XVI. MEZINÁRODNÍ
HUDEBNÍ FESTIVAL
13 MĚST
ČESKÉ SNY
28 05 — 25 06 2011
téma

MONITORING

∫ XVI. ročníku MHF 13 měst

CONCENTUS MORAVIAE udělili záštitu

MUDr. Jiří Besser

∫ ministr kultury České republiky

JUDr. Michal Hašek

∫ hejtman Jihomoravského kraje,
předseda Asociace krajů ČR

MUDr. Jiří Běhounek
∫ hejtman Vysočiny

Starostové festivalových měst

Ing. Jaroslav Dohnálek ∫ starosta města Boskovice
Ing. Karel Pačiska ∫ starosta města Bystřice nad Pernštejnem
Mgr. Jiří Mráka ∫ starosta města Hodonín
PaedDr. Zdeněk Janalík ∫ starosta města Holešov
Ing. Luboš Kuchynka ∫ starosta města Hustopeče
Mgr. František Lukl ∫ starosta města Kyjov
Ing. Luděk Baláč ∫ starosta městyse Lysice
Rostislav Koštial ∫ starosta města Mikulov
Mgr. Tomáš Třetina ∫ starosta města Moravský Krumlov
Vladimír Měrka ∫ starosta města Náměšť nad Oslavou
Ing. Pavel Perout ∫ starosta města Rájec-Jestřebí
Ing. Ivan Charvát ∫ starosta města Slavkov u Brna
Jan Schneider ∫ starosta města Tišnov
MVDr. Pavel Heřman ∫ starosta města Třebíč
Ing. Pavel Trojan ∫ starosta města Valtice
Ing. Radovan Necid ∫ starosta města Velké Meziříčí
Ing. Dagmar Zvěřinová ∫ starostka města Žďár nad Sázavou
První řada zleva: Mgr. Tomáš Třetina
(starosta města Moravský Krumlov),
Ing. Pavel Perout (starosta města RájecJestřebí), Bc. Josef Vojta (místostarosta
města Bystřice nad Pernštejnem),
Ing. Dagmar Zvěřinová (starostka města
Žďár nad Sázavou), Ing. Luděk Baláč
(starosta městyse Lysice), MVDr. Pavel
Heřman (starosta města Třebíč), Vladimír
Měrka (starosta města Náměšť nad
Oslavou), Ing. Ivan Charvát (starosta
města Slavkov u Brna)
Druhá řada zleva: Rostislav Koštial
(starosta města Mikulov), Ing. Radovan
Necid (starosta města Velké Meziříčí),
Ing. Jaroslav Dohnálek (starosta
města Boskovice), Ing. Pavel Trojan
(starosta města Valtice), Mgr. Jiří Mráka
(starosta města Hodonín), Ing. Luboš
Kuchynka (starosta města Hustopeče),
MUDr. Vojtěch Adam (starosta města
Ivančice), PaedDr. Zdeněk Janalík
(starosta města Holešov), Jan Schneider
(starosta města Tišnov)

Setkání starostů v Besedním domě v Brně 21. dubna 2011
foto Jiří Sláma
∫2

XVI. Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE

∫ Ohlédnutí Davida Dittricha
David Dittrich

∫ ředitel festivalu MHF 13 měst
Concentus Moraviae

Vážení přátelé,
16. ročník festivalu Concentus Moraviae s podtitulem „České sny – otisky a vzpomínky“ se odehrál
v období 28. května a 25. června 2011 a nabídnul
posluchačům 34 koncertů a představení ve 20 městech jižní Moravy a Vysočiny.
Dramaturgii letošního ročníku připravil hudební skladatel a muzikolog Aleš Březina, ředitel
Institutu Bohuslava Martinů. Díky jeho intenzivní
komunikaci s českými a v Čechách působícími hudebníky vznikly pro festival velmi osobní programy,
ve kterých se zrcadlily osobní hudební sny jednotlivých účinkujících. Interpreti prostřednictvím
skladeb významných pro jejich profesní růst naznačili, jakou měli motivaci pro volbu konkrétního
nástroje a hudby jako svého životního poslání, jak
nasměrovalo jejich první vědomé setkání s hudbou
jejich životní dráhu a také, co z tehdejších emocí
je i po mnoha letech a společenských proměnách
stále součástí jejich uměleckého profilu. O tom, že
programový koncept publikum velmi zaujal, svědčí
vysoká návštěvnost a množství pozitivních ohlasů
posluchačů i odborné kritiky. Jako každoročně jsme
do našich aktivit zařadili jednu přidruženou akci
zaměřenou na podporu regionu, konkrétně akci
Židle pro Pernštejn.

festivalu, účinkující i zástupci festivalových měst
ocenili velkoryse koncipované webové stránky
festivalu Concentus Moraviae.
Jsme upřímně vděčni, že se do letošního ročníku
festivalu opět zapojili naši tradiční partneři v čele
se společnostmi ČEZ, Modrá pyramida a OHL ŽS.
Jim i mediálním partnerům patří srdečný dík.
Neméně důležité je pokračování dlouholetého partnerství s Jihomoravským krajem, krajem Vysočina
i Ministerstvem kultury ČR.
Ve druhé půli tohoto roku se festivalové koncerty
rozšíří do Evropy prostřednictvím mezinárodního
kulturního projektu České sny 2011 zaměřeného
na kulturní spolupráci mezi evropskými městy a regiony a na propagaci špičkových českých umělců
a hudebníků s Českou republikou úzce spjatých.
David Dittrich, ředitel festivalu

V letošním roce jsem se zaměřili na oživení propagace festivalu. Vítěz soutěže mezi grafickými studii, studio Anymade, připravilo originální tištěné
materiály v nových formátech. Obvyklá prezentace
festivalu byla obohacena o rozsáhlou mediální
spolupráci s MF Dnes, v jejímž rámci vznikla také
mimořádná příloha o festivalu Concentus Moraviae.
Česká televize, hlavní mediální partner festivalu,
vysílala spot režiséra Petra Stodůlky. Návštěvníci
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∫ 28 05 – 25 06 2011

34 koncertů ve 20 městech
6.000 posluchačů

so 28 05
Třebíč

st 08 06
Žďár nad Sázavou

Opera Národního divadla v Praze
Soňa Červená, Jan Mikušek

Martinů Voices
Lukáš Vasilek ∫ sbormistr

bazilika sv Prokopa, 19:00 hod.

čt 02 06
Bystřice nad
Pernštejnem

Filharmonie Brno
Český filharmonický sbor Brno
Kaspar Zehnder ∫ dirigent

Kulturní dům, 19:30 hod.

poutní kostel sv. Jana 		
		 Nepomuckého na Zelené
		 hoře, 19:30 hod.

ne 29 05
Tišnov

pá 03 06
Lysice

Městské kulturní středisko, 		
19:30 hod.

nádvoří zámku, 19:30 hod.

čt 09 06
Slavkov u Brna

zámek, Historický sál, 		
19:30 hod.

		

Iva Bittová ∫ zpěv, housle
Čikori

Zuzana Lapčíková Kvintet

po 30 05
Kyjov

		

ne 05 06
Moravský Krumlov

Pavel Haas Quartet

zámek Milotice, Freskový sál, 		
19:30 hod.

zámek, Slovanská epopej, 19:30 hod.

pá 10 06
Boskovice

zámek, 19:30 hod.

		

Barocco sempre giovane
Václav Vonášek ∫ fagot

Vilém Veverka ∫ hoboj
Kateřina Englichová ∫ harfa
Ivo Kahánek ∫ klavír

Pavel Haas Quartet

so 11 06
Mikulov

po 06 06
hrad Pernštejn

po 30 05
Holešov

zámek, Zámecký sál,
19:30 hod.

Merel Quartet

		

		

Rytířský sál, 19:30 hod.
		

zámek, Hlavní sál, 19:30 hod.

Baborák Ensemble
Radek Baborák ∫ lesní roh

út 07 06
Brno

Clarinet Factory
Alan Vitouš ∫ perkuse

út 31 05
Valtice

ne 12 06
Třebíč

Červený kostel, 19:30 hod.

		

Eric Vloeimans ∫ trubka
Bert van den Brink ∫ varhany

zámek, Taneční sál, 19:30 hod.

Louka na Hrádku, 14:00 hod.

