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XVIII. ročníku MHF 13 měst 
Concentus Moraviae udělili záštitu

Ohlédnutí Davida Dittricha

J. E. Pasquale D´Avino 
∫ velvyslanec Italské republiky 
v ČR

JUDr. Michal Hašek 
∫ hejtman Jihomoravského kraje

∫ ∫

Starostové festivalových měst
Ing. Jaroslav Dohnálek ∫ starosta města Boskovice
Ing. Karel Pačiska ∫ starosta města Bystřice 
nad Pernštejnem
Zdeněk Kundrata ∫ starosta městyse Doubravník
Ing. Luboš Kuchynka ∫ starosta města Hustopeče
MUDr. Vojtěch Adam ∫ starosta města ivančice
Ing. Jaroslav Soukup, MBA ∫ starosta města 
Jaroměřice nad rokytnou
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

Setkání starostů v Brně 23. dubna 2013 
foto Jiří Sláma

První řada zleva: Mgr. Tomáš Třetina (starosta města 
Moravský Krumlov), Rostislav Koštial (starosta města 
Mikulov), Ing. Karel Pačiska (starosta města Bystřice 
nad Pernštejnem), Jitka Miková (manažerka festivalu), 
Ing. Dagmar Zvěřinová (starostka města Žďar nad Sázavou), 
MUDr. Vojtěch Adam (starosta města Ivančice), Ing. Luboš 
Kuchynka (starosta města Hustopeče), Zdeněk Kundrata 
(starosta městyse Doubravník), Ing. Luděk Baláč (starosta 
městyse Lysice)
Druhá řada zleva: Ing. Ivan Charvát (starosta města 
Slavkov u Brna), MVDr. Pavel Heřman (starosta města 
Třebíč), Ing. Radovan Necid (starosta města Velké Meziříčí), 
Ing. Pavel Perout (starosta města Rájec-Jestřebí), 
Ing. Jaroslav Soukup, MBA (starosta města Jaroměřice 
nad Rokytnou), Bc. Antonín Kuchař (místostarosta města 
Kyjov), Ing. Jaroslav Dohnálek (starosta města Boskovice), 
Ing. Pavel Trojan (starosta města Valtice), Jan Schneider 
(starosta města Tišnov), Vladimír Měrka (starosta města 
Náměšť nad Oslavou)

David Dittrich
∫ ředitel MHF 13 měst 
Concentus Moraviae 

Magdalena Kožená
∫ patronka MHF 13 měst 
Concentus Moraviae 

Vážení přátelé,

za XVIII. ročníkem našeho festivalu se ohlédnu 
s velkou chutí; kdyby to bylo možné, většinu 
letošních 33 koncertů provedených „pod italským 
sluncem“ bych si velmi rád poslechl alespoň 
ještě jednou. Podle mého názoru se nám od 
1. do 29. června 2013 podařilo představit jeden 
z nejpovedenějších ročníků v celé osmnáctileté 
historii festivalu. Dramaturgie vytvořená Vác-
lavem Luksem byla do detailu propracována jak 
po stránce skladby programů, tak v otázce výběru 
výtečných interpretů i míst konání jednotlivých 
koncertů. Zdánlivě odvážné tvrzení, že jižní Mo-
rava má překvapivě mnoho styčných bodů s Itálií, 
se ukázalo jako velmi přiléhavé. Potvrdil nám 
to i nebývale vysoký počet nadšených diváckých 
ohlasů, a to nejen od běžných posluchačů a ná-
vštěvníků, ale také od spokojených festivalových 
partnerů a odborné kritiky.

Téměř 7 000 posluchačů letos zasedlo v inspi-
rativních tradičních festivalových hledištích 
i v magických prostorách, které festival hostily 
poprvé. Mezi ně patřil kostel Povýšení sv. Kříže 
v Doubravníku, v němž italský varhanní mág 
Andrea Marcon rozezněl píšťaly unikátního nově 
restaurovaného Výmolova nástroje. 

Dalším ryze festivalovým projektem, který bych 
rád vyzdvihl, je divadelní produkce barokní opery 
Francesca Cavalliho „Calisto“, kterou nastudo-
valy respektované tuzemské soubory Collegi-
um Marianum a Buchty a loutky, a nadšenému 
publiku ji předvedly hned dvakrát – v Boskovicích 
a v Mikulově. Tato unikátní inscenace byla v tisku 
označena dokonce za divadelní zážitek sezony!

Třetím programem, na který chci upozornit, byla 
premiéra nově vzniklého ansámblu Capella Anna, 

česko-německého orchestru staré hudby slože-
ného z vynikajících mladých instrumentalistů 
obou zemí. Pod vedením znamenité všestranné 
hudebnice Anny Fusek sklidila Capella Anna 
aplaus v Boskovicích a v Jaroměřicích nad Rokyt-
nou, kde jejich skvělé vystoupení zaznamenaly 
Česká televize i Český rozhlas.

Letošní po všech stránkách neobyčejně vydařený 
ročník festivalu 13 měst Concentus Moraviae nás 
opět utvrdil v přesvědčení, že zaměření festivalu 
na silnou a konzistentní dramaturgii je správné 
a funkční. Jsem upřímně vděčný představitelům 
všech festivalových měst, že se s námi na tuto 
cestu vydali již poosmnácté a otevřeli nejkrás-
nější architektonické klenoty svých měst a obcí 
tónům italské barokní hudby. Rovněž velice děku-
ji všem partnerům, kteří svou podporou umožnili 
konání uplynulého ročníku v tak velkorysém 
rozsahu.

Společně s organizačním týmem se těším 
na shledanou při některém z koncertů 
příštího již XIX. ročníku našeho festivalu, 
který se s podtitulem „České sny“ uskuteční 
mezi 31. 5. a 29. 6. 2014!

David Dittrich 

Mgr. Alena Hanáková
∫ ministryně kultury 
České republiky 

MUDr. Jiří Běhounek
∫ hejtman Kraje Vysočina 
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01 06 – 29 06  2013
33 koncertů v 19 městech
7.000 posluchačů

∫

so 01 06
Moravský Krumlov
zámek, 19:00 hod.

ACCORDONE
GUIDO MORINI ∫ cembalo
MARCO BEASLEy ∫ zpěv

ne 02 06
Slavkov u Brna
zámek, 19:30 hod.

ACCORDONE
GUIDO MORINI ∫ cembalo
MARCO BEASLEy ∫ zpěv

po 03 06
Žďár nad Sázavou
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého 
na Zelené hoře, 19:30 hod. 

GUIDO MORINI ∫ varhany

út 04 06
Ivančice
Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla, 
19:30 hod

MARCO BEASLEy ∫ zpěv

st 05 06
Rájec-Jestřebí
zámek, 19:30 hod.

FRANCO PAVAN ∫ theorba

čt 06 06
Hustopeče
Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele, 
19:30 hod.

TIBURTINA ENSEMBLE
BARBORA SOJKOVá ∫ um. vedoucí

čt 06 06
Bystřice nad 
Pernštejnem
kostel sv. Vavřince, 19:30 hod.

LUCA SCANDALI ∫ varhany

pá 07 06
Náměšť nad 
Oslavou
zámek, 19:30 hod.

IVANA BILEJ BROUKOVá ∫ soprán
MARKéTA CUKROVá ∫ mezzosoprán
JAN KREJČA, JAN ČIŽMář 
∫ theorba

ne 09 06
Lysice
zámek, 17:30 a 19:30 hod.

ENSEMBLE BERLIN − PRAHA

po 10 06
Třebíč
kostel Nejsvětější Trojice, 19:30 hod.

MANUEL TOMADIN ∫ varhany

út 11 06
Tišnov
Předklášteří u Tišnova, bazilika 
Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 hod.

MUSICA FLOREA
MAREK ŠTRyNCL ∫ violoncello, 
um. vedoucí

st 12 06
Moravský Krumlov
zámek, 19:30 hod.

VENICE BAROqUE ORCHESTRA
ANDREA MARCON ∫ dirigent 
MAGDALENA KOŽENá 
∫ mezzosoprán

čt 13 06
Doubravník
kostel Povýšení sv. Kříže, 19:30 hod.

ANDREA MARCON ∫ varhany

pá 14 06
Boskovice
Zámecký skleník, 19:30 hod.

COLLEGIUM MARIANUM
BUCHTy A LOUTKy
JANA SEMERáDOVá ∫ flétna, 
hudební nastudování

so 15 06
Mikulov
zámek, 19:30 hod.

COLLEGIUM MARIANUM
BUCHTy A LOUTKy
JANA SEMERáDOVá ∫ flétna, 
hudební nastudování

ne 16 06
Velké Meziříčí
zámek, 19:30 hod.

ROBERTA INVERNIZZI ∫ soprán
CRAIG MARCHITELLI ∫ theorba

po 17 06
Kyjov
Milotice, zámek, 19:30 hod.

ROBERTA INVERNIZZI ∫ soprán
TOMáŠ KRáL ∫ baryton
JAN KREJČA, CRAIG MARCHITELLI 
∫ theorba

út 18 06
Žďár nad Sázavou
zámek, 19:30 hod.

TOMáŠ KRáL ∫ baryton
JAN KREJČA ∫ theorba

út 18 06
Ivančice
kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
19:30 hod.

PAVEL SVOBODA ∫ varhany

st 19 06
Hustopeče
evangelický kostel, 19:30 hod.

