Určitě také. Známe se ovšem už řadu
let a s přípravou i realizací koncertů pa-
nuje trvalá spokojenost na obou stra-
nách. Festival u nás propaguje vážnou
hudbu a nabízí světové interprety.
I proto jej vedeníměsta se starostou Ra-
dovanem Necidem velmi podporuje.

Festival se letos odehrává i na velko-
meziříčském zámku, v jehož jídel-
ně zahraje 6. června Wallingerovo
kvarteto. Jak spolupracujete s maji-
teli zámku vy?
Majitelé zámku, rodina Podstatz-
kých-Lichtenstein, jsou našimi vý-
znamnými partnery nejen při pořádá-

ní koncertů Concentus Moraviae. Po-
skytují nám prostory i pro pořádání
přednášek a kulturních akcí v rámci Ev-
ropského festivalu filozofie (EFF), je-
hož 10. ročník chystáme ve dnech
3.–12. června.

Ten jste propojili právě s hudebním
festivalem, že?
Našli jsme společný průnik a v rámci
EFF pravidelně v rámci doprovodného
kulturního programu realizujeme i je-
den koncert Concentu Moraviae, který
svým repertoárem souzní s daným té-
matem EFF.

Můžete nám filozofický festival
představit blíž?
Na tuto specifickou akci se do našeho
města sjíždějí z celé republiky i zahrani-
čí známímyslitelé, glosátoři a komentá-
toři společensko-politického dění a se-
tkávají se s veřejností na přednáškách
či workshopech. Festival se tak na ně-
kolik dní stává doslova evropským cen-
trem myšlení. Je zajímavé, jak velký
ohlas u veřejnosti jeho těžká a závažná
témata naší dobymají. A letošní jubilej-
ní 10. ročník má mimořádně aktuální
téma: Svoboda a násilí.

A těšíte se i na Magdalenu Koženou
s Melody Makers u vás v klubu?
Moc. Bude to určitě skvělý zážitek
nejen pro mě. Koncert je vyprodaný,
přitom lidem z Velkého Meziříčí jsme
nabídli sedmdesát procent vstupenek.

„O velkém sálu Jupiter
clubu si troufám říct,
že je dnes
jedním z nejhezčích
multifunkčních sálů
v České republice.“
Milan Dufek
vedoucí Jupiter clubu ve Vel. Meziříčí

Čeká hvězduMilan Dufek letos vmeziříčském
Jupiter clubu přivítáMagdalenuKoženou
sMelodyMakers. Foto:Martina Strnadová

Velké Meziříčí má unikátní sál,
festival a letos i prestižní hosty
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MoravskýKrumlov si vět-
šina lidí spojí s už léta
mediálně propíraným
sporem o Slovanskou
epopej, monumentální
malířské dílo AlfonseMu-
chy, které bylomnoho
let k vidění na zdejším
zámku. Dnes se nalézá
v Praze. V zámeckých
prostorách jsou však
díky hudebnímu festiva-
lu k vidění a slyšení
umělci světového jmé-
na.

Jana Soukupová
spolupracovnice MF DNES

M ožná i kvůli nekonečnému spo-
ru moravskokrumlovského
„Davida“ s pražskýmGoliášem

jsou také pořadatelé festivalu Concen-
tus Moraviae právě ke Krumlovu
vstřícní a do jeho zdí směřují pravidel-
ně opravdu prestižní hosty i koncer-
ty.
„A Moravský Krumlov je zase velmi

hrdý na to, že je zakládajícím městem
mezinárodního hudebního festivalu
Concentus Moraviae,“ usmívá se sta-
rosta Tomáš Třetina. „Konalo se u nás
všech dvacet jedna ročníků a vždycky
k nám přijeli umělci světového jména,
kteří by tu jinak nevystupovali,“ potvr-
zuje výše řečené. On sám řadí k mimo-
řádným festivalovým zážitkům přede-
vším vystoupení Magdaleny Kožené,
souboru Accordone s charismatickým
vedoucím Marcem Beasleym či – jak
sám říká – „úžasného“ norského usku-
pení Majorstuen.