		

Odpoledne pro rodiny s dětmi

Duo Ardašev

út 07 06
Ivančice

ne 12 06
Velké Meziříčí

Ondřej Havelka
a jeho Melody Makers

Zuzana Lapčíková Kvintet

st 01 06
Náměšť nad Oslavou

kino Réna, 19:30 hod.

		

jízdárna zámku, 19:30 hod.

Iva Bittová ∫ zpěv, housle
Čikori

st 08 06
Hustopeče

Evangelický kostel, 19:30 hod.

		

Clarinet Factory
Alan Vitouš ∫ perkuse

∫4

Jupiter Club, 19:30 hod.

		

po 13 06
Hodonín
kostel sv Vavřince, 19:30 hod.

Markéta Schley Reindlová ∫
varhany
David Vrbík ∫ videomapping
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út 14 06
Rájec-Jestřebí

ne 19 06
Žďár nad Sázavou

pá 24 06
Velké Meziříčí

Smetanovo trio

Lenka Bartůňková ∫ tanec

		

st 15 06
Náměšť nad
Oslavou

po 20 06
Ivančice

zámek, Slavnostní sál, 19:30 hod.

Městské divadlo, 19:30 hod.

Bardolino

nádvoří zámku, 19:30 hod.

út 21 06
Rájec-Jestřebí

zámek, Slavnostní sál, 		
19:30 hod.

		
		

čt 16 06
Moravský Krumlov

Afflatus Quintet
Martin Kasík ∫ klavír

zámek, Slovanská epopej, 		
19:30 hod.

pá 17 06
Lysice

zámek, Velký salón, 19:30 hod.

Jan Mráček ∫ housle
Ondřej Lébr ∫ housle,
violaLukáš Klánský ∫ klavír

so 18 06
Bystřice nad
Pernštejnem

kostel sv Vavřince, 		
19:30 hod.

kostel sv. Václava
		 a sv. Anežky České,
		 19:30 hod.

Collegium 1704
Collegium Vocale 1704
Václav Luks ∫ dirigent

zámek, Historický sál, 		
19:30 hod.

		

evangelický kostel, 20:30 hod.

so 25 06
Hustopeče

út 21 06
Slavkov u Brna

Epoque Quartet
Irvin Venyš ∫ klarinet

Boni Pueri
Marek Štryncl ∫ sbormistr
Wacław Golonka ∫ varhany
Petr Nikl ∫ světelné partitury

Martina Bačová ∫ housle
Petr Verner ∫ viola
Tomáš Jamník ∫ violoncello
Jaroslava Pěchočová ∫ klavír

		 Besední dům, 19:30 hod.

Pražská komorní filharmonie
Roman Patočka ∫ housle
Jiří Bárta ∫ violoncello
Tomáš Netopil ∫ dirigent

čt 16 06
Boskovice

zámek, Zámecká jídelna,
19:30 hod.

		

Monika Knoblochová ∫
cembalo
Clara Nováková ∫ flétna
Adéla Štajnochrová ∫ housle
Hana Fleková ∫ violoncello

st 22 06
Kyjov

		 kaple sv Josefa 		
		 Kalasanského, 19:30 hod.

Clara Nováková ∫ flétna
Adrian Van Dongen ∫
violoncello
Timothy Lissimore ∫ klavír

čt 23 06
Tišnov

		 Městské kulturní středisko,
		 19:30 hod.

Zemlinsky Quartet
Karel Košárek ∫ klavír

Kateřina Chroboková ∫
varhany
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∫ Fotoohlédnutí

28 05 ∫ Filharmonie Brno a Český filharmonický sbor Brno pod
taktovkou dirigenta Kaspara Zehndera zahájili festival Concentus
Moraviae programem z duchovních děl Schuberta, Fibicha a Dvořáka
v třebíčské bazilice sv. Prokopa
28 05 ∫ Ke slavnostnímu zahájení neodmyslitelně patří
defilé starostů festivalových měst s vlajkami

30 05 ∫ Členové Baborák Ensemble po skončení úspěšného koncertu
na nádvoří zámku v Holešově

30 05 ∫ Harfenistka Kateřina Englichová
a klavírista Ivo Kahánek zkouší ve
Freskovém dále zámku v Miloticích

31 05 ∫ Duo Ardašev uvedlo na zámku ve
Valticích program z děl Dvořáka
a Brahmse pro čtyřruční klavír
∫6
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01 06 ∫ Kvůli deštivému počasí se koncert Ivy Bittové a Čikori konal
v jízdárně zámku v Náměšti nad Oslavou, namísto na zámeckém
nádvoří, i tak měl ale skvělou atmosféru

03 06 ∫ Do posledního místa zaplněné
nádvoří zámku v Lysicích na koncertě
Ivy Bittové a Čikori

02 06 ∫ Soňa Červená a Jan Mikušek excelovali
v hlavních rolích opery „Zítra se bude…“

03 06 ∫ Iva Bittová
zpívá v Lysicích

MONITORING

05 06 ∫ Obrazy Slovanské epopeje na zámku v Moravském Krumlově
rámovaly vystoupení souboru Barocco sempre giovanne se sólistou
Václavem Vonáškem

∫7

∫ Fotoohlédnutí

06 06 ∫ Členové švýcarského Merel Quartet byli
okouzleni prostředím zámku Pernštejn, publikum zase
jejich interpretací Beethovena a Janáčka

07 06 ∫ Nizozemský varhaník
Bert van den Brink u varhan
Červeného kostela v Brně

07 06 ∫ Plné nasazení saxofonové sekce Melody Makers
07 06 ∫ Ondřej Havelka vítá publikum v Ivančicích

08 06 ∫ Kouzelná atmosféra poutního kostela sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře dokreslila silný dojem
z vystoupení Martinů Voices

∫8

09 06 ∫ Po dva večery hrál vynikající Pavel Haas Quartet
na Moravě, 9. června na zámku ve Slavkově u Brna a o den
později v Boskovicích
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12 06 ∫ Nejmenší účinkující na odpoledni pro rodiny
s dětmi v Třebíči, pořádaném ve spoluprácí se Sítí
mateřských center v rámci kampaně Táta dneska frčí

11 06 ∫ Jindřich Pavliš
ze souboru Clarinet Factory
vyzývá posluchače
ke spolupráci

12 06 ∫ Pestrý program
odpoledne pro rodiny nalákal
na třebíčskou louku na Hrádku
tisícovku rodičů a dětí

12 06 ∫ Spokojení členové Zuzana Lapčíková
Kvintet po meziříčském vystoupení
12 06 ∫ Zuzana Lapčíková
na koncertě ve Velkém Meziříčí

15 06 ∫ Houslista Roman Patočka a cellista Jiří Bárta
po vystoupení na nádvoří zámku v Náměšti nad Oslavou
13 06 ∫ Videomapping Davida Vrbíka promítaný na
varhany kostela sv. Vavřince v Hodoníně ozvláštnil
recitál varhanice Markéty Schley Reindlové
MONITORING
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∫ Fotoohlédnutí

16 06 ∫ Petr Nikl doprovodil svými světelnými
partiturami koncert Wacława Golonky a Boni
Pueri v evangelickém kostele v Boskovicích

16 06 ∫ Boni Pueri s dirigentem
Markem Štrynclem v Boskovicích

17 06 ∫ Taneční představení z choreografií
Lenky Bartůňkové ve Žďáru nad Sázavou
20 06 ∫ Soubor Bardolino okořenil festivalovou
nabídku programem s folklorním nádechem

21 06 ∫ Tradiční koncert hejtmana
Jihomoravského kraje se letos
uskutečnil v Rájci-Jestřebí, na úvod pan
Michal Hašek přivítal posluchače
∫ 10

21 06 ∫ Afflatus Quintet pod vedením hornisty Radka
Baboráka v inspirativním prostředí zámku v Rájci-Jestřebí
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21 06 ∫ Protagonistky koncertu ve
Slavkově u Brna – zleva houslistka Adéla
Štajnochrová, cellistka Hana Fleková
a cembalistka Monika Knoblochová

foto Jiří Sláma

22 06 ∫ Trio Prisma flétnistky Clary Novákové
rozeznělo kapli sv. Josefa Kalasanského v Kyjově