VáCLAV LUKS ∫ cembalo

čt 20 06
Bystřice nad 
Pernštejnem
Městské muzeum, 19:30 hod.

DAVIDE MONTI ∫ housle
MARIA CHRISTINA CLEARy 
∫ arpa doppia

čt 20 06
Náměšť nad 
Oslavou 
zámek, 19:30 hod.

JAROSLAV TůMA ∫ varhanní pozitiv

pá 21 06
Třebíč
Zadní synagoga, 19:30 hod. 

DAVIDE MONTI ∫ housle
MARIA CHRISTINA CLEARy 
∫ arpa doppia
RICHARD ŠEDA ∫ cink

so 22 06
Tišnov
zahrádka Café U Palce, 15:00 hod.

ODPOLEDNE PRO RODINy 
S DěTMI

ne 23 06
Slavkov u Brna
zámek, 19:30 hod.

CAFé ZIMMERMANN
PABLO VALETTI ∫ housle, 
um. vedoucí

po 24 06
Státní hrad 
Pernštejn
Rytířský sál, 19:30 hod.

CAFé ZIMMERMANN
PABLO VALETTI ∫ housle, 
um. vedoucí

út 25 06
Kyjov
Městské kulturní středisko, 
19:30 hod.

CAPPELLA MARIANA
VOJTěCH SEMERáD ∫ um. vedoucí

út 25 06
Boskovice
Zámecký skleník, 19:30 hod.

CAPELLA ANNA
ANNA FUSEK ∫ flétna, um. vedoucí

st 26 06
Lysice
zámek, 19:30 hod.

CéLINE FRISCH ∫ cembalo

st 26 06
Jaroměřice nad 
Rokytnou
zámek, 19:30 hod.

CAPELLA ANNA
ANNA FUSEK ∫  flétna, um. vedoucí

čt 27 06
Rájec-Jestřebí
zámek, 19:30 hod.

SEZIONE AUREA
LUCA GIARDINI ∫ housle, 
um. vedoucí

pá 28 06
Valtice
zámek, 19:30 hod. 

SEZIONE AUREA
LUCA GIARDINI ∫ housle, 
um. vedoucí

so 29 06
Velké Meziříčí
Luteránské gymnázium, 19:30 hod.

COLLEGIUM 1704
VáCLAV LUKS ∫ cembalo, 
um. vedoucí
MARTINA JANKOVá ∫ soprán
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01 06 ∫ Soubor Accordone zavedl prostřednictvím programu 
„Neapolské příběhy“ posluchače zahajovacího koncertu 
do hudební Itálie od 16. století po současnost

04 06 ∫ Intimním duchovním repertoárem pro hlas 
s podtitulem „Půlnoční vyprávění“ naplnil Marco Beasley 
prostor řeznovického kostela sv. Petra a Pavla

02 06 ∫ Zpěvák Marco Beasley a italští Accordone zaujali svým 
temperamentním vystoupením také diváky ve Slavkově u Brna

06 06 ∫ Protagonistou varhanního recitálu 
v kostele sv. Vavřince v Bystřici nad 
Pernštejnem byl Ital Luca Scandali

07 06 ∫ Do italských milostných písní 17. století v interpretaci Ivany 
Bilej Broukové a Markéty Cukrové v doprovodu historických strunných 
nástrojů se zaposlouchali návštěvníci koncertu v knihovně zámku 
v Náměšti nad Oslavou

09 06 ∫ Členové Ensemble Berlin – Praha 
na lysickém zámku v dobré náladě 
po náročném souborném uvedení Sonát 
ZWV 181 Jana Dismase Zelenky

10 06 ∫ Úsměv na tváři Manuela 
Tomadina, který energicky 
rozezněl vzácné varhany Josefa 
Andrýse v třebíčském kostele 
Nejsvětější Trojice

06 06 ∫ Hudební vize Hildegardy z Bingenu v podání ženského 
vokálního souboru Tiburtina Ensemble zněly v ideálním akustickém 
prostředí opevněného kostela sv. Jana Křtitele v Kurdějově

03 06 ∫ Recitál Guida Moriniho na varhanách v Santiniho 
poutním kostele sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře

05 06 ∫ Skladby pro theorbu z italských archivů přivezl 
na rájecký zámek Franco Pavan

foto Jiří Sláma, Adam Dušek

Fotoohlédnutí∫
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11 06 ∫ Kroměřížský hudební archiv byl zdrojem italského repertoáru, 
kterým k festivalovému tématu v Porta coeli přispěla Musica Florea 
pod vedením cellisty Marka Štryncla

12 06 ∫ Magdalena Kožená se v letošním roce stala patronkou festivalu 
Concentus Moraviae a vyprodanému sálu na zámku v Moravském 
Krumlově se představila koncertem s Venice Baroque Orchestra 
a dirigentem A. Marconem

13 06 ∫ Nově restaurované varhany Jana Výmoly 
v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku představil 
v dílech varhanních mistrů 17. a 18. století Andrea 
Marcon

13 06 ∫ Bezmála 600 zaujatých posluchačů navštívilo 
varhanní recitál Andrey Marcona v kostele Povýšení 
sv. Kříže v Doubravníku

14 06 ∫ Premiéra opery La Calisto Francesca Cavalliho 
v Boskovicích obohatila festivalový program nejen o vynikající 
výkony souboru Collegium Marianum a jeho sólistů, ale také 
o loutkovou fantazii Buchet a loutek

16 06 ∫ Temperamentní italská sopranistka Roberta 
Invernizzi za doprovodu theorbisty Craiga Marchitelliho 
zavedla posluchače na zámku ve Velkém Meziříčí svým 
programem mezi „Nejkrásnější z krásek“

15 06 ∫ Barokní opera La Calisto s loutkami okouzlila 
publikum v Zámeckém sále v Mikulově

17 06 ∫ Společný recitál italské sopranistky Roberty 
Invernizzi a českého barytonisty Tomáše Krále ve 
Freskovém sále milotického zámku 18 06 ∫ Program „Nejsladší vzdechy“ italských skladatelů 

počátku 17. století zazpíval v Barokních sálech zámku 
ve Žďáru nad Sázavou barytonista Tomáš Král za doprovodu 
theorbisty Jana Krejči

20 06 ∫ Jaroslav Tůma představil posluchačům v knihovně zámku 
v Náměšti nad Oslavou varhanní pozitiv Antona Preisingera 
z Freistadtu, vlevo starosta města pan Vladimír Měrka

19 06 ∫ Dramaturg 18. ročníku festivalu Concentus Moraviae 
Václav Luks přispěl k tématu „Italské slunce“ svým cembalovým 
recitálem z děl Frescobaldiho, Pogliettiho a Pasquiniho 
v evangelickém kostele v Hustopečích
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21 06 ∫ Houslista Davide Monti a harfenistka Maria 
Christina Cleary se v programu s podtitulem „Hvězda“ 
setkali s českým hráčem na cink Richardem Šedou, 
a jejich společné vystoupení nádherně vyznělo 
v třebíčské Zadní synagoze

22 06 ∫ Mateřská centra 
Jihomoravského kraje 
nachystala do Tišnova 
pro děti řadu zajímavých 
stanovišť, oblibě se těšilo 
malování na obličej

22 06 ∫ Loutková pohádka „Dům u 500 básníků“ Divadla Paravánek 
zaujala děti na tišnovském odpoledni pro rodiny Táta dneska frčí

23 06 ∫ Renomovaný francouzský soubor Café Zimmermann 
vystoupil poprvé v České republice na zámku ve Slavkově 
u Brna, za mimořádného zájmu publika

25 06 ∫ Premiérové vystoupení nového česko-německého souboru 
Capella Anna se uskutečnilo v Zámeckém skleníku v Boskovicích

26 06 ∫ Pod vedením flétnistky a houslistky Anny 
Fusek hrála Capella Anna program „Italský Bach“ 
na zámku v Jaroměřicích nad Rokytnou, vystoupení 
zaznamenala Česká televize

26 06 ∫ Vystoupení vynikající francouzské cembalistky 
Céline Frisch ocenili posluchači ve Velkém salónu 
lysického zámku

27 06 ∫ Posluchačům ve vyprodaném sále zámku 
v Rájci-Jestřebí učaroval virtuózní projev italského 
souboru Sezione Aurea

28 06 ∫ Italští Sezione Aurea se představili publiku 
na zámku ve Valticích

29 06 ∫ Závěr festivalu Concentus Moraviae patřil Collegiu 1704 pod 
vedením Václava Lukse, sólistkou slavnostního programu z děl Corelliho, 
Vivaldiho a Händela byla vynikající sopranistka Martina Janková

24 06 ∫ Fotogenické prostředí 
Rytířského sálu hradu Pernštejna 
rámovalo druhý koncert francouzských 
Café Zimmermann
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Prezentační stojany
celobarevné festivalové bannery, 
formát 83 × 200 cm
∫ obsah: prezentace partnerů - forma partnerství, logo 
∫ umístění: viditelně u vchodu do místa konání 
každého z festivalových koncertů
∫ počet: 3 ks 

Billboardy
velkoplošná propagace festivalu, 
formát 510 × 240 cm, 6 typů
∫ obsah: logo festivalu, grafika „Italské slunce“, loga 
partnerů festivalu
∫ počet: 8 ks v Brně, Moravském Krumlově
a Hustopečích

