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XX. ročníku MHF 13 měst 
Concentus Moraviae udělili záštitu

MUDr. Jiří Běhounek 
∫ hejtman Kraje Vysočina

JUDr. Michal Hašek 
∫ hejtman Jihomoravského kraje

∫

Setkání starostek a starostů v Jupiter Clubu ve Velkém 
Meziříčí 31. 3. 2015, foto Jiří Sláma

Mgr. Daniel Herman
∫ ministr kultury České republiky 

Magdalena Kožená
∫ patronka MHF 13 měst 
Concentus Moraviae 

Starostové festivalových měst 
Boskovice ∫ Bc. Hana Nedomová
Brno ∫ Ing. Petr Vokřál
Bystřice nad Pernštejnem ∫ Ing. Karel Pačiska
Doubravník ∫ Ing. Barbora Šenkyříková
Hustopeče u Brna ∫ PaedDr. Hana Potměšilová
Ivančice u Brna ∫ Milan Buček
Kyjov ∫ Mgr. František Lukl, MPA
Lednice ∫ RNDr. Libor Kabát
Lysice ∫ Mgr. Pavel Dvořáček
Mikulov ∫ Rostislav Koštial
Moravský Krumlov ∫ Mgr. Tomáš Třetina
Náměšť nad Oslavou ∫ Vladimír Měrka
Rájec-Jestřebí ∫ Mgr. Romana Synakieviczová
Slavkov u Brna ∫ Michal Boudný
Tišnov ∫ Bc. Jiří Dospíšil
Třebíč ∫ Ing. Pavel Janata
Valtice ∫ Ing. Pavel Trojan
Velké Meziříčí ∫ Ing. Radovan Necid
Žďár nad Sázavou ∫ Mgr. Zdeněk Navrátil

Jednotlivým koncertům udělili záštitu
J. E. Ferdinand Trauttmansdorff ∫ velvyslanec Rakouska v České republice 
J. E. Pedro Calvo-Sotelo ∫ velvyslanec Španělska v České republice 
J. E. Jean-Pierre Asvazadourian ∫ velvyslanec Francie v České republice 
J. E. Aldo Amati ∫ velvyslanec Itálie v České republice 
J. E. Annika Jagander ∫ velvyslankyně Švédska v České republice 
Americké velvyslanectví v Praze
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Ohlédnutí Davida Dittricha∫

David Dittrich
∫ ředitel MHF 13 měst 
Concentus Moraviae 

Milí přátelé dobré hudby,

hodnotit uplynulý jubilejní ročník festivalu je 
pro mě mimořádně příjemné, protože vydaře- 
nější oslavu našeho dvacetiletí jsem si snad 
ani nedokázal představit. 

Šlo o ročník, který byl organizačně nesporně 
nejnáročnější v celé historii festivalu, což však 
dostatečně vyvažuje fakt, že se zároveň stal 
ročníkem dosud divácky neúspěšnějším.

Bohatou nabídku XX. ročníku obsahující kromě 
koncertů také řadu výjimečných festivalových 
projektů jsme mohli v unikátní podobě na-
bídnout především díky souznění (concentu) 
všech spolupracovníků: od festivalového týmu, 
přes dramaturga, patronku, festivalová města, 
oba kraje, naše vzácné partnery až po samotné 
posluchače. Právě v dokonalé symbióze této 
dlouhé řady všech zúčastněných vznikl obdi-
vuhodný XX. narozeninový ročník a jsem pevně 
přesvědčen, že se nám ji podaří zachovat i pro 
ročníky další. 

Na shledanou při XXI. ročníku MHF 13 měst 
Concentus Moravaie se v červnu 2016 těší
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30 05 – 25 06 2015
35 koncertů ve 20 městech
3 narozeninové události
15.000 návštěvníků

∫

so 30 05
Brno 
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
COLLEGIUM VOCALE 1704
COLLEGIUM 1704
VÁCLAV LUKS / dirigent 

ne 31 05
Bystřice nad 
Pernštejnem 
centrum Eden 
BONI PUERI 
PAVEL HORÁK / sbormistr 

ne 31 05
Třebíč 
Zadní synagoga 
PIERRE PITZL / barokní kytara 

po 01 06
Tišnov
kino Svratka 
koncert studentů základních 
uměleckých škol

po 01 06
Kyjov
Milotice, zámek 
RAQUEL ANDUEZA / soprán 
JESÚS FERNÁNDEZ BAENA / theorba
PIERRE PITZL / barokní kytara 

út 02 06
Doubravník 
kostel Povýšení svatého Kříže 
JOS VAN IMMERSEEL / varhany 

st 03 06
Boskovice 
zámek 
BARBARA MARIA WILLI / cembalo, 
kladívkový klavír  
JOS VAN IMMERSEEL / cembalo, 
kladívkový klavír 

st 03 06
Moravský Krumlov 
zámek 
ENSEMBLE CLÉMENT JANEQUIN
DOMINIQUE VISSE / um. vedoucí 

čt 04 06
Velké Meziříčí 
Luteránské gymnázium
SOLAMENTE NATURALI
MILOŠ VALENT / um. vedoucí 

čt 04 06
Rájec/Jestřebí
zámek 
BRUNO HELSTROFFER / theorba 

pá 05 06
Náměšť nad Oslavou 
zámek 
DOMINIQUE VISSE / kontratenor 
BRUNO HELSTROFFER / theorba 
JEAN/LOUIS MATINIER / akordeon 

so 06 06
Hustopeče 
kostel sv. Václava a sv. Anežky České 
OLIVIER VERNET / varhany 

ne 07 06
Ivančice
Řeznovice, kostel svatého Petra a Pavla 
PAVEL STEIDL / kytara 

ne 07 06
Lysice 
zámek 
LAILA CATHLEEN NEUMAN / soprán 
JEAN SEBASTIEN BEAUVAIS / 
kontratenor 
JAN ČIŽMÁŘ / loutna 
MARTA KRATOCHVÍLOVÁ / traverso

po 08 06
Pernštejn 
Rytířský sál 
MARCO BEASLEY / zpěv 
STEFANO ROCCO / barokní kytara 
FABIO ACCURSO / loutna 

út 09 06
Lednice
zámek 
ACCORDONE
GUIDO MORINI / um. vedoucí 

st 10 06
Třebíč 
bazilika sv. Prokopa 
MARCO BEASLEY / zpěv 
SERGE GOUBIOUD / zpěv 
ACCORDONE
GUIDO MORINI / um. vedoucí  