24 06 ∫ Dramaturg Aleš Březina
(vpravo) s hudebníky po koncertu na zámku ve Velkém Meziříčí
Martinou Bačovou (housle), Slávkou Pěchočovou (klavír),
Tomášem Jamníkem (violoncello) a Petrem Vernerem (viola)

25 06 ∫ Závěrečný ohňostroj dal
vyniknout křivkám hustopečského
kostela sv. Václava a sv. Anežky České

25 06 ∫ Festivalový tým po úspěšně
zakončeném XVI. ročníku Concentu Moraviae

25 06 ∫ Závěr festivalu v Hustopečích a program z děl
Zelenky a Telemanna patřil Václavu Luksovi a jeho souborům
Collegium 1704 a Collegium Vocale 1704

MONITORING
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∫ Propagace a tiskoviny
Skládačka

oboustranná barevná rozkládací propagační
tiskovina ve dvou jazykových mutacích (ČJ, AJ)
formát 60 x 20 cm, papír Munken Print Cream,
Arctic paper
∫ obsah: přehledné seznámení s koncerty, mapka
regionu, dramaturgie festivalu, prezentace akce
Židle pro Pernštejn, informace o předprodejích
vstupenek a dopravě, Klub Concentus Moraviae,
loga partnerů
∫ distribuce: leden – červen 2011; zdarma ve všech
předprodejích, v místech konání koncertů, hotelích,
v turistických a informačních centrech zúčastněných měst, návštěvníkům koncertů Filharmonie
Brno, při každé festivalové akci; 3.500 kusů vloženo
do květnového čísla časopisu KAM
∫ náklad: čeština 28.000 ks, angličtina 4.000 ks

Katalog

reprezentativní dvojjazyčná tiskovina (ČJ, AJ)
132 stran, formát 17 x 23 cm, papír Munken Print
Cream, Arctic paper
∫ obsah: zdravice a partneři, dramaturgie 2011,
Klub Concentus Moraviae, přehled koncertů, mediální partneři, fotoohlédnutí 2011, České sny 2011,
dramaturgie 2012, spolupráce, festivalová města,
poděkování
∫ distribuce: květen – červen 2011; zdarma partnerům, významným osobnostem a čestným hostům
festivalu, prodej při každé festivalové akci
∫ náklad: 1.500 ks

Programy

tiskovina s barevnou obálkou, formát
14,85 x 21 cm, papír Munken Print Cream,
Arctic paper
∫ obsah: podrobné informace o programu, skladatelích a interpretech v českém jazyce, u vybraných
koncertů v českém a anglickém jazyce, na vnitřních stranách obálky loga partnerů
∫ distribuce: květen – červen 2011; zdarma před
každým koncertem
∫ náklad: 3.300 ks

Prezentační stojany

celobarevné festivalové bannery, rozměr
83 x 200 cm
∫ obsah: prezentace partnerů - forma partnerství,
logo
∫ umístění: viditelně u vchodu do místa konání
každého z festivalových koncertů
∫ počet: 3 ks

∫ 12

Letáky pro festivalová města

oboustranná barevná tiskovina, formát
10 x 21 cm, papír Munken Print Cream,
Arctic paper
∫ obsah: prezentace koncertů v jednotlivých festivalových městech s fotografií interpretů a krátkým
popisem programu, informace o předprodejích
vstupenek, loga hlavních partnerů
∫ distribuce: květen - červen 2011; zdarma, vklad do
městských zpravodajů, v předprodejích, v místech
konání koncertů, v hotelích, v turistických a informačních centrech zúčastněných měst
náklad: 41.000 ks náklad: 3.300 ks

Plakáty

Plakát celkový
barevná tiskovina, formát A2 a A1
∫ obsah: grafika „České sny“, loga partnerů
∫ distribuce: duben - červen 2011; plakát vylepen
ve všech festivalových městech a v Brně, v řadě
institucí města Brna a festivalových měst
∫ náklad: 500 ks (formát A2) a 250 kusů (formát A1)
Plakát na jednotlivý koncert
barevná tiskovina, formát 19,8 x 42 cm
∫ obsah: prezentace koncertu s fotografií interpretů
a krátkým popisem programu, informace o předprodejích vstupenek, loga hlavních partnerů
∫ distribuce: květen - červen 2011; plakáty na konkrétní koncerty vylepeny ve festivalových městech
∫ náklad: 1.450 ks
Plakát na koncert Jazz Prominents
barevná tiskovina, formát A2
∫ obsah: prezentace koncertu s fotografií interpretů
a krátkým popisem programu, informace o předprodeji vstupenek, loga hlavních partnerů
∫ distribuce: květen 2011; plakát vylepen v Brně,
v řadě institucí města Brna a festivalových měst
∫ náklad: 100 ks
Plakát na akci „Táta dneska frčí“
barevná tiskovina formátu A4 a A3
∫ obsah: grafika a informace o odpoledni pro rodiny
s dětmi, loga partnerů
∫ distribuce: květen – červen 2011, plakát distribuován mezi mateřská centra Jihomoravského kraje
a Vysočiny, vylepen v Třebíči a okolí
∫ náklad: 250 ks (formát A4) a 75 kusů (formát A3)
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Plakát „City Light“

velkoplošná propagace festivalu ve vývěskách
City light vitriny ČR, rozměr 115 x 175 cm
∫ obsah: logo festivalu, grafika „České sny“, slogan,
loga partnerů festivalu
∫ počet: 13 ks v Brně a Jihlavě

Billboard

velkoplošná propagace festivalu plochách firmy
JCDecaux, rozměr 510 x 240 cm
∫ obsah: logo festivalu, grafika „České sny“, slogan,
loga partnerů festivalu
∫ počet: 20 ks v Brně a Jihlavě

Příloha novin

8 stránková mimořádná příloha o festivalu
Concentus Moraviae 24 x 31,5 cm
∫ obsah: pozvánka na festival, přehled všech
koncertů, informace o akci Židle pro Pernštejn,
rozhovor se S. Červenou, A. Březinou, K. Zehnderem, I. Bittovou a T. Netopilem, soutěž o vstupenky,
mapa festivalových míst
∫ distribuce: 20. 5. jako příloha MF Dnes Jižní Morava, Vysočina, Brno, zdarma ve všech předprodejích, v místech konání koncertů, hotelích, v turistických a informačních centrech zúčastněných měst

Internetové prezentace

www.concentus-moraviae.cz
∫ kompletní informace o festivalu, festivalových
městech, dokumenty ke stažení, bannery partnerů,
loga partnerů a prolinky na stránky partnerů atd.
∫ bannery a informace na internetových stránkách
jednotlivých festivalových měst a jejich kulturních
a turistických informačních center
∫ bannery na internetových stránkách mediálních
partnerů, portál iDNES a další

MONITORING

∫ 13

∫ Propagace a tiskoviny

billboard
500 × 250 cm

festival 13 měst
8

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA

SOUTĚŽ Vyhrajte lístky
Znáte-li památky, zkuste štěstí.
Dostanete se na festival Strana 7

concentus moraviae

ROZHOVOR Kaspar Zehnder
Švýcarský dirigent bude řídit
úvodní koncert v Třebíči Strana 6

PÁTEK 20. KVĚTNA 2011
WWW.IDNES.CZ

PÁTEK 20. KVĚTNA 2011
WWW.IDNES.CZ

Concentus Moraviae nabízí plno
zážitků díky hudbě a atmosféře Mapa
1

letáky na koncerty
100 × 200 mm

Ve dvacítce krásných
festivalových perel jižní
Moravy a Vysočiny
čeká posluchače
maraton koncertů.

JIŽNÍ MORAVA, VYSOČINA (aum)
Festival Concentus Moraviae přinese v nejbližších dnech nezapomenutelné zážitky a nejenom
klasickou hudbu ve špičkovém
podání na nádherná místa, do
kterých by se jinak nedostala.
Posluchači budou mít jeden
měsíc – od 28. května do 25. června – kromě mimořádných hudebních dojmů i potěšení z krásy na památky bohatého genia
loci. Moravská města, hrady,
zámky či sakrální prostory se
promění díky virtuozitě sólistů,
početných hudebních těles, vynikajících interpretů skladeb světových autorů, ale i těch méně uváděných, a díky řízení znamenitých dirigentů – rovněž světového formátu.
Mezinárodní festival, o němž
mnozí pějí dlouhotrvající chvá-

Žďár nad Sázavou

2 Bystřice nad Pernštejnem

3 hrad Pernštejn

4 Lysice

festivalových míst

6 Velké Meziříčí

Havlíčkův Brod

4

Tišnov

6

Třebíč

viae 2011. Plán je jasný. Přilákat
lidi na slavná jména, vyhlášené
muzikanty, přesto dodat všem
zúčastněným vřelou atmosféru.
Festivalový maraton okouzlí
návštěvníky i patrioty celkem
dvaceti měst.