Příloha MF DNES
12 stránková mimořádná příloha o festivalu  
Concentus Moraviae 24 × 31,5 cm
∫ obsah: pozvánka na festival, přehled všech 
koncertů, praktické informace, rozhovor s M. Koženou, 
A. Marconem, V. Bruknerem, J. Machem, článek 
o rekonstrukci varhan v Doubravníku, poděkování 
partnerům, mapa festivalových míst
∫ distribuce: 22. 5. 2013  jako příloha MF Dnes 
Jižní Morava, Vysočina, Brno, zdarma ve všech 
předprodejích, v místech konání koncertů, 
vturistických a informačních centrech zúčastněných 
měst

Internetová 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

Skládačka
oboustranná barevná rozkládací propagační 
tiskovina ve dvou jazykových mutacích (ČJ, AJ) 
formát 69 × 13 cm
∫ obsah: přehledné seznámení s koncerty, 
mapka regionu, dramaturgie festivalu, informace 
o předprodejích vstupenek a dopravě, Klub 
Concentus Moraviae, loga partnerů
∫ distribuce: leden – červen 2013; zdarma ve všech 
předprodejích, v místech konání koncertů,
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 20.000 ks, angličtina 1.500 ks

Katalog
reprezentativní dvojjazyčná tiskovina (ČJ, AJ) 
128 stran, formát 17 × 23 cm
∫ obsah: zdravice a partneři, poděkování, 
dramaturgie 2013, přehled koncertů, 
Klub Concentus Moraviae, mediální partneři, 
fotoohlédnutí 2012, dramaturgie 2014, spolupráce, 
festivalová města 
∫ distribuce: červen 2013; zdarma partnerům, 
významným osobnostem a čestným hostům, prodej 
na koncertech festivalu
∫ náklad: 1.500 ks

Programy
tiskovina s barevnou obálkou, 
formát 14,5 × 21 cm
∫ obsah: podrobné informace o programu, 
skladatelích a interpretech v českém jazyce, 
na vnitřních stranách obálky loga partnerů
∫ distribuce: červen 2013; zdarma posluchačům 
před každým koncertem
∫ náklad: 4.200 ks

Letáky pro festivalová města
oboustranná barevná tiskovina, 
formát 10 × 21 cm
∫ obsah: prezentace koncertů v jednotlivých 
festivalových městech s fotografií interpretů 
a krátkým popisem programu, informace 
o předprodejích vstupenek, loga hlavních partnerů
∫ distribuce: duben - červen 2013; zdarma, 
vklad do městských zpravodajů, v předprodejích, 
v místech konání koncertů, v turistických 
a informačních centrech zúčastněných měst 
∫ náklad: 37.000 ks

Plakáty
Plakát celkový
barevná  tiskovina, formát A2 a A1
∫ obsah: grafika „Italské slunce“, loga partnerů
∫ distribuce: duben - červen 2013; 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 × 42 cm
∫ obsah: prezentace koncertu s fotografií 
interpretů a krátkým popisem programu, informace 
o předprodejích vstupenek, loga hlavních partnerů
∫ distribuce: duben - červen 2013; výlep ve 
festivalových městech
∫ náklad: 1.500 ks

Plakát na akci „Táta dneska frčí“
barevná  tiskovina formátu A4 a A3, 
DL formát 10 × 21 cm
∫ obsah: grafika a informace o odpoledni pro rodiny 
s dětmi, loga partnerů
∫ distribuce: duben – červen 2013, plakát 
distribuován mezi mateřská centra Jihomoravského 
kraje a Vysočiny, vylepen v Tišnově a okolí
∫ náklad: 100 ks (formát A4) a 100 kusů 
(formát A3), 500 kusů (formát DL)
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Propagace a tiskoviny∫

letáky
100 × 200 mm

příklad tištěné inzerce
plakáty na koncerty
198 × 420 mm

obálka programu
148 × 210 mm

obal na vstupenku  a vstupenka
210 × 60 mm

billboard
500 × 250 cm

web bannery

plakáty
420× 594 mm a 594 × 841 mm prezentační stojany

800 × 2100 mm

příloha MF DNES

skládačka
630 × 130 mm (6 skladů)

leták
210 × 100 m

Táta dneska frčí

www.concentus-moraviae.cz

Na programu představení Pohádky ze Špalíčku Divadla Paravánek,  
písničkář Antonín Jarůšek, vypravěč Martin Hak, taneční vystoupení dětí ZUŠ Tišnov,  

koncert Junior bandu ZUŠ Tišnov, pohádková stanoviště mateřských center,  
skákací hrad, stavebnice GECCO.

V případě špatného počasí se redukovaný program uskuteční v prostorách MěKS Tišnov, Mlýnská 152.

Vstupné dobrovolné.

Mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus Moraviae, Síť mateřských center, 
RC Studánka o. s., MěKS Tišnov a ZUŠ Tišnov za podpory města Tišnov

sobota 22. června od 15.00 hodin – Tišnov, zahrádka Café U Palce

Veselé odpoledne pro rodiny s dětmi

 za finanční podpory generální partner oficiální partner ve spolupráci

tata_dneska_frci_2013_dl.indd   1 1.5.2013   23:43:03

po 17 06
Kyjov
Milotice, zámek, Freskový sál
19:00 hod.

Předprodej vstupenek: 
Kyjov – Městské kulturní středisko, Masarykovo nám. 34, tel. 518 614 624 
Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26, tel. 518 323 484
Brno – TIC, Běhounská 17
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XVIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ

FESTIVAL 13 MĚST

italské slunce
01  06 — 29  06  2013

www.concentus-moraviae.cz

Skutečná operní diva první velikosti Roberta Invernizzi udivuje 
lehkostí a virtuozitou svého koloraturního sopránu; dokonalým 
partnerem v mistrovsky sestaveném programu jí bude znělý sametový 
baryton Tomáše Krále i dvojice bravurních theorbistů, kteří předvedou 
pro dnešního posluchače možná neobvyklý čtrnáctistrunný nástroj, 
připomínající loutnu s dlouhým nástavcem pro basové struny 
dodávajícím zvuku nástroje až magickou hloubku.

Giulio Caccini, Girolamo Kapsberger, Giacomo Carissimi, 
Luigi Rossi, Sigismondo D‘India, Alessandro Piccinini, 
Claudio Monteverdi

RobeRtA InveRnIzzI ∫ soprán
toMáš KRáL ∫ bas
JAn KReJčA, CRAIG MARChIteLLI ∫ theorba 

za finanční podpory oficiální partner mediální partneři

st 12 06
Moravský Krumlov
zámek, Rytířský sál
19:30 hod.

Předprodej vstupenek: 
Moravský Krumlov – Informační centrum, náměstí T. G. Masaryka 40   
Brno – TIC, Běhounská 17
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

www.concentus-moraviae.cz

Jedna z nejvýznamnějších světových mezzosopranistek Magdalena 
Kožená zvolila pro Moravský Krumlov atraktivní program složený 
z Händelových a Vivaldiho árií. Pěvkyni doprovodí její oblíbený soubor 
Venice Baroque Orchestra pod taktovkou zakladatele a uměleckého 
šéfa souboru Andrei Marcona, který program doplnil o orchestrální kusy 
A. Vivaldiho a G. Ph. Telemanna. Všichni tři autoři byli sice současníky, 
avšak ke své „barokní příbuznosti“ se hlásí nezaměnitelnými 
kompozičními rukopisy. Magdalena Kožená je s hudbou barokních 
mistrů spjata téměř bytostně a i Venice Baroque Orchestra je jejím 
respektovaným celosvětovým ambasadorem.

antonio Vivaldi, Georg philipp telemann, 
Georg Friedrich händel

CONCENTUS MORAVIAE
XVIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ

FESTIVAL 13 MĚST

italské slunce
01  06 — 29  06  2013

MaGDaleNa KožeNá ∫ mezzosoprán 
VeNiCe baRoque oRChestRa 
aNDRea MaRCoN ∫ dirigent 

za finanční podpory oficiální partner mediální partneři

za finanční podpory hlavní mediální partneroficiální partneři mediální partneřipartner koncertu

město Moravský Krumlov
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» Pokračování ze str. 4
ODoubravníku, kde Pernštejno-
vé postavili tak krásný a investič-
ně náročný kostel, jenž měl být
imístem jejich posledního odpo-
činku,mluví zdejší patriotka Bar-
bora Šenkyříková s hrdostí.

Nápad na kapesníku
A coby vystudovaná strojní inže-
nýrka vzpomíná i na detaily zá-
chrany zdejšího slavného nástro-
je. Třeba na stavbu lešení v kos-
tele kvůli rozebrání hlavního
stroje varhan, opravě skříně a na-
sazení zrestaurovaných dřevoře-
zeb. „Patra až pod klenbou stavě-
li už jen ti nejodvážnější,“ usmí-
vá se.
A líčí také jednu ze zapeklitos-

tí celé akce, kdy bylo třeba vrátit
na kůr zrestaurované měchy.
„Zdálo se, že potřebujeme jen
dostatečně pevná a dlouhá lana,
dost silných mužů a pak postačí
jen společně táhnout,“ pokraču-
je ve vzpomínkách. Jenže mě-
chy se po jejich vytažení nahoru
nepodařilo dostat přes mramo-
rovou plastiku zábradlí. Skrze
otvory v klenbě to také nešlo,
protože byly moc daleko od
kůru. A mechanizace do kostela
kvůli schodům ve vchodech vjet
nemohla.
„Nakonec pomohl kamarád

s jeřábem a výtahem s předsunu-
tou rukou, který jsme nejprve po
částech museli vynosit na kůr,
smontovat, vynosit kamennou
zátěž a nakonec opatrně vytáh-
nout měchy a přenést na místo,“
vypráví Barbora Šenkyříková
a na závěr dodá i perličku z jed-
nání komise s německým varha-
nářem Kristianem Wegscheide-
rem. „Při diskusi o detailech dal-
šího postupu a podobě původní-
ho mechanismu bylo třeba za-
chytit okamžitý nápad odborní-
ka. A po ruce byl jen papírový ka-
pesník. Dodnes jejmáme schova-
ný,“ usmívá se organizátorka.