Plný Rytířský sál pro 600 lidí
K prvořadým bonusům festivalu však
starosta řadí i spolupráci mezi pořada-
teli, městem a zámkem. „Je nejen vel-
mi profesionální, ale všechny nás tady
v Krumlově moc baví,“ chválí partu
lidí v čele s ředitelem festivalu Davi-
dem Dittrichem. Oceňuje i celkové oži-
vení měst na jižní Moravě a Vysočině,
kam festival vozí špičkovou hudbu,
umělce, produkci i dramaturgii. „Za ty
roky má také Concentus Moraviae

zvučné jméno,“ usmívá se a vzpomí-
ná, jak ještě před deseti lety na koncert
přicházelo kolem stovky posluchačů
či méně.
„Dnes už vůbec nemáme problém za-

plnit celou kapacitu Rytířského sálu na
zámku, kam se vejde šest set lidí,“ po-

tvrzuje stále vzrůstající zájem o festiva-
lové koncerty.
Díky festivalu je navíc o Krumlovu

víc slyšet. „Lidem tak dáváme vědět,
že tu máme zámek a nádherný park.
A také že nežijeme chudý kulturní ani
společenský život, ačkoliv jsme jen
maléměsto. Ostatně právě to semi na
festivalumoc líbí. Že skrze hudbu uka-
zuje lidem krásyměst naMoravě a Vy-
sočině, a to před létem, kdy se lidé
rozhodují, kam zajedou o prázdni-
nách či dovolené,“ vypočítává Tomáš
Třetina.
Dalším festivalovým bonusem je jeho

letošní zapojení do projektu Zámek
žije, díky němuž se daří lákat návštěv-
níky do prostor zámku, přestože
z nich zmizel Muchův „tahák“.
A právě koncerty, které si podle sta-

rosty zaslouží důstojné prostředí, na-
lezly odpovídající místo v Rytířském
sále zámku.

40. ročník v opraveném zámku
„Chceme tu při nich působit na všech-
ny smysly, nejen na sluch. Letos tu
máme nejen skvělou výstavu děl z Na-
dace Jana a Medy Mládkových. Navíc
i postupně renovované prostory zám-
ku u návštěvníků určitě přispívají k do-
konalému zážitku ze spojení výjimeč-
né hudby amísta,“ usmívá se krumlov-

ský starosta a prohlašuje, že právě
jehoměsto je důkazem, jakmůže kultu-
ra pomoci k zachování hmotného kul-
turního dědictví. „Věřím, že čtyřicátý
ročník Concentu Moraviae se bude ko-
nat už na zcela opraveném zámku,“ do-
dává.

Foto:MAFRA

„Moravský Krumlov je
velmi hrdý na to, že je
zakládajícím městem
festivalu Concentus
Moraviae. Konalo se
tu všech 21 ročníků
a vždy přijeli umělci
světového jména,
kteří by tu jinak
nevystoupili.“
Tomáš Třetina
starosta

Zámek Moravský Krumlov

● Původně gotický hrad byl roku 1560
za Pertolda z Lipé přestavěn na rene-
sanční zámek, za třicetileté války byl
poškozen, v 18. století barokně upra-
ven. Do roku 2012 ho lidé znali přede-
vším jako místo výstavy monumentál-
ního cyklu Alfonse Muchy Slovanská
epopej, dnes se zde pořádají výstavy
a jiné kulturní akce.
● V současné době je možné navštívit
tři prohlídkové okruhy. Jsou tu také ex-
pozice Význačná díla Jana a Medy
Mládkových, Napříč časem a krajinou
– Městské muzeum v Moravském
Krumlově.
● Concentus Moraviae 2016
23. 6. Koncert účastníků mistrovských
kurzů členů Pavel Haas Quartetu pro
smyčcová kvarteta, 19.30 hodin
28. 6. Slavnostní závěrečný koncert
Komorního orchestru České filharmo-
nie, 19.30 hodin