Vybrat si z programu je lehké
a těžké zároveň. Jedno eso střídá
druhé. Posuďte sami: Zuzana
Lapčíková a její cimbál, půvabná harfenistka Kateřina Englichová, originální Iva Bittová, Ondřej Havelka a jeho Melody Ma-

Národní divadlo přiveze osud Milady Horákové

Náměšť
n. Oslavou

Mor. Budějovice

kers, Boni pueri a mnozí další.
Ačkoli je festival otevřený více
žánrům, zazní na něm hlavně
skladby fenomenálních autorů:
ať je to Dvořák, Janáček, Martinů, Eben nebo Mozart, Vivaldi,
Bach.
» Více na str. 2, 4–5, 8

Rosice

Vyškov

Brno

Ivančice

Mor. Krumlov

14

Znojmo

Kyjov
17

Hustopeče
16

20
19

Luhačovice
Luhačpvice
Uherský
Uherské Brod
Hradiště

Strážnice

Břeclav

Valtice

Projekt Židle
pro Pernštejn

10 Náměšť nad Oslavou

Soňa Červená spolupracuje s festivalem potřetí. Na Vysočinu se těší. Komorní operou připomene publiku soudní proces
BYSTŘICE NAD PERNŠTEJNEM
(aum) Uznávaná pěvkyně Soňa
Červená se opět těší na Concentus Moraviae: „Teď budu už potřetí vystupovat na tomto festivalu, a sice 2. června v Bystřici nad
Pernštejnem, kde uvedeme komorní operu Zítra se bude...“
Je ráda, že se na Vysočinu znovu vrátí. A sama podotýká: „Pokud mohu něco říci o Concentus
Moraviae, potom oceňuji, že tento fantastický festival přináší
hudbu do menších měst morav-

ských, do měst příliš vzdálených
koncertním sálům velkoměst.
V každém z těchto vybraných
míst je nějaký
kulturní dům, divadelní sál nebo
třeba kostel, prostě místo, kde
hudba může zaznít a kde milovníci umění a hudby pookřejí.“
Dramaturgie a nabídka koncertů je podle Červené i letos nesmírně široká a vysoce kvalitní,

k čemuž připojuje: „Před několika lety jsem pro Concentus Moraviae ve Žďáru recitovala melo-

„V každém z vybraných míst
může hudba zaznít. Milovníci
umění tam pookřejí.“
Soňa Červená, operní pěvkyně

dram Viktora Ullmanna Láska
a smrt korneta Rilkeho. Krásné
dílo, jež autor zkomponoval v Terezíně. Ne úplně lehká strava.

Byla jsem zvědavá, jaký bude zá- Festival se i letos snaží podpořit,
jem a ohlas. Sál byl plný a obe- aby prostory hradu Pernštejn
censtvo ani nedutalo při naslou- byly na organizování kulturních
chání o kornetově osudu. Zato akcí vybaveny zařízením, které
mě pak odměnilo dlouhým po- je na něj nutno dovézt a vynést.
tleskem. Měla jsem dojem, že „Projektem Židle pro Pernštejn
jsem zažila něco důležitého. A že bychom rádi vytvořili stálý mobitotéž cítili i všichni přítomní. liář 250 židlí použitelných pro
11 Moravský Krumlov
12 Ivančice
Zkrátka bylo nám spolu dobře,“ hudební i společenské události
vzpomíná umělkyně, jejíž druhá v Rytířském sále či v hradní sýpfestivalová spolupráce se odehrá- ce,“ oznamují pořadatelé.
la v Třebíči, kde Národní divadlo
Pomoci jim lze zakoupením
hostovalo právě s titulem Zítra vstupenky v ceně 550 Kč na ktese bude...
» Více na str. 3 rýkoliv koncert festivalu. (aum)

16 Hustopeče

17 Kyjov

13 Brno

14 Slavkov u Brna

15 Holešov

18 Mikulov

19 Valtice

20 Hodonín

festivalové noviny

web bannery

mediální partneři

dodavatel klavírů

výhradní dopravce

za podpory

plakát
420× 594 mm

prezentační stojany
800× 2100 mm
∫ 14

Zlín

Veselí n. Mor.
Hodonín

Mikulov
18

15 Holešov

Otrokovice

Bučovice

Židlochovice

Pohořelice

Kroměříž

Slavkov u Brna

13

12

11

Přerov

Blansko

Kuřim
10

Hranice

Prostějov

Boskovice

5 Rájec-Jestřebí

8

V. Meziříčí
9

Klasika i alternativa Iva Bittová, s níž si přečtete rozhovor na str. 7, je interpretačním mostem mezi více žánry. Foto: Monika Tomášková, MF DNES
9 Třebíč

7

Lysice
hrad Pernštejn

Jihlava

Konice

2
3

8 Tišnov

7 Boskovice

Olomouc

Bystřice
n. Pernštejnem
Perštejnem Letovice

1

Žďár n. Sázavou

lu, se pořádá již pošestnácté.
„Radost mám zejména z toho,
že všechny koncerty budou mít
velice osobní zabarvení, které
doufám pocítí i posluchači,“ nahlíží pod povrch věcí Aleš Březina, dramaturg Concentus Mora-

5 Rájec–Jestřebí

plakát
594 × 841 mm

XVI. Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE

Xvi. Mezinárodní
hudební festival
13 Měst

téma

České sny – otisky a vzpomínky

první České sny byly v roce 2004 zamýšleny jako jednorázová
mezinárodní část festivalu Concentus moraviae, související s řadou
významných jubileí skladatelů z českých zemí a také se vstupem
České republiky do evropské unie. Jejich těžiště spočívalo
v repertoáru, předsevzaly si „objevovat staré skladby v zaprášených
archivech či nová díla v šuplících žijících autorů.“ Druhý ročník v roce
2007 reflektoval ustrnutí české interpretační tradice v důsledku
mnohaleté izolace českých hudebníků od dění ve světě a jejich obtížné
prosazování se na mezinárodní scéně a zaměřil se proto na propojování
českých umělců s jejich nejlepšími zahraničními vrstevníky.
v centru pozornosti Českých snů 2011 stojí čeští a v Čechách
působící hudebníci a jejich vlastní hudební sny. Jakou měli motivaci
pro volbu konkrétního nástroje a hudby jako svého životního poslání?
Jak nasměrovalo jejich první vědomé setkání s hudbou jejich životní
dráhu? Co z tehdejších emocí je i po mnoha letech a společenských
proměnách stále součástí jejich uměleckého profilu?
nejranější hudební vzpomínkou dramaturga Českých snů 2011
je rozhlasové vysílání trojanova slavíka v podání ivana kawaciuka.
okamžitou reakcí byl výběr houslí jako svého nástroje, ale snad ještě
zajímavější je, že o mnoho let později shodou různých náhod začal sám
komponovat filmovou hudbu. náklonnost k ní čekala desítky let
na svou příležitost a projevila se hned, když přišla první nabídka.
podobné souvislosti se pokusí České sny 2011 najít a zachytit
u nejlepších českých umělců dnešní doby.

téma
České sny
28 05 — 25 06 2011

propojenost s předcházejícími dvěma ročníky se projeví jednak
návratem k některým skladbám, vzniklým na objednávku Českých
snů 2004 a 2007, jednak několika dalšími objednávkami nových děl
českých autorů. vedle toho budou pokračovat některé rozsáhlé projekty
dřívějších ročníků, z nichž tím nejvýraznějším bude nastudování
zbývajícího třetího dílu Responsorií Jana Dismase zelenky, jejichž
první dvě části byly nastudovány pro České sny 2004 a 2007.
stejně jako oba předcházející ročníky, chtějí ale České sny
2011 opět hlavně docílit toho, aby posluchači odcházeli z každého
jednotlivého koncertu s pocitem mimořádného zážitku z poslechu
krásné hudby ve vynikající interpretaci.

vstUpenky

DopRava

vstupenky je možno zakoupit od 15. března 2011
v BkC Brno, Běhounská 17, tel. 542 210 863
a v obvyklých předprodejích jednotlivých festivalových
měst. předprodej v síti tiCketpoRtaL
na www.concentus-moraviae.cz nebo www.ticketportal.cz
nebo na tel. 222 246 283.
slevy jsou poskytovány studentům, důchodcům, držitelům
průkazek ztp (1 osoba) a ztp–p (1 osoba a 1 doprovod) po předložení
příslušného dokladu.
nabízíme cenově zvýhodněnou permanentku na pět a více
koncertů dle vlastního výběru. při zakoupení permanentky ušetříte
na jednotlivých koncertech 40% z původní ceny. prodej permanentek
probíhá pouze ve festivalové kanceláři.

kLUB
zveme vás do festivalového klubu!