Jana Soukupová

Jak se varhany
opravovaly
Snímky doubravnických
varhan před opravou a po ní

Detail dřevořezby ukazuje, že
bylo skutečně co spravovat.

Tak se opravovaly píšťaly...

... a tak další části varhan.

V České republice sice už vy-
stupuje od začátku 90. let
a v posledních asi osmi letech
tu často hraje s Magdalenou
Koženou, s Venice BaroqueOr-
chestra či se souboremCollegi-
um 1704, ale přesto je vůbec
první sólové vystoupení vytíže-
ného excelentního varhaníka
AndreiMarcona velkýmbonu-
sem letošního festivalu Con-
centus Moraviae.
Letos bude dirigovat Venice

Baroque Orchestra právě při
vystoupení Magdaleny Kože-
né 12. června v Moravském
Krumlově, ale také o den poz-
ději rozezní vzácné varhany
v Doubravníku. Na Výmolův
nástroj bude hrát též poprvé.
„Jako sólistamámdva tři re-

citály ročně. Rád bych hrál
víc, ale je to vždycky boj
s časem. Rád totiž také učím.
I proto jsem rád, že můžu mít
na moravském festivalu reci-

tál jako varhaník,“ doznává
sám varhanní virtuos a těší se
na pocit, kdy jako sólista má
přímý kontakt s hudbou. „Teh-
dy skutečně cítíte, že hudbu
tvoříte vlastníma rukama,“
usmívá se Andrea Marcon
a chválí také festival Concen-
tusMoraviae. „Je opravdu jedi-
nečný. Konají-li se koncerty
v různých malých městech re-
gionu, jde o cosi skutečně uni-
kátního. Moc se mi ta myšlen-

ka líbí a doporučil bych to
mnoha jiným regionům v Ev-
ropě. Je to úžasná příležitost,
jak lidemukázat bohatství, pří-
běh a dědictví moravského re-
gionu,“ netají se obdivem slav-
ný hudebník. K setkání s var-
hanami v Doubravníku pak
podotýká, že staré nástroje
jsou jeho osudem. V rodném
Trevisumají totiž jedenáct do-
konalých originálů varhan
z 18. století. (jasu)

Varhany Postavil je v roce 1760 Jan Výmola, významný brněnský varhanář z Ptení. Dřevořezby
a varhanní skříň vytvořil moravský sochař a výtvarník Ondřej Schweigl. Jde o středoevropský unikát.

rozezní virtuos Andrea Marcon

Staré varhany jsou osudem skvělého hudebníka
Andrea Marcon

Italský
dirigent,
varhaník,
cembalista
a muzikolog

je mezinárodně uznávaný
interpret staré hudby. Na
festivalu zahraje 13. června na
vzácné, čerstvě restaurované
varhany v kostele Povýšení
svatého Kříže v Doubravníku.

Po opravě
„Výmolovy varhany

jsou mezi historickými
nástroji na Moravě

výjimečné. Na dvou
manuálech a pedálu

mají sice jen 18
rejstříků, ale všechny

části nástroje se
dochovaly v původním

stavu,“ upřesňuje
Barbora Šenkyříková.

2x foto: Jiří S. Sláma, MAFRA
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»Ženský vokální soubor
Tiburtina Ensemble

Vystoupení Tiburtina Ensemble
6. června v Kurdějově. Zpěv relativ-
ně mladého ženského vokálního těle-
sa je jednou z největších událostí na
naší scéně posledních let. Ve spojení
s mystickým duchovním odkazem
svaté Hildegardy mne láká nejvíc.

Jan Špaček
muzikolog,
hudební pedagog

»Velmi se těším
na Magdalenu Koženou

Z nabídky není lehké vybírat a moje
návštěvy koncertů budou ovlivněny
spíše mými časovými možnostmi.
Každopádně se velmi těším na kon-
cert Magdaleny Kožené s Venice Ba-
roque Orchestra a na koncert fran-
couzského souboru Café Zimmer-
mann, který u nás vystoupí poprvé.

»Vystoupení Accordone
jsou vždy strhující

Zahajovací koncerty italského soubo-
ru Accordone 1. a 2. června. Z minu-
lých ročníků vím, že jejich vystoupe-
ní jsou strhující temperamentem, šar-
mem, lehkostí a virtuozitou.
A 17. června pojedu do Milotic na so-
pranistku Robertu Invernizzi s bary-
tonistou Tomášem Králem.

»Andrea Marcon jako
dirigent a pak varhaník

Těším se na mimořádného Andreu
Marcona coby dirigenta Venice Ba-
roque Orchestra, s nímž 12. června do-
provodí Magdalenu Koženou v Morav-
ském Krumlově. Sám zahraje o den
později na nově restaurované varha-
ny v Doubravníku. Mám slabost také
pro Annu Fusek a Václava Lukse.

Který z koncertů
festivalu
si letos určitě
nenecháte ujít?

festivalového ročníku

Málokterý z oslovených od-
borníků neměl potíže vybrat
si z letošního ročníku festiva-
lu Concentus Moraviae. Kdy-
by je čas netísnil, chtěla by
většina slyšet celý program.
Třiatřicet letošních koncertů
je jedna hudební událost
vedle druhé.
Z nepominutelných jmenuje
většina odborníků zahajovací
večery se souborem Accordo-
ne 1. a 2. června.
Dále renesanční osobnost
Anny Fusek, která sestavila
česko-německý soubor na-
zvaný Capella Anna. Ten
bude mít 25. a 26. června
na festivalu svou úplnou pre-
miéru.
A protože letošním dramatur-
gem festivalu je odborník na
starou hudbu Václav Luks, ve-

doucí proslulého barokního
orchestru Collegium 1704,
dá se předpokládat, že vel-
kým svátkem bude jak vy-
stoupení tohoto ansámblu se
sopranistkou Martinou Janko-
vou na závěrečném koncertě
festivalu ve Velkém Meziříčí,
tak 19. června sólové vystou-
pení na cembalo v evangelic-
kém kostele v Hustopečích.
Premiéru v České republice
bude mít také oceňovaný
soubor Café Zimmermann,
a to 23. června na zámku ve
Slavkově u Brna i o den poz-
ději v nádherném prostředí
hradu Pernštejna.
A to nemluvíme o naprostém
bonbonku, jímž bude 12. červ-
na vystoupení Magdaleny Ko-
žené s Venice Baroque Or-
chestra.

Bonbonek 14. a 15. června se v Boskovicích a Mikulově hraje
netradiční opera Calisto i s loutkami divadla Buchty a loutky.

Jitka Miková
manažerka
festivalu

David Dittrich
ředitel festivalu

Roberta Invernizzi a theorba Skvělá sopranistka navštíví
16. června Velké Meziříčí, aby na zdejším zámku zazpívala
s doprovodem theorby, na niž bude hrát Craig Marchitelli.

Václav Luks
dramaturg
festivalu

Café Zimmermann Tento soubor barokní hudby pod vedením cembalistky Céline Frisch a houslisty Pabla Valettiho zahraje
u nás vůbec poprvé, 23. června na zámku ve Slavkově u Brna. Na programu je hudba Antonia Vivaldiho. 7x foto: archiv festivalu

Unikáty, perly a hudební události festivalu
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Pro hudebníka 17. a 18.
století byla Itálie zemí za-
slíbenou a studijní cesta

do Itálie povinným odstavcem
v životopise každého skladatele,
který chtěl v očích současníků
něco znamenat.
Tak charakterizuje dramaturg

červnového festivalu Concentus
Moraviae Václav Luks nepomi-
nutelný význam staré „hudby
zrozené pod italským sluncem“,
jíž je celý letošní, už osmnáctý
ročník věnován. Jako skvělý hu-
debník, dirigent a specialista na

interpretaci staré hudby se Vác-
lav Luks stal nejvýš vhodným
člověkem pro výběr letošních
produkcí odehrávajících se tra-
dičně v mnoha
městech i měs-
tečkách Moravy
a Vysočiny.
On sám také

letošní téma na-
vrhl. „Dalo by se
říci, že toto téma i dramaturgie
byly pro mě logické. Byl jsem
osloven jakožto specialista na
hudbu minulých staletí, a Itálie

byla tedy mojí volbou. Je to totiž
země, která má nejen pro dějiny
hudby, ale umění obecněmimo-
řádný význam. Krása je prostě

v Itálii všudypřítomná a mě
osobně k ní poutá i sympatie
k tamnímu životnímu stylu a k li-
dem,mezi nimižmám řadu přá-

tel,“ svěřil se redakci MF DNES
dramaturg festivalu.
„Možnost intenzivně se zabý-

vat tématem, které je mi blízké,
mi samozřejmě přineslo velkou
radost. Díky osloveným hudeb-
níkům jsem měl také možnost
nahlédnout do italské hudební
kuchyně i z neobvyklých úhlů
pohledu. A jako účinkující se
opravdu těším na spolupráci se
sopranistkou Martinou Janko-
vou na závěrečnémkoncertě fes-
tivalu ve VelkémMeziříčí.“

Jana Soukupová

OBSAH

Co si ještě přečtete
Užitečné informace pro
návštěvníky festivalu str. 2
Které koncerty
by si nenechali ujít hudební
odborníci str. 3
Na co se těší varhanní virtuos
Andrea Marcon str. 5
Kompletní program letošní
přehlídky str. 6 a 7
Buchty a loutky doprovodí
svými „dřevěnými herci“
barokní operu Calisto str. 9
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o tom, jak se dělá Concentus
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ročníku postavili Italové str. 11

„Krása je prostě v Itálii
všudypřítomná a osobně
mě k ní poutá i sympatie
k tamnímu životnímu stylu.“

Znamení italského slunce
Výjimečná pěvkyně K festivalu Concentus Moraviae má Magdalena Kožená mimořádný vztah. I proto se stala jeho patronkou a 12. června vystoupí v Moravském
Krumlově se souborem Venice Baroque Orchestra pod vedením uměleckého šéfa Andrei Marcona. Foto: Michal Sváček, MAFRA » Rozhovor čtěte na str. 8

HVĚZDY Sledované koncerty
Koho si určitě na festivalu
nesmíte nechat ujít Strana 2 a 3

»Na nabídku stát
se festivalovou

patronkou jsem kývla
i proto, že jsem stála
už u jeho zrodu.