čt 11 06
Mikulov 
zámek 
MARCO BEASLEY / zpěv 
ACCORDONE
GUIDO MORINI / um. vedoucí 

so 13 06
Slavkov u Brna 
zámek
COLLEGIUM MARIANUM
JANA SEMERÁDOVÁ / um. vedoucí 
GUDRUN SKAMLETZ / tanec 

so 13 06
Slavkov u Brna 
zámecká kaple 
MARCO BEASLEY / zpěv 

ne 14 06
Bystřice nad 
Pernštejnem 
kostel sv. Vavřince
GUNNAR IDENSTAM / varhany
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Marco Beasley a Accordone
rezidenční hudebníci 
XX. ročníku festivalu

∫

po 15 06
Náměšť nad Oslavou
zámek 
LISA RYDBERG / housle 
GUNNAR IDENSTAM / harmonium

út 16 06
Kurdějov 
kostel sv. Jana Křtitele 
GOEYVAERTS STRING TRIO
ZSUZSI TÓTH / soprán 
BARNABÁS HEGYI / kontratenor 
OLIVIER BERTEN / tenor

st 17 06
Rájec-Jestřebí 
zámek 
GOEYVAERTS STRING TRIO

čt 18 06
Kyjov 
kaple sv. Josefa Kalasanského
VOCAME
MICHAEL POPP / um. vedoucí 

ČT 18 06
ŽĎÁR NAD SÁZAVOU 
zámek 
JANA BOUŠKOVÁ / harfa 
IEUAN JONES / harfa 

pá 19 06
Velké Meziříčí 
zámek 
ARPARLA
MARIA CLEARY / harfa 
DAVIDE MONTI / housle 

pá 19 06
Žďár nad Sázavou 
Batyskaf Klub
PARK STICKNEY / jazzová harfa 

so 20 06
Žďár nad Sázavou 
zámek 
MERLICE
MERIT ZLOCH / harfa 
ALICE LUDEWIG / harfa 

ne 21 06
Lysice 
zámek
PACORA TRIO
JANA SEMERÁDOVÁ / barokní 
traverso 

po 22 06
Boskovice 
kostel sv. Jakuba
CAPPELLA MARIANA 
VOJTĚCH SEMERÁD / um. vedoucí 

po 22 06
Ivančice 
kostel Nanebevzetí Panny Marie 
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
DAVID EBEN / um. vedoucí 

út 23 06
Moravský Krumlov 
zámek 
BL!NDMAN
ERIC SLEICHIM / um. vedoucí 

st 24 06
Tišnov
Předklášteří, bazilika Nanebevzetí 
Panny Marie 
BL!NDMAN
ERIC SLEICHIM / um. vedoucí 

čt 25 06
Valtice 
zámek 
MAGDALENA KOŽENÁ / mezzosoprán 
LE CONCERT D’ASTRÉE
EMMANUELLE HAÏM / um. vedoucí 

narozeninové 
události:

so 06 06
Lednicko-valtický areál

HUDBA NA KOLE

12 06 – 14 06
Slavkov u Brna

FESTA TEATRALE

18 06 – 20 06
Žďár nad Sázavou

HARFOVÉ DNY
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foto Jiří Sláma, Adam Dušek

Fotoohlédnutí

30 05 / Defilé starostů festivalových měst s městskými vlajkami 
na prvním koncertě je tradicí, která nemohla chybět ani na úvod 
jubilejního 20. ročníku festivalu.

30 05 / Zahajovací koncert v brněnské bazilice Nanebevzetí Panny Marie, na kterém Collegium 
1704 a Collegium Vocale 1704 pod vedením Václava Lukse interpretovalo Zelenkovu Mši k svátku 
všech svatých, se stal součástí Roku smíření města Brna.

01 06 / Žáci základních uměleckých škol pod 
patronací ZUŠ Tišnov připravili hudební odpolední 
happening na řadě obvyklých i netradičních míst 
města Tišnova.

01 06 / Hudební hostinu připravila pro Freskový sál na zámku 
v Miloticích sopranistka Raquel Anduezza v doprovodu barokní 
kytary Pierra Pitzla a theorby Jesúse Fernándeze Baeny.

∫

31 05 / Pohádkový den pro rodiny s dětmi v Bystřici nad 
Pernštejnem okořenili svým vystoupením Z Edenu do 
Hollywoodu Boni pueri.
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03 06 / Prostořeké texty renesančních pijáckých a milostných 
písní přednesli s jedinečnou dávkou humoru francouzští Ensemble 
Clément Janequin pod vedením kontratenora Dominiqua Visse.

05 06 / Kontratenor Dominique Visse překvapil 
posluchače programem Hudba jen chvíli zní, 
ve kterém písně Dowlanda, Purcella a Meruly a 
dalších zpíval za doprovodu akordeonu a theorby, 
a sám také hrál na basovou kytaru.

04 06 / Theorbista Bruno Helstroffer v rámci svého recitálu na zámku 
v Rájci-Jestřebí premiéroval svou skladbu Pojďme slavit! věnovanou festivalu 
Concentus Moraviae.

04 06 / Slovenští Solamente naturali pod vedením Miloše Valenta si 
podmanili posluchače ve Velkém Meziříčí svou živelnou interpretací 
písní a tanců ze sbírky Anny Szirmay Keczer.

02 06 / Vynikající belgický hudebník Jos van 
Immerseel za velkého zájmu posluchačů ukázal 
řadu zvukových možností unikátních varhan 
v kostele Povýšení sv. Kříže v Doubravníku.

03 06 / Barbara Maria Willi a Jos van Immerseel se ke 
společnému recitálu na festivalu Concentus Moraviae sešli 
před deseti lety. Ke dvacetinám festivalu nachystali společný 
večer pro kladívkový klavír a cembalo na boskovickém zámku.
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07 06 / Osobitý kytarista Pavel Steidl zaujal festivalové publikum 
v loňském roce, a také letos jeho fanoušci s nadšením přijali jeho 
koncert v kostelíku v Řeznovicích.

08 06 / Večerem Stezky srdce z jihoitalských milostných písní z počátku 16. století na hradě 
Pernštejně otevřel Marco Beasley svůj týden koncertů jako rezidenční hudebník letošního ročníku 
festivalu. 

09 06 / Rezidenční soubor Accordone pod vedením Guida 
Moriniho vystoupil v Jízdárně zámku Lednice na koncertě hejtmana 
Jihomoravského kraje s programem italské instrumentální hudby 17. 
a 18. století.

06 06 / Díky akci Hudba na kole mohli hudbymilovní cyklisté putovat po 
atraktivních místech Lednicko-valtického areálu a okolí. Na vybraných dvanácti 
destinacích probíhaly krátké koncerty různých hudebních žánrů, které pro 
Hudbu na kole připravily hudební instituce Jihomoravského kraje. 