28 05 třebíč
30 05 Holešov
03 06 Lysice
04 06 Rájec-Jestřebí
06 06 pernštejn

11 06 mikulov
15 06 náměšť nad oslavou
16 06 Boskovice
19 06 Žďár nad sázavou
25 06 Hustopeče

odjezdy od Janáčkova divadla v 18:00 hodin.
Dopravní kupóny v jednotné ceně 90 kč je možno zakoupit v BkC
Brno, Běhounská 17, a v kanceláři festivalu. Festival si vyhrazuje
právo zrušit dopravu při počtu zájemců menším než 6 osob a vrátit
jízdné.

téma
České sny
28 05 — 25 06 2011

pod záštitou
ministra kultury ČR Jiřího Bessera,
hejtmana Jihomoravského kraje
michala Haška
a hejtmana kraje vysočina
Jiřího Běhounka
oficiální partneři

Jedete na koncert osobním autem a máte volné místo?
Chcete jet na koncert, ale nemáte čím?
navštivte facebookový profil festivalu Concentus moraviae a svou
nabídku i poptávku můžete zveřejnit na diskusním fóru festivalu
a domluvit se přímo mezi sebou!

klub Concentus moraviae je sdružení přátel a příznivců mHF
13 měst Concentus moraviae, kteří festivalové aktivity podporují
svými příspěvky. Členem klubu se můžete stát i vy a výše příspěvku

určí kategorii vašeho členství a s ní spojené výhody. příspěvek
v minimální výši 500 kč můžete zaplatit v hotovosti ve festivalové
kanceláři nebo bankovním převodem.

oBJeDnÁvky
objednávky permanentek, dopravních kupónů a hromadné
objednávky vstupenek přijímá a informace o klubu Concentus
moraviae poskytuje 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: info@concentus-moraviae.cz

aleš Březina, dramaturg

Xvi. Mezinárodní
hudební festival
13 Měst

za finanční podpory

Hromadná doprava z Brna je organizována na následující
koncerty:

ŽiDLe pRo peRnšteJn
majestátní středověký hrad pernštejn nebyl nikdy dobyt
a ani ve 21. století není organizace kulturních akcí ve zdech tohoto
architektonického skvostu jednoduchá. veškeré zařízení je nutno
na hrad dovézt a vynést v rukách do hradních prostor. s každou židlí
se musí vystoupat do strmého svahu a nesčetných schodů. akcí
„Židle pro Pernštejn“ bychom rádi vytvořili stálý mobiliář 250 židlí
použitelných pro hudební i společenské události konané v Rytířském
sále nebo v hradní sýpce, která byla rekonstruována po požáru
v roce 2005.
pomozte pořídit židle pro hrad pernštejn zakoupením speciální
vstupenky v ceně 550 kč na kterýkoliv koncert festivalu
Concentus moraviae 2011.

mediální partneři

hlavní mediální partner

dodavatel klavírů

ve spolupráci

vstupenky „Židle pro Pernštejn“ můžete rezervovat
a zakoupit v kanceláři festivalu, další informace získáte na
www.concentus-moraviae.cz, na telefonním čísle 542 210 713
nebo prostřednictvím e-mailu monika@concentus-moraviae.cz.
koncert merel Quartet konaný 6. června 2011 můžete
vyslechnout přímo v Rytířském sále na pernštejně.

so 28 05
Třebíč

bazilika sv. Prokopa
19:00 hod.
Slavnostní zahajovací koncert
Filharmonie Brno
Český Filharmonický
sBor Brno
kaspar Zehnder ∫ dirigent
Franz schubert, Zdeněk Fibich,
antonín dvořák
300 kč / 200 kč

ne 29 05
Tišnov

Městské kulturní středisko
19:30 hod.
ZuZana lapČíková kvinTeT
Balady a janáčkovské parafráze
250 kč / 150 kč

po 30 05
kyjov

zámek Milotice, Freskový sál
19:30 hod.
vilém veverka ∫ hoboj
kaTeřina englichová ∫ harfa
ivo kahánek ∫ klavír
pavel haas, leoš Janáček,
Jan ladislav dusík, petr eben,
pavel Zemek, robert schumann
200 kč / 100 kč

po 30 05
holešov

zámek, Hlavní sál
19:30 hod.
ve spolupráci s musica holešov
BaBorák ensemBle
radek BaBorák ∫ lesní roh
Bohuslav martinů, carl nielsen,
Wolfgang amadeus mozart,
charles koechlin
250 kč / 150 kč

příklad tištěné inzerce

út 31 05
valtice

zámek, Taneční sál
19:30 hod.
duo ardašev ∫ klavír
antonín dvořák, Johannes Brahms,
vít Zouhar, petr iljič Čajkovskij,
paul dukas, igor stravinskij
200 kč / 100 kč

st 01 06
náměšť nad oslavou

nádvoří zámku
19:30 hod.
iva BiTTová ∫ zpěv, housle
Čikori
300 kč / 200 kč

čt 02 06
Bystřice nad
pernštejnem

Kulturní dům
19:30 hod.
aleš Březina, Jiří nekvasil:
Zítra se bude…
opera národního divadla
v praZe
soŇa Červená, Jan mikušek,
canTi di praga, ensemBle
purpur, marko ivanoviĆ
300 kč

pá 03 06
lysice

nádvoří zámku
19:30 hod.
iva BiTTová ∫ zpěv, housle
Čikori
300 kč / 200 kč

so 04 06
rájec-Jestřebí

zámek, Slavnostní sál
19:30 hod.
aFFlaTus QuinTeT
marTin kasík ∫ klavír
Wolfgang amadeus mozart,
georges Bizet, malcolm arnold,
Jean Françaix, Francis poulenc
250 kč / 150 kč

ne 05 06
moravský krumlov

zámek, Slovanská epopej
19:30 hod.
Barocco sempre giovane
václav vonášek ∫ fagot
antonio vivaldi, gordon Jacob,
Wolfgang amadeus mozart,
vít Zouhar, Jean Françaix
200 kč / 100 kč

po 06 06
hrad pernštejn

Rytířský sál
19:30 hod.
merel QuarTeT
ludwig van Beethoven,
Johannes Brahms,
leoš Janáček
250 kč / 150 kč

út 07 06
ivančice

kino Réna
19:30 hod.
ondřeJ havelka
a Jeho melody makers
písně krásné až k nesnešení
300 kč / 200 kč

st 08 06
hustopeče

nádvoří domu U Synků
19:30 hod.
clarineT FacTory
alan viTouš ∫ perkuse
out of home
250 kč / 150 kč

st 08 06
Žďár nad sázavou

poutní kostel sv. Jana
Nepomuckého na Zelené hoře
19:30 hod.
marTinŮ voices
lukáš vasilek ∫ sbormistr
gregorio allegri, Benjamin Britten,
Bohuslav martinů, michael Tippett
200 kč / 100 kč

www.concentus–moraviae.cz
čt 09
06
po 13 06
slavkov u Brna
hodonín

zámek, Historický sál
19:30 hod.
pavel haas QuarTeT
sergej prokofjev,
Franz schubert
250 kč / 150 kč

pá 10 06
Boskovice

zámek
19:30 hod.
pavel haas QuarTeT
sergej prokofjev,
petr iljič Čajkovskij
250 kč / 150 kč

so 11 06
mikulov

zámek, Zámecký sál
19:00 hod.
clarineT FacTory
alan viTouš ∫ perkuse
out of home
250 kč / 150 kč

ne 12 06
Třebíč

Louka na Hrádku
14:00 hod.
pod záštitou senátora
vítězslava Jonáše
ve spolupráci se sítí mateřských
center v rámci kampaně
„Táta dneska frčí“
odpoledne pro rodiny s děTmi
dobrovolné vstupné

ne 12 06
velké meziříčí

Jupiter Club
19:30 hod.
ZuZana lapČíková kvinTeT
Balady a janáčkovské parafráze
250 kč / 150 kč

kostel sv. Vavřince
19:30 hod.
markéTa reindlová ∫ varhany
Johann sebastian Bach,
césar Frank, maurice duruflé,
petr eben, miloslav kabeláč,
olivier messiaen
200 kč / 100 kč