UNIKÁTOpravili varhany
Virtuos zahraje na
výjimečný nástroj Strana 4 a 5

MIMOŘÁDNÁ PŘÍLOHA MF DNES PRO BRNO, JIŽNÍ MORAVU A VYSOČINU

Magdalena Kožená Concentus Moraviae má novou patronku, slavnou Brňanku

Hudbu italských mistrů vybíral pro letošní festival Concentus Moraviae dramaturg Václav Luks
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CONCENTUS MORAVIAE
XVIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ

FESTIVAL 13 MĚST

ITALSKÉ SLUNCE
01  06 — 29  06  2013

čt 13 06
Doubravník
kostel Povýšení sv. Kříže
19:30 hod.

za finanční podpory oficiální partner mediální partneři

Předprodej vstupenek:
Doubravník – Úřad městyse, Doubravník 75
Nedvědice – TIC Mikroregionu Pernštejn
Brno – TIC, Běhounská 17
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

Jednou z prvních možností vyslechnout si andělské tóny nově 
restaurovaných vzácných varhan v doubravnickém kostele budou 
mít posluchači při koncertě, který bude zároveň jedním z nesporných 
hudebních vrcholů letošního ročníku festivalu. Italský varhanní 
mág Andrea Marcon rozezní píšťaly unikátního Výmolova nástroje 
kompozicemi svých krajanů ze 17. a 18. století, mezi nimiž nechybí 
ani proslulá skladatelská dvojice otce a syna Scarlattiů.

Girolamo Frescobaldi, Bernardo Storace, Alessandro 
Scarlatti, Bernardo Pasquini, Domenico Scarlatti

AnDREA MARCOn 
∫ varhany

CONCENTUS MORAVIAE
XVIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ

FESTIVAL 13 MĚST

ITALSKÉ SLUNCE
01  06 — 29  06  2013

www.concentus-moraviae.cz

Letošní závěrečný koncert je opravdovou přehlídkou hudebních es, 
a to jak z hlediska dramaturgického, tak i díky výběru interpretů. 
„Il caro Sassone“ (milý Sas) Händel si v Itálii, kde prožil 
pravděpodobně nejšťastnější léta svého života, získal obrovskou 
popularitu a uznání; Corelliho kariéra byla lemována úspěchy 
a společenským uznáním od samého počátku a Vivaldi byl již 
za svého života nejproslulejším z benátských hudebníků proslaveným 
skladatelskými kvalitami, houslovým uměním i excentrickým zjevem. 
Jejich skladby zazní v kongeniálním provedení souboru Collegium 
1704 pod vedením fenomenálního Václava Lukse. Pěvecká hvězda 
Martiny Jankové pak slavnostní závěrečný koncert rozzáří naplno.

Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, Georg Friedrich händel

so 29 06
Velké Meziříčí
Luteránské gymnázium
19:30 hod.

Předprodej vstupenek:
Velké Meziříčí – Jupiter club, Náměstí 17
Brno – TIC, Běhounská 17
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

CoLLEGIuM 1704
VáCLAV LuKS ∫ umělecký vedoucí
MARtInA JAnKoVá ∫ soprán

SLAVnoStní ZáVěREčný KonCERt

za finanční podpory oficiální partner mediální partneři

so 01 06
Moravský Krumlov
zámek, 19:00 hod.
slavnostní zahajovací koncert 
Accordone
Guido Morini ∫ cembalo, um. vedoucí 
MArco BeAsley ∫ zpěv
Andrea Falconieri, Guido Morini, 
Adriano Willaert, Gaetano latilla, 
Vincenzo Valente, lucio dalla, Gaetano 
lama, Giuseppe cioffi, Pino daniele
300 Kč / 200 Kč

ne 02 06
slavkov u Brna
zámek, 19:30 hod.
Accordone
Guido Morini ∫ cembalo, um. vedoucí
MArco BeAsley ∫ zpěv
Andrea Falconieri, Guido Morini, 
Adriano Willaert, Gaetano latilla, 
Vincenzo Valente, lucio dalla, Gaetano 
lama, Giuseppe cioffi, Pino daniele
250 Kč / 150 Kč

po 03 06
Žďár nad sázavou
poutní kostel sv. Jana nepomuckého 
na Zelené hoře, 19:30 hod.
Guido Morini ∫ varhany
Giovanni Gabrieli, Girolamo 
Frescobaldi, claudio Merulo
200 Kč / 100 Kč

út 04 06
ivančice
Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla, 
19:30 hod.
MArco BeAsley ∫ zpěv
severino corneti, Guillaume dufay, 
Marco Beasley
200 Kč / 100 Kč

st 05 06
rájec-Jestřebí
zámek, 19:30 hod.
FrAnco PAVAn ∫ theorba
Girolamo Valeriani, Angelo Bartolotti, 
Girolamo Viviani, Vincenzo Bernia
200 Kč / 100 Kč

čt 06 06
Hustopeče
Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele
19:30 hod.
TiBurTinA enseMBle
BArBorA soJKoVá ∫ um. vedoucí
MArGiT ÜBellAcKer ∫ psalterium
HAnA BlAŽíKoVá ∫ gotická harfa
Hildegarda z Bingenu
250 Kč / 150 Kč

čt 06 06
Bystřice 
nad Pernštejnem
kostel sv. Vavřince, 19:30 hod.
lucA scAndAli ∫ varhany 
Girolamo Frescobaldi, domenico 
scarlatti, Johann sebastian Bach
200 Kč / 100 KčmezInárodní centrum slovanské hudby brno, o. p. s.

Polní 6,  639 00  brno, tel. +420 542 210 713
e-mail: info@concentus-moraviae.cz

festivalová města

hlavní silniční směry

pá 07 06
náměšť nad oslavou
zámek, 19:30 hod.
iVAnA BileJ BrouKoVá ∫ soprán
MArKéTA cuKroVá ∫ mezzosoprán
JAn KreJčA, JAn čiŽMáŘ ∫ theorba
settimia caccini, Alessandro 
Ghivizzani, Jacopo Peri, luigi de rossi, 
Francesco nigetti, Giovanni Bettini, 
Gianbattista Ballerino dell´Auca
200 Kč / 100 Kč

ne 09 06
lysice
zámek, 17:30 a 19:30 hod.
doMiniK WollenWeBer, 
ViléM VeVerKA ∫ hoboj
Mor Biron ∫ fagot
PAVel neJTeK ∫ kontrabas
BArBArA MAriA Willi ∫ cembalo
Jan dismas Zelenka
300 Kč / 250 Kč

po 10 06
Třebíč
kostel nejsvětější Trojice, 19:30 hod.
MAnuel ToMAdin ∫ varhany
Johann caspar Kerll, Georg Muffat, 
Alessandro scarlatti, Girolamo 
Frescobaldi, Johann Adam reincken
200 Kč / 100 Kč

út 11 06
Tišnov
Předklášteří u Tišnova, 
bazilika nanebevzetí Panny Marie, 
19:30 hod.
MusicA FloreA
MAreK ŠTryncl ∫ um. vedoucí
Alessandro Poglietti, Paolo Germani, 
Giacomo Francesco libertini, Gasparo 
casati, Antonio Bertali
250 Kč / 150 Kč

st 12 06
Moravský Krumlov
zámek, 19:30 hod.
Venice BAroque orcHesTrA
AndreA MArcon ∫ dirigent
MAGdAlenA KoŽená ∫ mezzosoprán
Antonio Vivaldi, Georg Philipp 
Telemann, Georg Friedrich Händel
1500 Kč / 1000 Kč / 750 Kč