06 06 / Francouz Olivier Vernet, varhaník katedrály 
v Monaku, na varhanách kostela sv. Václava a sv. Anežky 
české v Hustopečích.
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13 06 Soubor Collegium Marianum pod vedením flétnistky Jany Semerádové 
ve spolupráci s tanečnicí Gudrun Skamletz přispěl k oslavám 20 let festivalu 
ve Slavkově u Brna Festa teatrale vystoupením nazvaným Forlana.

09 06 / Hejtman Jihomoravského kraje 
Michal Hašek pozdravil posluchače 
v nově renovované Jízdárně lednického 
zámku, která slouží jako multifunkčním 
kulturní centrum.

11 06 / Sborovým zpěvem válečné písně Sona Carmagnola se uzavřel program neapolských 
písní v podání Marca Beasleyho a souboru Accordone na mikulovském zámku a vyvrcholil tak i 
večer, na kterém se Marco Beasley se svým souborem po 30 letech spolupráce loučil.

13 06 / Sobotní program Festa teatrale 
uzavřel zpěvák Marco Beasley svým intimním 
Půlnočním vyprávěním v  kapli slavkovského 
zámku.

10 06 / Cantate Deo - Marco Beasley, Serge Goubioud a Accordone v třebíčské bazilice  
sv. Prokopa s programem motet pro dva stejné hlasy z počátku 17. století.
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16 06 /Belgické smyčcové Goeyvaerts trio uvedlo ve spolupráci se třemi 
vokalisty Stabat Mater Arvo Pärta a kompozici Simeron Ivana Moodyho. 
Obě duchovní kompozice vyzněly úžasně v prostředí opevněného kostela 
sv. Jana Křtitele v Kurdějově.

17 06 / Goeyvaerts trio se festivalovému publiku představilo podruhé 
na zámku Rájec-Jestřebí s mixem hudby ruského soudobého skladatele 
Olega Paiberdina, francouzského mistra Perotina ze 13. století a rusko-
německého postmodernisty Alfreda Schnittkeho.

14 06 / Vynikající švédský varhaník Gunnar Idenstam 
hrál na varhanách v kostele sv. Vavřince v Bystřici nad 
Pernštejnem Bachovy skladby,  ve svém recitálu ale také 
improvizoval na moravskou lidovou Lásko, bože lásko.

15 06 / Švédští interpreti Lisa Rydberg (housle) a Gunnar Idenstam 
(harmonium) uvedli program Bach po švédsku, ve kterém aranžované 
Bachovy kompozice přirozeně zněly vedle švédské folklorní hudby 
v knihovně náměšťského zámku.

13 06 / Floristé historických objektů, které se během 
uplynulých dvou dekád zapojily do festivalu Concentus 
Moraviae, připravili pod kuratelou Martiny Rudolfové 
výstavu historických květinových vazeb a během víkendu 
měli návštěvníci zámku Slavkov – Austerlitz možnost 
prohlídnout si speciální prohlídkovou trasu, která byla 
historickými květinovými vazbami rámována.

∫ 10 XIX. Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE



Od 18. do 20. 6. probíhaly v prostorách zámku ve Žďáru nad 
Sázavou pod patronací Jany Bouškové Harfové dny. Jana 
Boušková a Ieuan Jones akci zahájili společným koncertem.

19 06 / Harfenistka Maria Cleary a houslista Davide Monti obohatili 
Harfové dny koncertem z italského barokního repertoáru na zámku ve 
Velkém Meziříčí.

20 06 / Mezi nástroji Harfových dnů našly své místo také 
keltské harfy – v hlavním sále staré prelatury žďárského 
zámku na ně hrálo německé duo Merlice.

20 06 / Během sobotního Sletu harf se na zámku ve Žďáru nad Sázavou za 
mimořádného zájmu návštěvníků představilo osm koncertních harf najednou, 
ale také harfa gotická a čínská.

19 06 / Americký jazzový harfista Park 
Stickney vystoupil s programem Action harp 
ve žďárském Klubu Batyskaf.
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18 06 / Meditativní skladby Hildegardy z Bingenu v podání 
vokálního kvarteta VocaMe nádherně vyzněly v kapli sv. Josefa 
Kalasanského v Kyjově.

22 06 / Mariánský repertoár ze 14. a 15. století v programu Rosa mystica v podání 
souboru Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem 
zaujal posluchače v ivančickém kostele Nanebevzetí Panny Marie.

21 06 / Projekt Přeznívání Jany Semerádové a Pacora tria vzniknul na popud 
festivalu Concentus Moraviae v roce 2010, posluchači si stejný program na 
pomezí staré hudby a jazzu rádi poslechnuli také letos na zámku v Lysicích.

22 06 / Skvosty Sixtinské kaple přenesla 
Cappella Mariana pod vedením Vojtěcha 
Semeráda do kostela  
sv. Jakuba v Boskovicích.
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24 06 / Belgický soubor BL!NDMAN se na festival Concentus Moraviae vrátil po deseti letech a 
programem, ve kterém zněly Bachovy varhanní skladby v aranžmá Erica Sleichima pro saxofony, 
tubax a elektroniku. Vyprodáno bylo v Moravském Krumlově i v Porta coeli!

25 06 / Francouzský soubor Le Concert d´Astrée s uměleckou vedoucí Emmanuelle Haïm 
společně s patronkou festivalu Magdalenou Koženou uzavřeli 25. června jubilejní ročník 
festivalu koncertem Podvedená Médeia.

23 06 / Saxofonisté kvarteta BL!NDMAN 
na zámku v Moravském Krumlově.
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Skládačka
oboustranná barevná rozkládací propagační 
tiskovina, 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 2015; zdarma ve všech 
předprodejích, v místech konání koncertů,
v turistických a informačních centrech 
zúčastněných měst, návštěvníkům koncertů 
Filharmonie Brno, při každé festivalové akci; 
2.200 kusů vloženo do květnového čísla časopisu 
Harmonie a KAM
náklad: 22.000 ks 

Katalog
reprezentativní dvojjazyčná tiskovina (ČJ, AJ) 
154 stran, formát 17 × 23 cm
obsah: zdravice a partneři, starostky a starostové, 
dramaturgie 2015, residenční hudebníci, přehled 
koncertů, happening ZUŠ, Hudba na kole, Festa 
teatrale, Harfové dny, Klub Concentus Moraviae, 
vinotéka Concentus Moraviae, 20 let Concentu 
Moraviae, 20 let festivalu Concentus Moraviae ve 
fotografiích, dramaturgie 2016, mediální partneři, 
festivalová města, spolupráce, poděkování, partneři
distribuce: červen 2015; zdarma partnerům, 
významným osobnostem a čestným hostům 
festivalu, prodej při každé festivalové akci
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 2015; zdarma posluchačům  
před každým koncertem 
náklad: 4.900 ks