út 14 06
rájec-Jestřebí

zámek, Slavnostní sál
19:30 hod.
smeTanovo Trio
ervin schulhoff, václav Trojan, modest
petrovič musorgskij,
olivier messiaen, Bohuslav martinů,
maurice ravel
200 kč / 100 kč

st 15 06
náměšť nad oslavou

nádvoří zámku
19:30 hod.
praŽská komorní Filharmonie
roman paToČka ∫ housle
Jiří BárTa ∫ violoncello
Tomáš neTopil ∫ dirigent
vítězslav novák, miklós rozsa,
ludwig van Beethoven
300 kč / 200 kč

čt 16 06
moravský krumlov

zámek, Slovanská epopej
19:30 hod.
epoQue QuarTeT
irvin venyš ∫ klarinet
Wolfgang amadeus mozart,
david Balakrishnan, alan schulman,
sylvie Bodorová
200 kč / 100 kč

čt 16 06
Boskovice

evangelický kostel
20:30 hod.
Boni pueri
marek šTryncl ∫ sbormistr
WacŁaW golonka ∫ varhany
peTr nikl ∫ světelné partitury
Johann sebastian Bach, marian sawa,
Jan dismas Zelenka
250 kč / 150 kč

pá 17 06
lysice

zámek, Velký salón
19:30 hod.
Jan mráČek ∫ housle
ondřeJ léBr ∫ housle, viola
lukáš klánský ∫ klavír
Bohuslav martinů, Bedřich smetana,
leoš Janáček, Fryderyk chopin,
moritz moszkowski
200 kč / 100 kč

so 18 06
Bystřice nad
pernštejnem

kostel sv. Vavřince
19:30 hod.
kaTeřina chroBoková ∫ varhany
Jehan alain, olivier messiaen,
Felipe Juan Waller, peter graham,
Johann sebastian Bach
200 kč / 100 kč

ne 19 06
Žďár nad sázavou

Městské divadlo
19:30 hod.
dora hošTová ∫ tanec
na bidýlku
200 kč / 100 kč

po 20 06
ivančice

Besední dům
19:30 hod.
Bardolino
leoš Janáček, Bohuslav martinů,
Béla Bartók, ondřej kukal,
margit klepáčová, camilo caller,
pavel Fischer
200 kč / 100 kč

út 21 06
slavkov u Brna

zámek, Historický sál
19:30 hod.
monika knoBlochová ∫ cembalo
clara nováková ∫ flétna
adéla šTaJnochrová ∫ housle
hana Fleková ∫ violoncello
Jean-philippe rameau,
François couperin, leopold koželuh,
Johann sebastian Bach,
Bohuslav martinů
200 kč / 100 kč

festival je členem

pá 24 06
velké meziříčí

Xvi. Mezinárodní
hudební festival
13 Měst

zámek, Zámecká jídelna
19:30 hod.
marTina BaČová ∫ housle
peTr verner ∫ viola
Tomáš Jamník ∫ violoncello
slávka pěchoČová ∫ klavír
vítězslav novák, otmar mácha,
Bohuslav martinů, robert schumann
200 kč / 100 kč

téma
České sny
28 05 — 25 06 2011

so 25 06
hustopeče

kostel sv. Václava
a sv. Anežky České
19:30 hod.
Slavnostní závěrečný koncert
collegium 1704
collegium vocale 1704
václav luks ∫ dirigent
georg philipp Telemann,
Jan dismas Zelenka
300 kč / 200 kč

ŽĎÁR NAD
SÁZAVOU
BYSTŘICE NAD
PERNŠTEJNEM

SVITAVY
BOSKOVICE

PRAHA

PERNŠTEJN

OSTRAVA

LYSICE
RÁJEC – JESTŘEBÍ

VELKÉ MEZIŘÍČÍ

st 22 06
kyjov
kaple sv. Josefa Kalasanského
19:30 hod.
clara nováková ∫ flétna
adrian van dongen ∫ violoncello
TimoThy lissimore ∫ klavír
Bohuslav martinů, albert roussel,
Jan novák, vítězslava kaprálová, claude
debussy
200 kč / 100 kč

TŘEBÍČ

HOLEŠOV

TIŠNOV

NÁMĚŠŤ NAD
OSLAVOU

Brno

IVANČICE

SLAVKOV
U BRNA
KYJOV

čt 23 06
Tišnov

HUSTOPEČE

MORAVSKÝ
KRUMLOV

Městské kulturní středisko
19:30 hod.
Zemlinsky QuarTeT
karel košárek ∫ klavír
Wolfgang amadeus mozart,
Bedřich smetana,
darius milhaud
200 kč / 100 kč

HODONÍN

MIKULOV
VALTICE
Festivalová města

BRATISLAVA

hlavní silniční směry

Mezinárodní centruM slovanské hudby brno o.p.s.
Polní 6, 639 00 brno
tel. 542 210 713
fax. 542 213 056
e-mail: info@concentus-moraviae.cz

VÍDEŇ

www.concentus–moraviae.cz

skládačka
600 × 200 mm (5 skladů)

Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae,
Síť mateřských center, Třebíčské centrum o.s., O.s. Kadet a MKS Třebíč

neděle 12. června od 14.00 hodin – Třebíč – Louka na Hrádku

Táta dneska frčí
Veselé odpoledne pro rodiny s dětmi
Pod záštitou senátora Vítězslava Jonáše

Na programu divadlo Perníková chaloupka, žonglérská show, výtvarné, rukodělné a hudební dílny, indiánské
a kovbojské hry a soutěže, zábavná stanoviště mateřských center, hudební a taneční vystoupení dětí,
projížďky na koních, ukázkový program Městské policie Třebíč a dobrovolných hasičů Benetice.

Mezinárodní hudební festival
13 Měst ∫ international
Music festival of 13 towns

Pro případ špatného počasí jsou zajištěny venkovní přístřešky a redukovaný program se uskuteční také
v Domě dětí a mládeže na Hrádku a v prostorách Třebíčského centra o.s. na Fr. Hrubína 753.

České sny ∫ theme czech dreams
28 05 — 25 06 2011
téma

Vstupné dobrovolné.
za finanční podpory

generální partner

oficiální partner

ve spolupráci

www.concentus-moraviae.cz
tata_dneska_frci_dl.indd 1

leták (doprovodná akce festivalu)
210 × 100 m

9.5.2011 21:57:44

obal na vstupenku, vstupenka
210 × 60 mm



  

plakáty na koncerty
198 × 420 mm

MONITORING

pozvánka na koncert do Senátu PČR
148 × 210 mm

∫ 15

∫ Setkání s tiskem a prezentace
13 01 – 16 01 2011 Brno, BVV

Regiontour
∫ prezentace festivalu na veletrhu cestovního
ruchu, stánky Jihomoravského kraje, kraje
Vysočina a jednotlivých festivalových měst

22 01 – 26 01 2011 Cannes, Francie

MIDEM
∫ prezentace festivalu na mezinárodním hudebním
veletrhu, stánek České republiky

08 03 2011 Třebíč, Městský úřad
∫ organizační schůzka se zástupci festivalových
měst

24 03 – 25 03 2011 Zlín,
Kongresové centrum

AHF ČR
∫ valná hromada Asociace hudebních festivalů
České republiky

22 01 – 26 01 ∫ Cannes, Francie

06 04 2011 Praha, Senát PČR,
Hlavní sál Valdštejnského paláce
∫ reprezentační koncert festivalu v Senátu
Parlamentu ČR ve spolupráci s Výborem pro
hospodářství, zemědělství a dopravu, pod záštitou
senátora Vítězslava Jonáše, vystoupil soubor
Clarinet Factory s programem „Out of home“