Nemáme epopej? Spojili jsme
zámek s krásnou hudbou
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U ž druhý rok se součástí festivalu Concentus Mo-
raviae stane „výletní“ koncertní akce Hudba na
kole. V sobotu 11. června je v Lednicko-valtic-

kém areálu a dolnorakouskémWeinviertelu od 10 do
17 hodin připraveno čtrnáct hudebních zastávek, na
nichž čeští a rakouští hudebníci nabídnou lidem
v pravidelných intervalech ochutnávku různých hu-
debních žánrů od klasiky přes jazz a crossover až po
lidovou hudbu. „Na vybraných zastaveních si po-
slechnete asi patnáctiminutová hudební vystoupení,
zatímco na ostatních místech budou hudební pro-
dukce probíhat průběžně,“ prozrazuje manažerka
akce Zdenka Kachlová. Dodává, že na webu
www.hudbanakole.cz zájemci kromě míst a trasy
jízdy najdou i přesné začátky jednotlivých koncertů.
Na některých zastaveních bude rovněžmožné zakou-
pit občerstvení. „Hudba na kole nabídne společný
hudební zážitek celým rodinám, skupinám přátel
amalou hudební degustaci pro ty, kteří se k návštěvě
koncertů teprve odhodlávají,“ zvou pořadatelé.
Startovat je samozřejmě možné z jakéhokoliv mís-

ta a trasu po jednotlivých zastaveních si účastníci
volí sami třeba podle atraktivity koncertních destina-
cí, oblíbenosti hudebního žánru nebo svých fyzic-
kých schopností. Oficiální zahájení se ovšemodehra-
je v 10 hodin na valtickém náměstí.

Letošní novinkou jsou cyklopasy, které účastníci
dostanou na všech hudebních zastávkách od
10 do 16 hodin. „Součástí cyklopasu je mapka hu-
debních zastávek, doporučené cyklotrasy a také
soutěž o ceny. Pokud se vám podaří sesbírat razít-
ka alespoň ze dvou zastávek, můžete vyhrát hod-
notné ceny,“ dodává Kachlová. Zdůrazňuje, že
celá akce Hudba na kole a všechny koncerty jsou
zdarma. (jasu)

J
edním z vrcholů letošního festi-
valu ConcentusMoraviae bude
21. června unikátní koncert ve
VelkémMeziříčí, na němžMag-
dalena Kožená s Melody Ma-

kers Ondřeje Havelky zazpívá jazzové
skladby Colea Portera. Hudba a písně
z amerických muzikálů nejsou věru
běžným repertoárem světově proslulé
mezzosopranistky.
Jazzem inspirované skladby Colea

Portera si však pěvkyně zvolila pro je-
jich oduševnělost i vtip a také kvůli
spolupráci s Ondřejem Havelkou
a jehoMelodyMakers, kteří jsou pova-
žováni za světovou špičku v autentic-
ké interpretaci jazzu, swingu i taneční
hudby 30. a 40. let.

Nebudu znít jako jazzová
zpěvačka
Jako dlouholetá patronka festivalu do-
stala navíc zpěvačka volnou ruku.
Mohla si tak pro své vystoupení zvolit
umělce i hudbu. A tak se zrodil v její
kariéře naprosto výjimečný projekt.
„Je to hudba, kterou ráda poslouchám
ve volném čase, ale že ji budu sama

zpívat, je zcela mimořádné,“ potvrzu-
je sama Magdalena Kožená. „Za nor-
málních okolností nemám ráda crosso-
ver, ani když se operní zpěváci pokou-
šejí zpívat v jiném stylu. Vždyckymi to
zní trochu nepřirozeně, ačkoliv někte-
ří klasičtí hudebníci to dělají dobře,“
vysvětluje pěvkyně, jak ji povzbudila
nahrávka skladeb Colea Portera od
zpěvačky Fredericy von Stade. „Ona

zpívá jeho písně stejným způsobem
jako klasiku, což je příjemný přístup.
Takže se nebudu pokoušet znít jako
jazzová zpěvačka, ale budu zpívat
‚normálně‘,“ usmívá se mezzosopra-
nistka. Dodává, že s Havelkovým ban-
dem nicméně pracuje na osvojení
principů swingové fráze i jak ji vyčíst
z běžného notového zápisu. „Samo-
zřejmě je třeba zpívat, aby lidé rozu-

měli každému slovu, jinak to vyzní pří-
liš operně. Hlavní myšlenkou je ale
představit tuto hudbu, jak ji cítím,“
zdůrazňuje Kožená.