čt 13 06
doubravník
kostel Povýšení sv. Kříže, 19:30 hod.
AndreA MArcon ∫ varhany
Girolamo Frescobaldi, Bernardo 
storace, Alessandro scarlatti, 
Bernardo Pasquini, domenico scarlatti 
250 Kč / 150 Kč

pá 14 06
Boskovice
Zámecký skleník, 19:30 hod. 
colleGiuM MAriAnuM
BucHTy A louTKy
JAnA seMerádoVá 
∫ hudební nastudování
Francesco cavalli: callisto, opera 
s loutkami o třech dějstvích
250 Kč / 150 Kč

so 15 06
Mikulov
zámek, 19:30 hod.
colleGiuM MAriAnuM
BucHTy A louTKy
JAnA seMerádoVá 
∫ hudební nastudování
Francesco cavalli: callisto, opera 
s loutkami o třech dějstvích
250 Kč / 150 Kč

ne 16 06
Velké Meziříčí
zámek, 19:30 hod.
roBerTA inVerniZZi ∫ soprán
crAiG MArcHiTelli ∫ theorba
Giulio caccini, Girolamo Kapsberger, 
Giacomo carissimi, luigi rossi, 
sigismondo d‘india, Alessandro 
Piccinini, claudio Monteverdi
250 Kč / 150 Kč

po 17 06
Kyjov
Milotice, zámek, 19:30 hod.
roBerTA inVerniZZi ∫ soprán
ToMáŠ Král ∫ bas
JAn KreJčA, crAiG MArcHiTelli 
∫ theorba
Giacomo carissimi, luigi rossi, 
sigismondo d‘india, claudio 
Monteverdi, Giulio caccini
250 Kč / 150 Kč

út 18 06
Žďár nad sázavou
zámek, 19:30 hod.
ToMáŠ Král ∫ bas
JAn KreJčA ∫ theorba
Giulio caccini, Bellerofonte castaldi, 
Francesco corbetta 
200 Kč / 100 Kč

út 18 06
ivančice
kostel nanebevzetí Panny Marie, 
19:30 hod.
koncert laureáta Mezinárodní hudební 
soutěže Pražské jaro v oboru varhany
200 Kč / 100 Kč

st 19 06
Hustopeče
evangelický kostel, 19:30 hod.
VáclAV luKs ∫ cembalo 
Girolamo Frescobaldi, Alessandro 
scarlatti, Bernardo Pasquini, 
Alessandro Poglietti
200 Kč / 100 Kč

čt 20 06
Bystřice 
nad Pernštejnem
Městské muzeum, 19:30 hod.
dAVide MonTi ∫ housle
MAriA cHrisTinA cleAry 
∫ arpa doppia
Heinrich döbel, Antonio Bertali, 
Gregorio strozzi, Giovanni Antonio 
Pandolfi Mealli, Arcangelo corelli
200 Kč / 100 Kč

čt 20 06
náměšť nad oslavou
zámek, 19:30 hod.
cAPellA de lA Torre
KATHArinA BäuMl  
∫ šalmaj, dulcian, um. vedoucí
doMinique Visse ∫ kontratenor
salomone rossi, Konrad Paumann, 
Josquin desprez, Guillaume dufay, 
ludwig senfl, Adrian Willaert
250 Kč / 150 Kč

pá 21 06
Třebíč
Zadní synagoga, 19:30 hod.
dAVide MonTi ∫ housle
MAriA cHrisTinA cleAry 
∫ arpa doppia
ricHArd ŠedA ∫ cink
Giovanni cima, Angelo Berardi, Tarquinio 
Merula, Gregorio strozzi, Giovanni 
Buonamente, Marco uccellini, Giuseppe 
scarani, Giovanni Battista Fontana
200 Kč / 100 Kč 

so 22 06
Tišnov
zahrádka café u Palce, 15:00 hod.
odpoledne pro rodiny s dětmi
ve spolupráci se sítí mateřských center 
v rámci kampaně „Táta dneska frčí“
vstupné dobrovolné

ne 23 06
slavkov u Brna
zámek, 19:30 hod.
cAFé ZiMMerMAnn
PABlo VAleTTi ∫ housle, um. vedoucí
Antonio Vivaldi
250 Kč / 150 Kč

po 24 06
hrad Pernštejn
rytířský sál, 19:30 hod.
cAFé ZiMMerMAnn
PABlo VAleTTi ∫ housle, um. vedoucí
Antonio Vivaldi
250 Kč / 150 Kč

út 25 06
Kyjov
kostel nanebevzetí Panny Marie,
19:30 hod.
cAPPellA MAriAnA
VoJTěcH seMerád ∫ um. vedoucí
claudio Monteverdi, sigismondo 
d’india, camillo orlandi 
200 Kč / 100 Kč

út 25 06
Boskovice
Zámecký skleník, 19:30 hod.
cAPellA AnnA
AnnA FuseK ∫ flétna, um. vedoucí
Antonio Vivaldi, Johann sebastian Bach
250 Kč / 150 Kč

st 26 06
lysice
zámek, 19:30 hod.
céline FriscH ∫ cembalo
domenico scarlatti, Francesco durante, 
Azzolino della ciaja 
200 Kč / 100 Kč

st 26 06
Jaroměřice 
nad rokytnou
zámek, 19:30 hod.
cAPellA AnnA
AnnA FuseK ∫ flétna, um. vedoucí
Antonio Vivaldi, Johann sebastian Bach
250 Kč / 150 Kč

čt 27 06
rájec-Jestřebí
zámek, 19:30 hod.
seZione AureA
lucA GiArdini ∫ housle, um. vedoucí
Giovanni Bononcini, Alessandro 
stradella, Girolami Frescobaldi, 
Arcangelo corelli 
250 Kč / 150 Kč

pá 28 06
Valtice
zámek, 19:30 hod.
seZione AureA
lucA GiArdini ∫ housle, um. vedoucí
Giovanni Bononcini, Alessandro 
stradella, Girolami Frescobaldi, 
Arcangelo corelli 
250 Kč / 150 Kč

so 29 06
Velké Meziříčí
luteránské gymnázium, 19:30 hod.
slavnostní závěrečný koncert
colleGiuM 1704
VáclAV luKs ∫ dirigent
MArTinA JAnKoVá ∫ soprán
Arcangelo corelli, Antonio Vivaldi, 
Georg Friedrich Händel 
300 Kč / 200 Kč

změna programu vyhrazena

cOncentus MORaVIae
XVIII. MeZInÁRODnÍ HuDeBnÍ 
FestIVal 13 MĚst
téma Italské slunce
01  06 — 29  06  2013

www.concentus–moraviae.cz

téma Italské slunce

„Určitě není místa na tomto světě, které by cestujícímu připravilo 
větší radosti a užitku než Itálie. Tvář této země je tak pozoruhodná 
a příroda tak kouzelná, že bychom stěží hledali v Evropě zemi jí rovnou. 
Je velkou školou hudby a malířství a skrývá nejušlechtilejší díla 
architektury a stavebnictví od antiky až po současnost.“ 

těmito slovy oslavuje anglický básník Joseph addison v roce 
1705 zemi, která od nepaměti platila za kolébku evropského umění. 
Pro hudebníka sedmnáctého a osmnáctého století byla Itálie 
zemí zaslíbenou a studijní cesta do Itálie povinným odstavcem 
v životopise každého skladatele, který chtěl v očích svých současníků 
něco znamenat. 

V čem ale spočívá ono kouzlo, které stojí u zrodu italského spirito? 
Z jakých ingrediencí se skládá tajemná italská receptura? Je to 
snad směs rozmanitého půvabu přírody, nesmazatelných stop dějin, 
středozemního vánku a smyslné radosti ze života hýčkané jižním 
sluncem…? nemusíme najít odpověď na všechny otázky. Postačí, když 
se prostřednictvím hudby zrozené pod italským sluncem rozzáří srdce 
návštěvníků koncertů 18. ročníku festivalu concentus Moraviae.   

Výčet jmen italských skladatelů, kteří významně ovlivnili 
evropskou hudbu, by byl velmi dlouhý. Jedno jméno však bude zaujímat 
v dramaturgii festivalu čestné místo. V roce 2013 si připomeneme 
dvojnásobné výročí skladatele, který sedí na nejvyšším stupni Parnasu 
italských barokních skladatelů, arcangela corelliho (1653—1713).

Již od středověku nahlížela evropa s obdivem přes hradbu alp 
a v době baroka dosáhl vliv Itálie na evropskou hudbu svého vrcholu. 
sledování italské stopy, která se hluboce otiskla také na území Čech 
a Moravy, stejně jako sledování stop našich skladatelů působících 
v Itálii, je důležitou součástí dramaturgie festivalových koncertů.

Jižní Morava má charakterem krajiny, kulturním bohatstvím 
i životním stylem blízko k italskému duchu. Proto věřím, že italské 
slunce se bude na návštěvě na Moravě cítit tak trochu jako doma.

Václav luks, dramaturg

VstuPenkY

 Vstupenky je možné zakoupit od 11 03 2013 v obvyklých 
předprodejích jednotlivých festivalových měst a v předprodejní síti 
tIcketPORtal na www.concentus-moraviae.cz 
nebo www.ticketportal.cz nebo na tel. 222 246 283. 

Příklady prodejních míst sítě ticketportal v Brně: 
tIc - Běhounská 17, Indies - Poštovská 2, student agency – Dům 
pánů z lipé, nám. svobody 17. kompletní seznam prodejních míst 
na www.ticketportal.cz.

slevy jsou poskytovány studentům, důchodcům, držitelům 
průkazek ZtP (1 osoba) a ZtP-P (1 osoba a 1 doprovod) po předložení 
příslušného dokladu. slevy nejsou poskytovány na koncert Magdaleny 
kožené 12 06 2013.