21 04 2011 Brno, Besední dům
schůzka starostů festivalových měst

28 04 – 30 04 2011 Varna, Bulharsko
EFA
∫ generální shromáždění Evropské asociace
festivalů, prezentace festivalu na mezinárodním
fóru

10 05 2011 Praha, České centrum
∫ tisková konference festivalu pořádaná
ve spolupráci s Českým centrem Praha
za účasti dramaturga festivalu Aleše Březiny

19 05 2011 Brno, Besední dům

10 05 ∫ Praha, České centrum Praha

∫ tisková konference festivalu pořádaná
ve spolupráci s Filharmonií Brno za účasti
dramaturga festivalu Aleše Březiny
a dramaturga Filharmonie Brno Jana Žemly

∫ 16
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06 04 ∫ Praha, Senát PČR, Hlavní sál
Valdštejnského paláce

19 05 ∫ Brno, Besední dům

21 04 ∫ Brno, Besední dům

28 04 – 30 04 ∫ Varna, Bulharsko
MONITORING

∫ 17

∫ Soupis článků a rozhovorů
∫ Mladá fronta DNES

∫ Lidové noviny

Boni pueri zpívali v Anglii, v kostelích i pro sebe v kapli
na St. Michael‘s
11 05 2011, Kraj Hradecký

Concentus Moraviae letos začne maratonem
28 05 2011, Brno a Jižní Morava

Concentus Moraviae nabízí plno zážitků díky hudbě a atmosféře
20 05 2011, příloha Jižní Morava, Vysočina
Meditující račice Bittová vystoupí sólo v sále strakonického
hradu
23 05 2011, Jižní Čechy

∫ Právo
Festival špičkových hudebníků odstartoval v Třebíči
30 05 2011, Jižní Morava, Vysočina

∫ Deník jižní Morava

Concentus Moraviae začne v Třebíči
26 05 2011, Vysočina

Festival: koncerty i sbírka na židle
13 05 2011, Hodonínský deník

Krumlovem zazní vážná hudba
26 05 2011, Jižní Morava

Hudební festival míří na Hodonínsko
13 05 2011, Vyškovský deník

Dnes na Vysočině
28 05 2011, Vysočina

Concentus Moraviae dvakrát v Krumlově
24 05 2011, Znojemský deník

Víkend na kulturní způsob: divadlo, hudba, historie
27 05 2011, Jižní Morava

Concentus Moraviae: hudba a dětské sny
27 05 2011, Brněnský deník

Na březích řeky. V Třebíči se popíjelo do dna
30 05 2011, Vysočina

Englichová, Veverka a Kahánek na zámku
30 05 2011, Brněnský deník

Národní divadlo ukáže v Bystřici proces s Horákovou
30 05 2011, Vysočina

Concentus Moraviae na Blanensku zahájí Iva Bittová
02 06 2011, Blanenský deník

Festival Concentus Moraviae letos plní České sny
Festival odkrývá hudební sny předních umělců
31 05 2011, Brno, Jižní Morava

Ve skleníku se lidé naučí tvarovat bonsaje
03 06 2011, Blanenský deník
3 tipy pro dnešní den
04 06 2011, Brněnský deník

Národní divadlo připomene 50. léta
31 05 2011, Vysočina

Concentus Moraviae pokračuje v kostele
07 06 2011

Ve slavkovském zámku zazní Franz Schubert
06 06 2011, Jižní Morava

Zámecký sál rozezní klarinety
10 06 2011, Břeclavský deník

V Brně dnes zahrají dva prominenti jazzu
07 06 2011, Jižní Morava

Koncert Boni Pueri zpestří Nikl
15 06 2011, Blanenský deník

V Hodoníně zazní varhanní koncert
11 06 2011, Jižní Morava

V kostele vystoupí Boni Pueri a Petr Nikl
16 06 2011, Brněnský deník

Než odletí do USA, bude dirigovat v Náměšti
14 06 2011, Vysočina

Rovnosti
21 06 2011, Brněnský deník

Concentus Moravie hostí slavkovský zámek
21 06 2011, Jižní Morava

V zámku zazní tóny Bohuslava Martinů
21 06 2011, Vyškovský deník

Dnes na Vysočině
24 06 2011, Vysočina

Concentus Moraviae pokračuje v Kyjově
22 06 2011, Brněnský deník

Víkend: přichází smršť festivalů
24 06 2011, Jižní Morava
Evropu rozezní České sny. Představí je Kožená i Havelka
01 07 2011

∫ 18
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∫ Deník Vysočina
Zámky lákají návštěvníky na bohatý doprovodný program
09 04 2011, Třebíčský deník

V Lysicích vystoupí Iva Bittová a Čikori
01 06 2011, Nový život - zpravodajský týdeník

Concentus Moraviae začíná tuto sobotu
23 05 2011, Havlíčkobrodský deník

Leť, myšlenko, na zlatých křídlech
03 06 2011, Horácké noviny

Zahajovací koncert Concentus Moraviae zazní v bazilice
27 05 2011, Havlíčkobrodský deník

Čikori a Iva Bittová pohladili Náměšť
07 06 2011, Horácké noviny

Martinů v kostele
Památky lákají na výstavy i koncerty
06 06 2011, Havlíčkobrodský deník

Concentus Moraviae zahájila Bittová
08 06 2011, Nový život - zpravodajský týdeník

Den otců oslaví v rámci festivalu
08 06 2011, Havlíčkobrodský deník
Těším se na
14 06 2011, Havlíčkobrodský deník
Tátové frčeli v neděli odpoledne na Hrádku
14 06 2011, Třebíčský deník
Tátové frčeli v neděli odpoledne na Hrádku
15 06 2011, Jihlavský deník
Boni pueri mají světové prvenství
25 06 2011, Hradecký deník
Na vážnou hudbu přišly tisíce lidí
02 07 2011, Havlíčkobrodský deník

∫ Regionální tisk
Mikulov odstartoval prodej Českého snu
07 04 2011, Nový život - zpravodajský týdeník
Hudba rozezní moravské památky
05 05 2011, Listy jižní Moravy
Blanensko: léto nabité festivaly
11 05 2011, Týden u nás, okresní noviny
Festival: koncerty i sbírka na židle
17 05 2011, Slovácko - regionální týdeník
Concentus Moraviae začíná u nás
24 05 2011, Horácké noviny
Klavírní koncert Dua Ardašev
24. 5. 2011, Moravský Jih
Concentus Moraviae navštíví také Boskovice, Lysice a Rájec
24 05 2011, Boskovicko
Concentus Moraviae pošestnácté
24 05 2011, Region Press
Do Valtic dorazí Concentus Moraviae
25 05 2011, Břeclavsko
Bittová a Čikori
Concentus Moraviae zahájil v bazilice sv. Prokopa
31 05 2011, Horácké noviny
Pozvánka na červen
31 05 2011, Boskovicko

MONITORING

kam za kulturou
09 06 2011, Nový život - zpravodajský týdeník
Táta, ten prostě frčí
10 06 2011, Horácké noviny
Krátce – veselé odpoledne zaštítil senátor
10 06 2011, Jihlavské listy
Třebíčský víkend byl hlavně o dětech
Za správnou odpověď získáte vstupenku na Pražskou komorní
filharmonii
14 06 2011, Horácké noviny
Koncert pro Neptuna aneb Park plný tučňáků
21 06 2011, Horácké noviny
České sny
22 06 2011, Týdeník Velkomeziříčsko
Concentus Moraviae láká na koncerty do tří měst v regionu
26 06 2011, Nový život - zpravodajský týdeník
V zámecké jídelně proběhl druhý koncert Concentus Moraviae
29 06 2011, Týdeník Velkomeziříčsko
Kostelem zněly barokní tóny
30 06 2011, Nový život - zpravodajský týdeník
Kouzelný roh Radka Baboráka si podmanil Holešov
30 06 2011, Holešovsko
České sny na festivalu Concentus Moraviae 2011
06 / 2011, Kam v Brně

∫ Týdeník Rozhlas
Všechno má svůj čas
14 / 2011
Lukáš Vasilek v Telefonotéce
16 / 2011

∫ Hudební rozhledy
Hudba na Moravě a ve Slezku
Otisky a vzpomínky Concentus Moraviae / České sny 2011
Raketový start Martinů Voices
05 / 2011
Concentus Moraviae
08 / 2011