Letáky
pro festivalová města, letáky na akce Hudba  
na kole, Festa teatrale a Harfové dny
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 2015; zdarma, vklad do 
městských zpravodajů, v předprodejích, v místech 
konání koncertů, v turistických a informačních 
centrech zúčastněných měst 
náklad: 45.600 ks

Vstupenky
oboustranná barevná tiskovina, 
formát 21 × 5,9 cm
obsah: informace o konkrétním koncertě, cena 
vstupenky, loga hlavních partnerů
prodej: únor – červen 2015
náklad: 7.000 ks

Plakáty
Plakát celkový
barevná  tiskovina, formát A1, CLV
obsah: grafika Pojďme slavit!, loga partnerů
výlep: květen - červen 2015, Brno
náklad: 35 ks (formát A1), 5 ks (formát CLV)

Plakáty na jednotlivé koncerty, plakáty na 
bonusové akce, barevná  tiskovina, formát A3, 
A2, A1, CLV
obsah: prezentace koncertu nebo bonusové akce 
s fotografií interpretů, informace o předprodejích 
vstupenek, loga hlavních partnerů
výlep: duben - červen 2015; plakáty na jednotlivé 
koncerty vylepeny ve festivalových městech
náklad: 1.125 ks (formát A3), 660 ks (formát A2), 
60 ks (formát A1), 13 ks (formát CLV)

Prezentační stojany
celobarevné festivalové bannery, 
rozměr 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, 
rozměr 510 × 240 cm, 5 typů
obsah: logo festivalu, fotografie interpretů, grafika 
Pojďme slavit!, loga partnerů festivalu
počet: 5 ks v Brně, Moravském Krumlově a Tišnově

Propagace a tiskoviny∫
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Bannery
velkoplošná propagace festivalu, různé formáty
obsah: logo festivalu, fotografie interpretů, grafika 
Pojďme slavit!, loga partnerů festivalu
výlep: květen – červen 2015
počet: 6 ks 
Boskovice, Masarykovo náměstí, 246 × 122cm 
(koncert Capella Mariana)
Doubravník, náves, 150 × 120 cm (koncert Jos van 
Immerseel)
Ivančice, Palackého náměstí, 300 × 200cm (koncert 
Schola Gregoriana Pragensis)
Slavkov u Brna, Palackého náměstí, 350 × 200cm 
(Festa teatrale)
Třebíč, Masarykovo náměstí, 270 × 340cm (koncerty 
Pierre Pitzl a Accordone)
Žďár nad Sázavou, Dům kultury, Dolní, 900 × 420cm 
(Harfové dny)

Příloha novin
12 stránková mimořádná příloha o festivalu 
Concentus Moraviae 24 × 31,5 cm
obsah: Concentus Moraviae – 20let, praktické informace, 
tipy na koncerty, básně, rozhovor s J. Dierickxem, přehled 
festivalových témat a dramaturgů, historické květinové 
vazby, přehled koncertů, rozhovor s D. Dittrichem, hudba 
na kole, perličky, vinotéka, partneři, mapa festivalových 
míst distribuce: 16. 5. jako příloha MF Dnes Jižní Morava, 
Vysočina, Brno, v místech konání koncertů, v turistických 
a informačních centrech fesivalových 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 partnerů
facebook Concentus Moraviae 

15 01 – 18 01 2015 Brno, BVV
Regiontour
prezentace festivalu na veletrhu cestovního ruchu, 
stánky Jihomoravského kraje, kraje Vysočina a 
jednotlivých festivalových měst

19 02 2015 Bystřice nad Pernštejnem, Centrum 
zelených vědomostí Eden
organizační schůzka se zástupci festivalových měst

31 03 2015 Velké Meziříčí, Jupiter Klub
schůzka starostů festivalových měst 

14 05 2015 Praha, Café Louvre
tisková konference festivalu za účasti dramaturga 
festivalu Jelleho Dierickxe a patronky Harfových dní 
Jany Bouškové

26 05 2015 Jihlava, Kraj Vysočina
tisková konference festivalu pořádaná ve spolupráci 
s Krajem Vysočina za účasti hejtmana Kraje Vysočina 
Jiřího Běhounka

27 05 2015 Brno, Besední dům
tisková konference festivalu pořádaná ve spolupráci 
s Filharmonií Brno 

05 06 – 08 08 2015 Cannes, Francie
MIDEM
prezentace festivalu na mezinárodním hudebním 
veletrhu, stánek České a Slovenské republiky

∫ Setkání s tiskem a prezentace

∫ 15MONITORING
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CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015
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obálka programu
148 × 210 mm

w
w

w
.pojdm

eslavit.cz08 06 hrad Pernštejn
09 06 Lednice
10 06 Třebíč
11 06 Mikulov

MARCO BEASLEY &

ACCORDONE
rezidenční umělci festivalu

Vstupenky v předprodejní síti TICKETPORTAL a na www.ticketportal.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
téma  POJĎME SLAVIT!  /  30  05 — 25  06  2015

oficiální partnerza finanční podpory mediální partneřihlavní mediální
partner

oficiální hoteloficiální dopravce ve spoluprácipartner

Bachovy varhany pro 5 saxofonů!

w
w

w
.pojdm

eslavit.cz

út 23 06

BL!NDMAN

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
téma  POJĎME SLAVIT!  /  30  05 — 25  06  2015

zámek, 19:30 hod.
Moravský Krumlov

Vstupenky v předprodejní síti TICKETPORTAL a na www.ticketportal.cz

oficiální partnerza finanční podpory mediální partneřihlavní mediální
partner

oficiální hoteloficiální dopravce ve spoluprácipartner

FESTA TEATRALE 

www.pojdmeslavit.cz
www.zamek-slavkov.cz

PÁ 12 06 

18:00 hod.
salla terrena
vernisáž výstavy historických 
květinových vazeb
vstup zdarma

SO 13 06
9:00–21:00 hod.
prohlídky speciální květinové trasy

21:00 hod.
Historický sál
COLLEGIUM MARIANUM
JANA SEMERÁDOVÁ / fl étna, 
umělecká vedoucí
GUDRUN SKAMLETZ / tanec
Forlana / benátská fi esta à la française

22:15 hod.
zámecký park
THEATRUM PYROBOLI
ohňové obrazy
Vivat Concentus Moraviae
vstup zdarma

23:00 hod.
zámecká kaple
MARCO BEASLEY / zpěv
Půlnoční vyprávění

NE 14 06
8:30 hod.
farní kostel Vzkříšení Páně
nedělní mše svatá
GUIDO MORINI / varhany