PeRManentkY

 nabízíme cenově zvýhodněnou permanentku na pět a více 
koncertů dle vlastního výběru. Při zakoupení permanentky ušetříte 
na jednotlivých koncertech 40% z původní ceny. Do permanentky nelze 
zahrnout koncert Magdaleny kožené 12 06 2013. Prodej permanentek 
probíhá pouze ve festivalové kanceláři.

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
e-mail: monika@concentus-moraviae.cz 

cOncentus MORaVIae
XVIII. MeZInÁRODnÍ HuDeBnÍ 
FestIVal 13 MĚst
téma Italské slunce
01  06 — 29  06  2013

DOPRaVa

Hromadná doprava je organizována na následující koncerty, odjezdy 
z Rooseveltovy ulice od Janáčkova divadla v 18:00 hod., 
není-li uvedeno jinak:

01 06 Moravský krumlov (17:30 hod.)
06 06 kurdějov
11 06 Předklášteří u tišnova
13 06 Doubravník
15 06 Mikulov
17 06 Milotice
20 06 náměšť nad Oslavou
24 06 Pernštejn
25 06 Boskovice
29 06 Velké Meziříčí

Zpáteční dopravní kupóny v jednotné ceně 90 kč je možno zakoupit 
pouze v tIc Brno, Běhounská 17, a ve festivalové kanceláři. Festival 
si vyhrazuje právo zrušit dopravu při počtu zájemců menším než 6 osob 
a vrátit jízdné.

Jedete na koncert osobním autem a máte volné místo? chcete jet 
na koncert, ale nemáte čím? svou nabídku i poptávku můžete zveřejnit 
na facebookové stránce festivalu concentus Moraviae a domluvit se 
přímo mezi sebou!

kluB 
Zveme Vás do festivalového klubu!

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. 

Podrobné informace na www.concentus-moraviae.cz

za finanční podpory
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Pod záštitou
ministryně kultury ČR aleny Hanákové,
hejtmana Jihomoravského kraje Michala Haška
a hejtmana kraje Vysočina Jiřího Běhounka

oficiální partner

festival je členem

mediální partneři

ve spolupráci

hlavní mediální partner
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Setkání s tiskem a prezentace∫

17 01 – 20 01  2013  Brno, BVV
Regiontour
∫ prezentace festivalu na veletrhu cestovního ruchu, 
stánky Jihomoravského kraje, kraje Vysočina 
a jednotlivých festivalových měst

26 01 – 28 01  2013 Cannes, Francie
MIDEM
∫ prezentace festivalu na mezinárodním hudebním 
veletrhu, stánek České republiky    

13 03 2013 Moravský Krumlov, Městský 
úřad
∫ organizační schůzka se zástupci festivalových měst

14 03 – 15 03 2013 Znojmo, hotel Lahofer
AHF ČR
∫ valná hromada Asociace hudebních festivalů České 
republiky

18 04 – 21 04 2013 Granada, Španělsko
EFA

∫ generální shromáždění Evropské asociace festivalů

23 04  2013 Brno, Besední dům
∫ schůzka starostů festivalových měst    

28 05  2013 Jihlava, Kraj Vysočina
∫ tisková konference festivalu pořádaná ve spolupráci 
s Krajem Vysočina za účasti hejtmana Kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka    

29 05 2013 Praha, Italský kulturní 
institut v Praze
∫ tisková konference festivalu pořádaná ve 
spolupráci s Italským kulturním institutem v Praze 
za účasti dramaturga festivalu Václava Lukse 
a J. E. velvyslance Italské republiky v ČR Pasquale 
D’Avino

30 05 2013 Brno, Besední dům
∫ tisková konference festivalu pořádaná ve spolupráci 
s Filharmonií Brno za účasti dramaturga festivalu 
Václava Lukse

13 03 ∫ Moravský Krumlov

26 01 – 28 01 ∫ Cannes, Francie

29 05 ∫ Praha, Italský kulturní institut

18 04 – 21 04 ∫ Granada, Španělsko

23 04 ∫ Brno, Besední dům
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∫ Soupis článků a rozhovorů

∫ Mladá fronta DNES

Do Boskovic se chystají barokní loutky i hudba
29 04  2013 Mladá fronta Dnes Jižní Morava - Boskovice

Concentus Moraviae má novou patronku, slavnou Brňanku
22 05  2013 Mladá fronta Dnes

Příloha - Concentus Moraviae Festival 13 měst 
22 05  2013 Mladá fronta Dnes
 
Concentus Moraviae v sobotu začíná
27 05  2013 Mladá fronta Dnes Brno a jižní Morava
 
Kožená se vrací na „svou“ přehlídku
30 05  2013 Mladá fronta Dnes
 
Concentus Moraviae veze italské slunce. A Koženou
31 05  2013 Mladá fronta Dnes Brno a Jižní Morava
 
Concentus Moraviae zve do památky UNESCO
03 06  2013 Mladá fronta Dnes Vysočina
 
Festival spojuje hudbu a moravské památky
03 06  2013 Mladá fronta Dnes Brno a Jižní Morava
 
Kdo vyhrál lístky na Concentus Moraviae
08 06  2013 Mladá fronta Dnes Jižní Morava

Concentus Moraviae jede dál. Zazpívá Magdalena Kožená
10 06  2013 Mladá fronta Dnes Brno a Jižní Morava
 
Pěvkyně Kožená pro Krumlov
13 06  2013 Mladá fronta Dnes Brno a jižní Morava
 
Krumlovský zámek mládne. I kvůli Epopeji
14 06  2013 Mladá fronta Dnes Brno a jižní Morava

Francouzi budou hrát v pondělí na hradě
22 06  2013 Mladá fronta Dnes Vysočina

Na koncert či nezvyklé pivo, mezi farmáře i šermíře
22 06  2013 Mladá fronta Dnes Jižní Morava
 
Meziříčí je nyní centrem filozofů
25 06  2013 Mladá fronta Dnes Vysočina
 
Ve dne za veterány, v noci za filmy a četbou
29 06  2013 Mladá fronta Dnes Brno a Jižní Morava

∫ Právo

Concentus Moraviae letos s italským barokem
29 05  2013 Právo Jižní Morava - Vysočina
 
Concentus Moraviae letos s italským barokem
29 05  2013 Právo Jižní Morava - Vysočina
 
Krátce
22 06 2013 Právo Jižní Morava - Vysočina

Martina Janková: Omezuji divadelní role
25 06  2013 Právo

∫ Hospodářské noviny

Pódium
29 05  2013 Hospodářské noviny
 
Jih Evropy míří na Moravu
14 06  2013 Hospodářské noviny 

∫ Deník jižní Morava

Moravskokrumlovský zámek opět přivítá Concentus Moraviae
14 05  2013 Znojemský deník 

Rytířský sál zámku v Krumlově už plní lidé
17 05  2013 Znojemský deník 

Jih na jih. Itálie k nám míří přes tóny
30 05  2013 Břeclavský deník
 
Hudební festival zahájí v Krumlově
30 05  2013 Znojemský deník
 
Moravu rozezní hudba z jihu Evropy
31 05  2013 Brněnský deník

Dny Slavkova a Svatourbanské hody začínají. 
Mají atraktivní program
31 05  2013 Vyškovské noviny

Víkend: dětské dny i Concentus Moraviae
01 06  2013 Znojemský deník 

Krumlovský zámek ožil. Díky festivalu hudby
03 06  2013 Znojemský deník 

Víkend na jižní Moravě očima fotoreportérů Deníku Rovnost
03 06  2013 Brněnský deník

Magdalena Kožená vystoupí už ve středu v Moravském Krumlově
10 06  2013 Znojemský deník 

Loutky bohů rozesmějí Mikulov
11 06  2013 Břeclavský deník

Luks okouzlí hrou na cembalo
18 06  2013 Břeclavský deník

Krátce
21 06  2013 Břeclavský deník

∫ Deník Vysočina

Bystřice bude opět hostit concentus
27 04  2013 Žďárský deník

Radnice si připomene výročí zapsání Zelené hory v Unescu
10 05  2013 Žďárský deník

Nenechte si ujít koncert s houslemi a harfou v Bystřici
27 05  2013 Žďárský deník

Festival 13 měst Concentus Moravie nabídne 33 koncertů
01 06  2013 Havlíčkobrodský deník

Léto bude ve Velkém Meziříčí hýřit pestrou nabídkou 
zajímavých akcí
06 06  2013 Havlíčkobrodský deník

V Třebíči posluchači uslyší harfu i cink
06 06  2013 Havlíčkobrodský deník

V Třebíči lidé uslyší historickou harfu i cink
06 06  2013 třebíčský deník

Koncert v kostele
10 06  2013 Havlíčkobrodský deník

Kožená v Krumlově
12 06  2013 Havlíčkobrodský deník

Concentus Moraviae podruhé v Třebíči
20 06  2013 Havlíčkobrodský deník

Festival filozofie zahájili v Meziříčí
25 06  2013 třebíčský deník

Festival filozofie zahájili v Meziříčí
25 06  2013 Žďárský deník

Concentus Moraviae se pomalu loučí
26 06  2013 Havlíčkobrodský deník

∫ Regionální tisk

Hrady a zámky na jižní Moravě otevírají své brány. 
Nechejte se nalákat na novinky
04 04  2013  5+2 dny

Krumlov: Přijede Kožená
07 05  2013 Znojemsko

Krumlovské hudební jaro klepe na dveře
07 05  2013 Znojemsko

V Meziříčí festival zakončí turné
17 05  2013 Jihlavské listy

Hustopeče baví hudbou, sportem i Grygarem
30 05  2013 nový život - zpravodajský týdeník