Možná i trošku zatančím
Havelka při svých vystoupeních běž-
ně tančí. Hodlá se i slavná diva pustit
do něčeho podobného? „Možná tam
bude nějaká drobnost i z mé strany,
ale určitě nic velkého,“ směje se slav-
ná zpěvačka.
Ondřej Havelka dodává, že je vždy

velká radost pracovat s tak „mimořád-
nou zpěvačkou, muzikantkou tělem
i duší a skvělým člověkem“. Uskuteč-
nil s ní už několik projektů. „Poprvé
jsme se setkali, když jsem natočil hu-
dební klip pro její první, průlomové al-
bum árií z bachovských kantát. Pak
její dva dokumentární portréty. I letoš-
ní spolupráce se chystá několik let,“
prozrazuje Havelka. Jako tvář londýn-
ské koncertní síně Wigmor Hall měla
zpěvačka možnost vytvořit žánrově
i stylově různorodé programy. „A pro-
to se pustila i do Colea Portera,“ dodá-
vá Havelka. — Jana Soukupová

Místa hudebních zastavení

● Lednicko-valtický areál a okolí
Mikulov:Horní synagoga – ZUŠMikulov (klasická
hudba), náměstí – přehlídka dětských cimbálových
muzik z Jihomoravského kraje, Galerie Konvent –
Husákovo kvarteto (Multižánrová smršť)
Sedlec: Sedlecká vína – vinařství – Klaret (lid. hudba)
Hlohovec: Kostel sv. Bartoloměje – Duo Eva Štolbo-
vá, housle, Josef Malhocký, kontrabas – stará hudba
Lednice: Lázeňská kolonáda – Nut Jazz Five (dixie-
land), Zámek & Jízdárna – Indigo Quartet (klasická
hudba, jazz)
Valtice: Zámek – Markus Gaudriot Trio (jazz), Kolo-
náda na Reistně – pozounové kvarteto JAMU (cros-
sover & klasická hudba)
● Weinviertel (Dolní Rakousko)
Schrattenberg: Schaumühle – ZUŠMikulov a Hu-
dební škola Mistelbach (lidová hudba)
Herrnbaumgarten: Keller Umschaid – Kollegium
Kalksburg (jazz & folklor)
Poysdorf:Weingut Geniesserhof Haimer – Mid-
night Coffee Session (hot swing&jazz&folk fusion),
Eisenhuthaus – Vilém Spilka Trio (jazz), Weingut Ne-
ustifter – pFegeZn (žesťový soubor)

Za koncerty na kole i pěšky – a zadarmo

Zahrají PorteraSvětoznámámezzosopranistka a skvělý jazzman zaměřený na
hudbu 30. a 40. let se sešli už u několika společných projektů. 2x foto: MAFRA

Magdalena Kožená si s kapelou
Ondřeje Havelky vyzkouší jazz
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Lednicko-valtický areál
a dolnorakouský Weinviertel
14 hudebních zastávek – hudba různých žánrů
Mikulov – Sedlec – Hlohovec – Lednice – Valtice
Schrattenberg – Herrnbaumgarten – Poysdorf

HUDBA NA KOLE
sobota 11.6. od 10 hod.

www.hudbanakole.cz

ve spolupráci s Nadací Partnerství

partneřive spolupráciza finanční podpory

Vstup zdarma

FESTIVAL DĚKUJE
ZA PODPORU PARTNERŮM

mecenáš

CONCENTUS MORAVIAE
XXI. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST
téma SHAKESPEARE, BEETHOVEN
A ČESKÁ KVARTETNÍ TRADICE

01 06 — 28 06 2016
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RETZ (A)

Mapa

měst
festivalových

Boskovice

Lysice

Mikulov Moravský Krumlov Náměšť nad Oslavou

Státní hrad Pernštejn Rájec-Jestřebí Retz Slavkov u Brna

Třebíč Valtice Velké Meziříčí Veselí nad Moravou Žďár nad Sázavou

Tišnov

Brno Bystřice
nad Pernštejnem

Hustopeče

Jihlava

Ivančice

Kyjov