9:00–17:00 hod.
zámek
prohlídky speciální květinové trasy

10:00–17:30 hod.
zámecká kaple
ve spolupráci s Hudebními lahůdkami
MARCO BEASLEY / zpěv
STEFANO ROCCO / barokní kytara, 
arciloutna
Recitar cantando
workshop pro zpěváky 
otevřený veřejnosti

oslava 20. ročníku festivalu 
CONCENTUS MORAVIAE 

partner

12 06 – 14 06 2015
NA ZÁMKU SLAVKOV – AUSTERLITZ

vyprodáno

patron městaza finanční podpory oficiální partner ve spolupráci hlavní mediální
partner

út 09 06 
Lednice

ACCORDONE 
GUIDO MORINI / cembalo, um. vedoucí

Estro Italiano 
Girolamo Frescobaldi, Nicola Matteis, Arcangelo Corelli, 
Antonio Vivaldi 

Italské slunce bylo mottem festivalu Concentus Moraviae v roce 
2013 a část této hudební vřelosti pocítíme také letos prostřednictvím 
koncertů residenčního souboru Accordone pod vedením Guida Moriniho. 
Programem „Italská inspirace“ nás hudebníci zavedou k jádru italské 
instrumentální hudby 17. a 18. století. Zaposlouchejte se do skladeb, 
které zkomponovali Antonio Vivaldi,  Arcangelo Corelli nebo Nicola 
Matteis. Vše ryze italské!

Předprodej vstupenek: 
Lednice – Turistické informační centrum, Zámecké náměstí 68  
Brno – TIC, Radnická 2
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015

Zámecká jízdárna
19:30 hod.

www.pojdmeslavit.cz

za fi nanční podpory ve spolupráci

pá 05 06 
Náměšť nad Oslavou

DOMINIQUE VISSE / kontratenor, baskytara
BRUNO HELSTROFFER / elektrická theorba
JEAN-LOUIS MATINIER / akordeon

Musick for a while
Guillaume de Machaut, John Dowland, Henry Purcell, Tarquinio Merula

Dominique Visse je známý svým strhujícím přednesem renesanční 
hudby. Společně s Brunem Helstroff erem hrajícím na elektrickou 
theorbu a akordeonistou Jeanem-Louisem Matinierem toto 
dobrodružství interpretace posunuje na další úroveň. Protože jak říká 
legendární gambista Jordi Savall: „Není stará hudba, jen staré noty.“ 
Skladba Hudba jen chvíli zní Henryho Purcella je mottem koncertu, 
který zkoumá nadčasovou sílu hudby.

Předprodej vstupenek: 
Náměšť nad Oslavou – Informační centrum, Masarykovo nám. 100
Brno – TIC, Radnická 2
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015

zámek
19:30 hod.

www.pojdmeslavit.cz

ofi ciální partnerza fi nanční podpory ve spolupráci

po 01 06 
Kyjov

PRIVATE MUSICKE

RAQUEL ANDUEZA / soprán
JESÚS FERNÁNDEZ BAENA / theorba
PIERRE PITZL / barokní kytara

Hudební hostina
Tarquinio Merula, John Dowland, Anthony Holborne, Claudio 
Monteverdi, Girolamo Kapsberger, Gaspar Sanz, José Marín, Santiago 
de Murcia, De Vicente, Pierre Guédron, Joseph Chabanceau de la Barre 

Téměř každý zná Johna Dowlanda, renesančního skladatele „hitů” jako 
je „Stékejte mé slzy”. Jeho syn Robert je méně známý, ale ve své době 
byl uznávaným loutnistou a vydal dvě sbírky skladeb pro svůj nástroj. 
Jedna z nich, „A Musicall Banquet“ z roku 1610, inspirovala Pierra Pitzla 
ke koncepci hudební slavnosti se skladbami Claudia Monteverdiho, 
Gaspara Sanze a samozřejmě Johna Dowlanda. Užijme si pořádnou párty 
ve společnosti vynikající španělské sopranistky Raquel Anduezy.

Předprodej vstupenek: 
Kyjov – Informační centrum města Kyjova, Svatoborská 26
Brno – TIC, Radnická 2
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015

Milotice, zámek, Freskový sál
19:30 hod.

www.pojdmeslavit.cz

ofi ciální partnerza fi nanční podpory ve spolupráci

letáky 
100 x 200 mm

plakáty na koncerty
A1 & CLV

billboard
500 × 250 cm

MLADÁ FRONTA DNES ❘ sobota 16. 5. 2015 ❘ 5

Narozeninové kytice se
dvacetiletý festival Con-
centusMoraviae dočká
v opravdu velkolepé po-
době. Slavkovský zámek
bude totiž o víkendu
12. až 14. června ozdoben
celou trasou z květino-
vých vazeb.
Jana Soukupová
spolupracovnice redakce

H lavní „květinovou“ koordinátor-
kou, která ve Slavkově zkompletu-
je květinovou stezku s floristy z pa-

mátkových objektů, jež se za jeho trvání
účastnily festivalu, je kastelánka lysické-
ho zámku Martina Rudolfová. „Ředitel
festivalu David Dittrich si mě nejspíš vy-
bral, protože ví, že součástí lysického
zámku je funkční zámecké zahradnic-
tví, jehož floristé umí vázat a často
nejen při koncertech zdobí interiéry
i exteriéry historickými květinovými
vazbami,“ usmívá se kastelánka. „Loni
při festivalovém koncertě na nádvoří ly-
sického zámku zdobily jeho vstup dvě
velké barokní vazby, což byl asi impulz
i pro účast na slavnosti Festa teatrale ve
Slavkově, jejíž součástí bude právě vý-
stava historických květinových vazeb,“
dodává Martina Rudolfová. Její výho-
dou je i to, že s festivalem spolupracuje
celých dvacet let a navíc se zná s větši-
nou kastelánů a zahradníků ze zámků,
kde se festivalové koncerty konají.
Jako kunsthistorička se s historickými

květinovými vazbami setkávala nejdří-
ve na obrazech Botticelliho, Jana Breu-
gela nebo Jana Davidsze. „To jsou úžas-

né doklady o jejich tvarech, barvách,
složení i sortimentu,“ vypráví kastelán-
ka a dodává, že pro zahradníky z památ-
kových objektů ve správě Národního pa-
mátkového ústavu se pro potřeby zá-
mecké výzdoby každoročně připravují
také kurzy historických vazeb.
„A na trase slavkovského zámku se

právě tito zahradníci z jednotlivých
zámků předvedou a budou tak propago-

vat svůj památkový objekt,“ vysvětluje
Martina Rudolfová.