∫ 19

∫ Soupis článků a rozhovorů

∫ Mediální partnerství

∫ Harmonie

ROZHLAS

Třebíčské zahájení
06 / 2011

∫ ČRo 3 – Vltava

∫ Vltava

reportáž o MHF 13 měst Concentus Moraviae - Olga Jeřábková
27 05 2011, Mozaika

13 měst Concentus Moraviae
02 / 2011

reportáž a recenze zahajovacího koncertu - Vladimír Čech
31 05 2011, Mozaika

∫ Literární noviny

Concentus Moraviae a Kutná Hora 2011, rozhovor s dramaturgem
Alešem Březinou – Olga Jeřábková
01 06 2011, Slovo o hudbě

Tipy
26 05 2011

reportáž a recenze koncertů Dua Ardašev a Baborák Ensemble Vladimír Čech
02 06 2011, Mozaika

∫ Městské zpravodaje
Předprodej vstupenek na Concentus Moraviae
28 04 2011, VOX

reportáž a recenze koncertů Martinů Voices a Pavel Haas
Quartet - Vladimír Čech
15 06 2011, Mozaika

Festival Concentus Moraviae opět v Hodoníně
04, 05, 06 / 2011, Hodonínské listy
Concentus Moraviae 2011
04, 05, 06 / 2011, Zpravodaj Města Bystřice nad Pernštejnem
a Mikroregionu Bystřicko
Přehled kulturních a společenských akcí
05, 06 / 2011, Náměšťské listy

reportáž a recenze koncertů Smetanova tria a PKF - Vladimír
Čech
27 06 2011, Mozaika
reportáž a recenze závěrečného koncertu - Vladimír Čech
29 06 2011, Mozaika
záznam koncertu Epoque Quartet a Irvina Venyše (klarinet)
v Moravském Krumlově
16 07 2011, Odpolední koncert

O Concentu Moraviae (nejen) v Tišnově
8, 10 / 2011 Tišnovské noviny

záznam koncertu Zemlinského kvarteta a Karla Košárka (klavír)
v Tišnově
23 07 2011, Odpolední koncert

Kulturní servis
05, 06 / 2011, Moravskokrumlovské noviny
Concentus Moraviae
04, 05, 06 / 2011, Valtický zpravodaj
05 / 2011, Blanenské a boskovické noviny

záznam koncertu Collegia 1704, Collegia Vocale 1704 a Václava
Lukse v Hustopečích
08 08 2011

Připravené kulturní akce
26 05 2011, VOX

záznam koncertu Tria Prisma v Kyjově
21 08 2011

Concentus Moraviae 2011: České sny – otisky a vzpomínky
05 / 2011, Slavkovský zpravodaj
Smetanovo trio ve dvacátém století
05, 06, 07 / 2011, Zpravodaj města Rájec-Jestřebí
Starosta města Ing. Pavel Perout přivítal hejtmana
Jihomoravského kraje Michala Haška
05, 06, 07 / 2011 Zpravodaj města Rájec-Jestřebí
Začne Concentus Moraviae
06 / 2011, Noviny žďárské radnice
Ohlédnutí za festivalem Concentus Moraviae 2011
06 / 2011 Slavkovský zpravodaj

záznam koncertu Monika Knoblochové (cembalo), Clary
Novákové (flétna), Adély Štajnochrové (housle), Hany Flekové
(violoncello) ve Slavkově u Brna
04 09 2011

∫ ČRo Brno
rozhovory, reportáže a anonce
květen, červen 2011

∫ Rádio Proglas
rozhovor s dramaturgem festivalu Alešem Březinou
11 02, 16 02 2011, Oktáva

∫ Rádio Petrov
pravidelné anonce festivalových koncertů v ranních
a odpoledních zprávách

∫ 20
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ROZHLASOVÉ SPOTY

INZERCE

5 verzí – obecná pozvánka na festival, Iva Bittová a Čikori,
Clarinet Factory, Pražská komorní filharmonie, Lenka Bartůňková

∫ MF Dnes

∫ ČRo 3 – Vltava
5 verzí spotu o délce 30 s – celkem 25 uvedení
25 05 – 19 06 2011

v kraji Vysočina

10 inzerátů o velikosti 109 x 141 mm
28 04 – 18 06 2011

v Jihomoravském kraji

∫ ČRo Brno

15 inzerátů o velikosti 109 x 141 mm
21 04 – 20 06 2011

5 verzí spotu o délce 30 s – celkem 84 uvedení
18 05 – 23 06 2011

∫ Lidové noviny

∫ Rádio Petrov
5 verzí spotů o délce 35 s – celkem 317 uvedení
24 05 – 24 06 2011

∫ Rádio Jih
2 verze spotů o délce 35 s – celkem 111 uvedení
21 05 – 24 06 2011

TELEVIZE
∫ Česká televize, ČT2
speciální díl magazínu věnovaný festivalu Concentus Moraviae,
reportáže z koncertů Clarinet Factory, Zuzana Lapčíková Kvintet,
Baborák Ensemble, Boni Pueri
Terra Musica – magazín hudební tolerance z Moravy, režie Pavel
Jirásek
29 06 2011

∫ Hustopečská televize
reportáž z koncertu Clarinet Factory

∫ Televize Slovácko
reportáž z koncertu Markéty Reindlové (varhany)

∫ Regionální televize

Jižní Morava

3 inzeráty o velikosti 109 x 141 mm
06 06 – 21 06 2011

∫ Týdeník Rozhlas
½ stránkové a celostránkové inzeráty
17, 20, 22 / 2011

∫ Harmonie
celostránkový barevný inzerát
05 / 2011, hudební měsíčník

∫ Hudební rozhledy
celostránkový barevný inzerát
05 / 2011, hudební měsíčník

∫ Kam v Brně
vložení 3.050 ks festivalových skládaček, inzeráty, anonce
05, 06 / 2011, měsíčník s přehledem kulturních akcí

∫ Czech Music Quaterly
celostránkový inzerát
01 / 2011, hudební čtvrtletník v anglickém jazyce

∫ Městské zpravodaje a weby jednotlivých
festivalových měst
celostránkové inzeráty a anonce

reportáž z koncertu Viléma Veverky (hoboj), Kateřiny Englichové
(harfa) a Iva Kahánka (klavír)

∫ Filharmonie Brno

∫ Brněnská televize

½ stránkový inzerát
sezónní brožura 2011/12

reportáž z koncertů Moniky Knoblochové a Zemlinsky Quartet do
seriálu o letních festivalech

∫ Lidovky.cz

TELEVIZNÍ SPOTY

bannery
02 05 – 15 05 2011

∫ Česká televize, Televizní studio Brno

∫ Muzica.cz, Muzikus.cz

spot v délce 20 sec. odvysílán 22 x na ČT24 a ČT1
09 05 – 17 06 2011

bannery
květen, červen 2011

MONITORING
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∫ Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.
děkuje za podporu organizacím a jednotlivcům

za finanční podpory

oficiální partneři

výhradní dodavatel klavírů

výhradní dopravce

ve spolupráci

za podpory
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hlavní mediální partner

mediální partneři

činnost se v roce 2011 uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna

zvláštní poděkování zaslouží:
členové Klubu přátel festivalu Concentus Moraviae Helena a Arnošt Simandlovi,
MUDr. David Štěpán, Ing. Jaroslav Mokrý, JUDr. Ivana Svobodová, Dr. Jaromír Jánský,
Miroslava Vrbová, Dana Šramková, Olga Kourová, Jana Omar,
Ing. Anna a Ing. Stanislav Schopfovi, MUDr. Miloslav Klement, CSc.
rodina Mensdorff-Pouilly z Boskovic
rodina Kinských ze Žďáru nad Sázavou
rodina Podstatských-Lichtenštejnů z Velkého Meziříčí
Anymade Studio a The Bestseller Creative Platform
Reklamní fabrika
Dále děkujeme všem organizačním pracovníkům ve festivalových městech a všem lidem,
které není možno na této stránce vyjmenovat a kteří nezištně pomáhají při přípravě
a organizaci festivalu.
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XVII. MEZINÁRODNÍ
HUDEBNÍ FESTIVAL
13 MĚST
KOUZLO ČÍSEL
02 06 — 30 06 2012
téma