Očekávané události
04 06  2013 Horácké noviny

Krumlovský zámek ožil. Díky festivalu hudby
07 06  2013 Znojemské noviny

Očekávané události
07 06  2013 Horácké noviny

Loutky bohů rozesmějí Mikulov
13 06  2013 nový život - zpravodajský týdeník

∫ Týdeník Rozhlas

Chtěli jsme dělat hudbu, ne kariéru 
28 05  2013 týdeník Rozhlas

Hudební maratón
18 06  2013 týdeník Rozhlas

Poslechnu si
25 06  2013 týdeník Rozhlas

∫ Harmonie

Concentus Moraviae ve svitu italského slunce
Slunce věku osmnáctého
08  2013

∫ Hudení rozhledy

Concentus Moraviae 
07  2013

∫ Městské zpravodaje

Concentus Moraviae 
05 / 2012 Bučovické noviny

Concentus Moraviae 
05 / 2012 Moravskokrumlovské noviny 

Concentus Moraviae
05 / 2012 noviny žďárské radnice

Concentus Moraviae 
05 / 2012 náměšťské listy

Concentus Moraviae 
05 / 2012 telčské listy 

Concentus Moraviae 
05 / 2012 tišnovské noviny 

Concentus Moraviae 
05 / 2012 třebíčský zpravodaj

Concentus Moraviae 
05 / 2012 Valtický zpravodaj 

Kulturní kalendář
05 / 2012 Zpravodaj Jaroměřice nad Rokytnou

Concentus Moraviae
06 / 2012 Boskovický zpravodaj

Concentus Moraviae 
06 / 2012 Moravskokrumlovské noviny

Concentus Moraviae 
06 / 2012 Valtický zpravodaj 

Concentus Moraviae
05 / 2012 Zpravodaj města Rájec-Jestřebí

Concentus Moraviae po roce znovu na Hustopečsku
12 06  2012 Hustopečské listy

Concentus Moraviae – zastavení v Mikulově
13 06  2012 Zpravodaj města Mikulov 

Concentus Moraviae podruhé
21 06  2012 Hustopečské listy

Vynikající koncert na zámku!
06 / 2012 slavkovský zpravodaj
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∫ Web

Italský živel a kosmopolitní Evropa
12 03  2013 mestohudby.cz

Doubravničtí představí restaurované varhany
07 05  2013 5plus2

M.Kožená patronkou festivalu Concentus Moraviae
23 05  2013 prvnizpravy.cz

M.Kožená patronkou festivalu Concentus Moraviae
23 05  2013 jihomoravskenovinky.cz

Za italským sluncem
26 05  2013 brnozurnal.cz

Andrea Marcon: Chtěli jsme dělat hudbu, ne kariéru 
27 05  2013 mestohudby.cz

Osobnosti doporučují: Vilém Veverka a Dominik Wollenweber
27 05  2013 webreporter.cz

Marco Beasley zpívá o Neapoli: zní to jako sen, ale je to realita!
29 05  2013 operaplus.cz

Concentus Moraviae rozzáří italské slunce a Kožená
01 06  2013 aktualne.cz

Letošní Concentus Moraviae zahájen
02 06  2013 operaplus.cz

Accordone a jejich neapolsko-barokní bigbít
04 06  2013 zapisikzmizeleho.cz

Marco Beasley vypráví na dobrou noc
05 06  2013 zapisikzmizeleho.cz

Týden s hudbou
10 06  2013 a 24 06  2013 operaplus.cz

V Moravském Krumlově zazáří Magdalena Kožená
11 06  2013 5plus2.cz

Magdalena Kožená vystoupí už ve středu v Moravském Krumlově
11 06  2013 denik.cz

Magdalena Kožená ke kauze Muchovy Slovanské epopeje
12 06  2013 operaplus.cz

Concentus Moraviae přiveze do Mikulova italské slunce
13 06  2013 listyjm.cz

Herci ze dřeva zahráli v Mikulově operu ze 17. století
17 06  2013 5plus2.cz

Na mikulovském Concentus Moraviae 
zahráli dřevění herci operu ze 17. století
17 06  2013 novinky.cz

La Calisto – barokní loutková fantazie
18 06  2013 mestohudby.cz

Chvála letních festivalů
22 06 2013 operaplus.cz

Martina Janková: Omezuji divadelní role
29 06  2013 novinky.cz

Italské slunce ve Valticích a Velkém Meziříčí
02 07 2013 mestohudby.cz

ROZHLAS 

∫ ČRo 3 – Vltava

V sobotu začne tradiční festival 13 moravských měst Concentus 
Moraviae
30 05  2013 Mozaika

Nejbližší koncerty festivalu Concentus Moraviae
06 06  2013 Mozaika

Aktuálně z festivalu Concentus Moraviae
25 06  2013 Mozaika

Concentus Moraviae 2013
11 07  2013 tipy

vysílání záznamů koncertů festivalu Concentus Moraviae v rámci 
pořadu Musica Antiqua, začátky vysílání v 21.20 hod.
02 06 koncert accordone, slavkov u Brna ∫ vysílání 04 07
13 06 andrea Marcon (varhany), Doubravník ∫ vysílání 11 07
17 06 Roberta invernizzi (soprán), tomáš král (baryton) 
∫ vysílání 18 07
23 06 café Zimmermann, slavkov u Brna ∫ vysílání 25 07
25 06 capella anna, Boskovice ∫ vysílání 01 08

∫ ČRo Brno

29 uvedení rozhlasového spotu o délce 35 s.
28 05 – 14 06  2013

∫ Rádio Petrov

111 uvedení rozhlasového spotu o délce 35 s.
30 05 – 25 06  2013
pravidelné anonce festivalových koncertů v ranních
a odpoledních zprávách

TELEVIZE

∫ Česká televize

vysílání koncertu souboru Capella Anna ze zámku 
v Jaroměřicích nad Rokytnou 26 06
podzim  2013

Televizní spot
spot v délce 20 s odvysílán 18 × v rámci regionálního  vysílání 
programů Čt1 a Čt24
06 05 – 16 06  2013

∫ Brněnská televize

15 05  2013 Žurnál 

∫ Hustopečská televize

15 06  2013 reportáž z koncertu tiburtina ensemble – Hustopečský 
magazín č. 213

21 06  2013 reportáž z koncertu Václava lukse – Hustopečský 
magazín č. 214

INZERCE

∫ MF Dnes

v Jihomoravském kraji
13 inzerátů o velikosti 141 × 109 mm
v období v období 16 05 – 22 06 2013

v kraji Vysočina
8 inzerátů o velikosti 141 × 109 mm
v období 16 05 – 20 06  2013

∫ Týdeník Rozhlas

½ stránkové a celostránkové barevné inzeráty
11, 14, 22, 24, 25 / 2013

∫ Harmonie

celostránkové barevné inzeráty
05, 06 / 2013

∫ Kam v Brně

vložení 2.500 ks festivalových skládaček, PR článek, inzeráty, anonce
05, 06 / 2013

∫ Městské zpravodaje a weby jednotlivých 
festivalových měst

inzeráty a anonce

∫ Filharmonie Brno

½ stránkový inzerát
sezónní brožura 2013/14
 

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

∫

za finanční podpory

generální partner

oficiální partneři

ve spolupráci

činnost se v roce 2013 uskutečňuje za finanční podpory statutárního města Brna

výhradní dopravce

festival je členem

 European 
      Festivals 
 Association

60
Festivals 
and the World

YearsOn

Istituto Italiano di Cultura 
Praga

hlavní mediální partner

mediální partneři

zvláštní poděkování zaslouží
Václav Luks
rodina Mensdorff-Pouilly z Boskovic
rodina Kinských ze Žďáru nad Sázavou
rodina Podtstatských-Lichtenštejnů z Velkého Meziříčí

Anymade Std. a The Bestseller Creative Platform
Tiskárna Helbich, a.s.

děkujeme za podporu členům Klubu přátel festivalu Concentus Moraviae 
Ing. Jaroslav Mokrý
JUDr. Ivana Svobodová
Miroslava Vrbová
Dr. Jaromír Jánský
JUDr. Dana Šramková, Ph.D., MBA
MUDr. Miloslav Klement, CSc.
Ing. Anna a Ing. Stanislav Schopfovi

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 

Varianta 1

Varianta 2

2D varianta značky se používá především v Off–Air aplikacích. 

Varianta 1 je varianta hlavní. Varianta 2 je doplňková a používá 
se pouze tam, kde by nebyla varianta 1 dostatečně výrazná 
(např. na podkladové ploše extrémně výškových formátů). 

Barevné pozitivní provedení se používá se pro všechny 
aplikace značky, pokud je na daném pozadí dostatečně čitelné.

Příklady užití na různé podkladové ploše viz 3.4.1.
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2D varianta Základní barevné pozitivní provedení značky 1.1

Zdrojové soubory 
Varianta 1

pro tisk 
CT-V1-lg-cmyk.eps 
CT-V1-lg-pantone.eps

pro obrazovku 
CT-V1-lg.png

Zdrojové soubory 
Varianta 2

pro tisk 
CT-V2-lg-cmyk.eps 
CT-V2-lg-pantone.eps

pro obrazovku 
CT-V2-lg.png



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

ConCEntUS morAViAE
XiX. mEZinÁroDnÍ HUDEBnÍ
FEStiVAL 13 mĚSt

téma České snY
31  05 — 29  06  2014