Pivoňky vMiloticích
Svoji práci představí i Miroslava Bočko-
vá, manželka kastelána z milotického
zámku. Tím je humoristickým romá-
nem Aristokratka proslulý spisovatel
Evžen Boček. Právě zde se v posledních
letech prostírá nově obnovená „roman-
tická užitková zahrada“, z níž se do zám-
ku dodávají květiny.
„Zahradu jsme si vysnívali osm let,

protože nám chyběla k přirozenému sta-
vu věcí, jenž kdysi na zámku fungoval,“
vypráví Miroslava Bočková a těší se, že
kromě své květinové vazby ve Slavkově
ozdobímilotický zámek – rovněž 1. červ-
na v den festivalového koncertu, Hudeb-
ní hostiny podle Roberta Dowlanda.
„Protože zámek zdobíme vždycky tím,
co právě kvete, budou to asi pivoňky,
a pokud bude dost slunečných dní, tak
i první růže, kaliny a srdíčka,“ dodává
Miroslava Bočková.
„Každé historické období mělo svůj

ustálený tvar květinových vazeb, oblíbe-
ný druh květin i speciální nádoby pro je-
jich umístění,“ uzavírá Martina Rudolfo-
vá. A k jejich obhlídce zve návštěvníky
na trasu do Slavkova.

Čeká na pivoňkyKvětinové vazby ze zámecké romantické užitkové zahrady na
festival připraví takéMiroslavaBočková.

Přehlídka barev a vůníNa přípravu speciální květinové stezky, kteroumohou lidé projít na slavkovském zámku, dohlédne
kastelánka z LysicMartina Rudolfová. 2x foto: Anna Vavríková,MAFRA

Božská hudba, krásné květiny

Fakta
Festivalové květiny
na zámku ve Slavkově

● Festa teatrale je oslava ke dvacetile-
tému výroční festivalu. Ve dnech
12. až 14. června ji v zámku ve Slavko-
vě u Brna doplní výstava historických
květinových vazeb.
● Vazby vytvoří floristé z historických
objektů pod správou Národního pa-
mátkového ústavu, jež se během
dvou desítek let do hudebního festiva-
lu zapojily. Květinovými aranžmá pak
budou propagovat právě svoji památ-
ku.
● Kurátorkou celé výstavy je kastelán-
ka zámku v Lysicích Martina Rudolfo-
vá, která s festivalem spolupracuje od
prvního ročníku po celou dobu jeho tr-
vání.
● Vernisáž se chystá v sala terrena
slavkovského zámku v pátek 12. červ-
na, začne v 18 hodin.
● Po celý následující víkend mohou
pak návštěvníci procházet speciální
prohlídkovou trasou, která bude histo-
rickými květinovými vazbami rámová-
na.
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Dokončení ze str. 1
„Oslavte tento festival. Naslouchejte,
Múzy a Grácie volají,“ cituje drama-
turg letošního ročníku Jelle Dierickx
slova Nahuma Tata, která zhudebnil
Henry Purcell.

Dramaturgie podle vlastních
dojmů z cesty plné slunce
Jeho samého inspirovala projížďka po
všech místech letošního festivalu
nejen k fejetonu Moravská dobrodruž-
ství, v němž popisuje, jak cestoval roz-
pálenou krajinou skrze zdejší nádher-
né zámky a kostely.

Také tehdy napsal báseň Hudební
banket (přečíst si ji můžete v této přílo-
ze na straně 3).
A při sestavování „básnivého“ roční-

ku uplatnil rovněž své vzpomínky na
výlet dlouhý 160 kilometrů, při kterém
ve čtyřiceti stupních ve stínu navštívili
za dva dny „víc hradů, kostelů a klášte-
rů, než je lidská bytost najednou schop-
na pochytit“.
A když se do jeho dojmů začtete, na-

jednou víte, že pro vnímavého cizince
to muselo být putování opravdu inspi-
rující. Vždyť mimo Věstonic se slavnou
prehistorickou venuší projel Santiniho
klenot ve Žďáru nad Sázavou a četné
zámky a chrámy s úžasným geniem
loci.
„Po 48 hodinách Morava působí

jako nádherná halucinace,“ zapsal si
Jelle Dierickx. „Můžete slyšet a cítit
srdce této země bijící pomalu pod
žhnoucím sluncem. Ať toto silné srd-
ce bije pro dvacáté výročí festivalu
ConcentusMoraviae v roce 2015,“ do-
dal.
Svým výběrem programu pak stvrdil

spojení oslavy s duchovním rozměrem
i s viditelnou hravostí.
„Festival se ale nebude zabývat pou-

ze oslavami, bude se věnovat také
nám, lidským bytostem coby homi-
nes ludentes, tvorům, kteří si rádi hra-
jí. Budeme v něm sdílet lásku k hud-
bě, půjde o hru, o radost ze života.
Máme možnost užít si tohoto života,
máme možnost slavit,“ dodal drama-
turg.

Po 48 hodinách
Morava působí jako
nádherná halucinace.
Můžete slyšet a cítit
srdce této země bijící
pomalu pod žhnoucím
sluncem. Ať toto silné
srdce bije pro dvacáté
výročí festivalu.

Hudební banket Jelle Dierickx si projel všechnamísta letošního festivalu, získal
tak inspiraci pro báseňHudební banket. Foto: Jiří Sláma

Jelle Dierickx

● dramaturg Concentu Moraviae
2015, hudební vědec
● Působil jako odborný asistent Institu-
tu pro psychoakustiku a elektronickou
hudbu na univerzitě v belgickémGen-
tu i jako umělecký koordinátor Festiva-
lu van Vlaanderen Gent i Gergievova
festivalu Rotterdamské filharmonie. Za-
ložil a koordinoval mezinárodní festival
Krikri zaměřený na polypoezii a novou
hudbu. Je uměleckým koordinátorem
Musikfestspiele Potsdam Sanssouci.
● Organizuje umělecké projekty, semi-
náře atd. Napsal řadu textů o hudbě,
poezii a multimédiích a na tato témata
přednášel v Evropě i Severní Americe.

Festival jako báseň.
Má patřit lidem, tvorům,
kteří si rádi hrají

20 let festivalu
Concentus Moraviae

● 1. ročník – 1996
Rozhovor staletí – dialog autentické
a moderní interpretace hudby
dramaturg Jiří Beneš
● 2. ročník – 1997
„Řekni mi, odkud jsi“
dramaturg Jiří Beneš
● 3. ročník – 1998
Motto Česká hudba – jistoty a stručné
dějiny od 14. století až k současnosti
dramaturg Zdeněk Cupák
● 4. ročník – 1999
Od barvy k formě aneb 50 let francouz-
ské hudby 1889–1939
dramaturgWalter Labhart
● 5. ročník – 2000
Motto Evropské barokní klávesy a tři
hudební řady, dramaturgové
Věra Heřmanová a Jory Vinikour
● 6. ročník – 2001
Klenoty slovanské hudby
dramaturgWalter Labhart
● 7. ročník – 2002
Morava a Vídeň v období baroka a klasi-
cismu: Stará hudba moravské šlechty
dramaturg Barbara MariaWilli
● 8. ročník – 2003
Amerika–Evropa / Evropa–Amerika
dramaturgWalter Labhart
● 9. ročník – 2004
České sny – Czech Dreams –
Tschechische Träume
dramaturg Aleš Březina
● 10. ročník – 2005
Migrace–emigrace: Cizinci v evrop-
ských hudebních dějinách
dramaturg Barbara Maria Willi
● 11. ročník – 2006
Velcí skladatelé a jejich (ne)přátelé
dramaturg Barbara Maria Willi
● 12. ročník – 2007
České sny
dramaturg Aleš Březina
● 13. ročník – 2008
Stará hudba z Visegrádu
dramaturg Barbara Maria Willi
● 14. ročník – 2009
Dámymají přednost
dramaturgWalter Labhart
● 15. ročník – 2010
Baroko & jazz – dobrodružství improvi-
zace, dramaturgové Václav Luks a Ja-
romír Honzák
● 16. ročník – 2011
České sny – otisky a vzpomínky
dramaturg Aleš Březina
● 17. ročník – 2012
Kouzlo čísel – aspekty matematiky
v hudbě
dramaturg Barbara Maria Willi
● 18. ročník – 2013
Italské slunce
dramaturg Václav Luks
● 19. ročník – 2014
České sny v Roce české hudby
dramaturg Aleš Březina
● 20. ročník – 2015
Pojďme slavit! Festival jako báseň
dramaturg Jelle Dierickx

MLADÁ FRONTA DNES ❘ sobota 16. 5. 2015

Mimořádná příloha

Festival 13 měst

Hrdá patronka festivalu SvětovámezzosopranistkaMagdalena Kožená zpívala už na prvním ročníkuConcentuMoraviae před 20 lety. Letos ji diváci uslyší 25. června v nově
opravené jízdárně zámku ve Valticích při závěrečném koncertu s dirigentkou Emmanuelle Haim a souborem LeConcert d’Astrée. Foto: Oleg Rostostev (c) C.E.M.A.CM

Obsah
Co si taky přečtete

Užitečné informace o vstupenkách,
permanentkách a dopravě na festiva-
lové koncerty str. 2
Festa teatrale Zámek ve Slavkově oz-
dobí historické květinové vazby a oh-
ňové obrazy Vivat Concentus Mora-
viae str. 5
Kompletní program 20. ročníku festi-
valu Concentus Moraviae a bonusové
víkendy str. 6 a 7
Rozhovor s Davidem Dittrichem, ředi-
telem festivalu str. 8
Hudba na kole Nová festivalová akce
spojující hudbu a sport se chystá
v Lednicko-valtickém areálu str. 9
Víno Festival dostal k narozeninám
originální dárek – vlastní virtuózní
řadu vín str.10

Festival jedna báseň.
Tak lze v kostce předsta-
vit jubilejní ročník pře-
hlídky, která se od
30. května do 25. června
uskuteční už po dvacá-
té. Její motto zní: Pojď-
me slavit!

Jana Soukupová
spolupracovnice MF DNES

Z a dvě desetiletí festival Concen-
tus Moraviae spojil mnoho krás-
ných míst, především na jižní

Moravě, s ojedinělými hudebními zá-
žitky.

„Slovo slavnost je odvozeno z latin-

ského ‚celebrare‘, tedy připomenout
obřadným způsobem,“ vysvětluje svo-
je programové východisko dramaturg
letošního ročníku, hudební vědec Jel-
le Dierickx. Nachystal tedy narozeni-
novou party, která vzdá hold nejen
přehlídce, ale i nádheře koncertních
dějišť. „Protože se festival koná jak na
zámcích, tak v kostelích, bude mít
také naše slavnost rozměr efektní i du-
chovní,“ vysvětluje dramaturg. „Řada
fascinujících klášterů, kostelů a kaplí
regionu se pochopitelně nabízí jako
ideální prostředí pro konání duchovní
části festivalu,“ dodává.
Do programu oslavného ročníku vy-

bral Jelle Dierickx nejen nezapome-
nutelné „hudební hrdiny“ minulých
festivalových ročníků. V prvé řadě pa-
tronku celého festivalu, světovou
mezzosopranistku a brněnskou ro-
dačku Magdalenu Koženou. Přijede

však i skvělý tenor Marco Beasley se
souboremAccordone, legendární bel-
gický hudebník Jos van Immerseel
nebo Bachovu varhanní hudbu hrají-
cí saxofony neopakovatelného soubo-
ru Bl!ndman a mnozí další. Jiní pozo-
ruhodní hudebníci a soubory zde bu-
dou účinkovat poprvé, třeba Goey-
vaerts Trio, varhanní virtuos Olivier
Vernet či „Švédové hrající Bacha po
švédsku“, varhaník, skladatel i folkař
Gunnar Idenstam a houslistka Lisa
Rydberg.
„Mezi všemi hudebními lahůdkami

budou dominovat tři happeningy: Led-
nicko-valtický areál budete moci pro-
jet na kole s řadou hudebních zastá-
vek, ve Slavkově u Brna se uskuteční
maškarní Festa teatrale a zámek ve
Žďáru nad Sázavou zaplaví harfy,“
usmívá se Jelle Dierickx.

Pokračování na straně 4

Concentus Moraviae – 20 let

příloha MF DNES

∫ 16 XIX. Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE



w
w

w
.c

on
ce

nt
u

s–
m

or
av

ia
e.

cz

CONCENTUS MORAVIAE 
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 27  06  2015

w
w

w
.p

oj
d

m
es

la
vi

t.
cz

CONCENTUS MORAVIAE 
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015

oficiální partnerza finanční podpory mediální partneřihlavní mediální
partner
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téma
 POJĎME SLAVIT!

30  05 — 25  06  2015
CONCENTUS MORAVIAE 
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

www.pojdmeslavit.cz

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015

CONCENTUS MORAVIAE 
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
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CONCENTUS MORAVIAE 
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 27  06  2015

web banner

sloha na tiskoviny
297 × 210 mm

prezentační stojany
800 x 2100 mm

obal na vstupenku 
210 × 60 mm

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST
téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015

patron

ofi ciální hotel

ofi ciální dopravce

www.pojdmeslavit.cz

tradiční dodavatel vína

Stanislav Mádl

CONCENTUS MORAVIAE
XX. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST
téma POJĎME SLAVIT!
30  05 — 25  06  2015

ve spolupráci

www.concentus-moraviae.cz

mediální partneři

hlavní mediální partner

výhradní dopravce

∫ 17MONITORING



Soupis článků a rozhovorů∫

∫ Mladá fronta DNES

Hudba z festivalu dostane své víno 
2.4.2015 Mladá fronta DNES str. 3 Jižní Morava

Květy na zámku už pučí. Ozdobí dvacátý Concentus Moraviae 
6.5.2015 Mladá fronta DNES str. 1 Brno a jižní Morava  

Mimořádná příloha Festival 13 měst 
13.5.2015 Mladá fronta DNES str. 1 Brno a jižní Morava  

Odměnou jsou lidé kolem mě  
Festival Concentus Moraviae slaví dvacáté narozeniny  
Božská hudba, krásné květiny 
Concentus Moraviae – 20 let  
Festival Concentus Moraviae má řadu hudebních lahůdek  
Festival dostal k narozeninám vlastní virtuózní řadu vín  
Koho vybrat dřív? Tak alespoň několik tipů...   
Máte nějakou báseň pro letošní jubilejní festival?   
Program XX. ročník hudebního festivalu: Pojďme slavit!   
Za hudbou jeďte i na kole. Z krásného místa na další,  
ještě krásnější 
16.5.2015 Mladá fronta DNES Příloha - Festival 13 měst

Concentu Moraviae je 20 let. Slavnost začne zítra v Brně 
29.5.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Brno a jižní morava

Moravský festival slaví, pozval i Koženou 
29.5.2015 Mladá fronta DNES str. 10 Kultura

Do měst míří světová hudba, v Brně bude žít ghetto 
1.6.2015 Mladá fronta DNES str. 4 Brno a jižní Morava

Divadlo je jako v baroku. Lidé si to můžou zkusit 
4.6.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Jižní Morava

Žádný koncertní sál. Za hudbou vyrazte na kole 
5.6.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Brno a jižní Morava

Hudba na kole Festival Concentus Moraviae se vydal mezi cyklisty 
8.6.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Brno a jižní Morava

Švédský varhaník Idenstam vystoupí v Bystřici 
12.6.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Vysočina

Špičkoví harfisté rozezní zámek 
16.6.2015 Mladá fronta DNES str. 1 Vysočina

Soutěž S MF DNES na hudební festival Concentus Moraviae 
18.6.2015 Mladá fronta DNES str. 4 Vysočina

Soutěž Vyhrajte s MF DNES lístky na koncert Bl!ndman 
18.6.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Brno a jižní Morava

Začíná festivalová sezona 
22.6.2015 Mladá fronta DNES str. 2 Brno a jižní Morava

Město chce přes hudbu do UNESCO 
24.6.2015 Mladá fronta DNES str. 1 Brno a jižní Morava

Kožená uzavře festival a chystá bláznivý projekt s Havelkou 
5.6.2015 Mladá fronta DNES str. 9 Kultura

Kožená zakončí festival 13 měst v renovované jízdárně 
25.6.2015 Mladá fronta DNES str. 3 Brno a jižní Morava

FOTO - Magdalena Kožená ve Valticích. Concentus Moraviae skončil 
26.6.2015 Mladá fronta DNES str. 1 Brno a jižní morava

∫ Právo

Vznikla Česká asociace festivalů 
5.5.2015 Právo str. 8 Kultura

Concentus Moraviae mezi světovou špičkou 
28.5.2015 Právo str. 13 Jižní Morava - Vysočina

Nové centrum divadla a tance ve Valticích 
30.6.2015 Právo str. 11 Region Morava a Slezsko

∫ Lidové noviny

Concentus Moraviae podvacáté 
29.5.2015 Lidové noviny str. 1 Příloha - LN +

Barokní divadlo zatím bez využití 190
30.6.2015 Lidové noviny str. 8 Kultura

∫ Hospodářské noviny

Jelle Dierickx 
12.6.2015 ego! str. 38 Hudba  

∫ Deník jižní Morava

Concentus Moraviae má virtuózní řadu vín 
3.4.2015 Břeclavský deník str. 3 Břeclavsko

Sezona začíná, na zámku se staví dál 
3.4.2015 Břeclavský deník str. 3 Břeclavsko

Na zámek v Náměšti nad Oslavou lze zajít již zítra 
3.4.2015 Znojemský deník str. 2 Znojemsko

Koncerty na zámku? Vstupné je v prodeji 
15.4.2015 Vyškovský deník str. 3 Vyškovsko

Concentus Moraviae slaví 20 let 
28.5.2015 Brněnský deník str. 10 Inzerce/kultura - region

Bachova varhanní hudba v monumentálním zvuku saxofonů 
29.5.2015 Brněnský deník str. 34 Tematická příloha - Jak se žije v 
tišnově

Známý festival bude i v Krumlově 
30.5.2015 Znojemský deník str. 3 znojemsko

V přilbách vyrazí za hudbou 
2.6.2015 Břeclavský deník str. 2 Břeclavsko

Letní hudební festivaly? S vínem, piknikem a cyklovýletem po parku 
3.6.2015 Brněnský deník str. 6 Téma

Přijede muž, co hrál princi 
5.6.2015 Břeclavský deník str. 3 Břeclavsko

Italská inspirace. Zahrají i Vivaldiho 
9.6.2015 Břeclavský deník str. 3 Břeclavsko

Concentus Moraviae: koncert na zámku 
16.6.2015 Blanenský deník str. 3 Blanensko

Představí hudbu ze Sixtinské kaple 
20.6.2015 Blanenský deník str. 3 Blanensko  
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Koncert Concentus Moraviae už v úterý 
20.6.2015 Znojemský deník str. 3 Znojemsko

Koncert Concentus Moraviae zazní Krumlovem už dnes 
23.6.2015 Znojemský deník str. 3 Znojemské léto  

∫ Deník Vysočina

Concentus Moraviae nabídne 35 koncertů 
22.5.2015 Havlíčkobrodský deník str. 8 Zpravodajství

Zámek v Náměšti nad Oslavou má výročí. Pojďme slavit, vyzývá 
kastelán 
27.5.2015 Jihlavský deník str. 2 Zpravodajství

Concentus Moraviae začíná 
28.5.2015 Žďárský deník str. 3 Zpravodajství

Harfisté z celého světa míří do Žďáru 
28.5.2015 Žďárský deník str. 3 Zpravodajství

Na Vysočině bude jedenáct koncertů festivalu Concentus Moraviae. 
Ve Žďáru navíc i happening
1.6.2015 Havlíčkobrodský deník str. 6 Kultura - Vysočina

Barokní kytara 
2.6.2015 Třebíčský deník str. 2 Zpravodajství

Letní hudební festivaly? S vínem, piknikem a cyklovýletem po parku 
3.6.2015 Havlíčkobrodský deník str. 6 Téma

Od výstavby zámku uplynulo už 450 let 
5.6.2015 Havlíčkobrodský deník str. 1 Titulní strana  

Italští zpěváci vezou nebeskou hudbu 
9.6.2015 Třebíčský deník str. 2 Zpravodajství

Ve čtvrtek nastanou ve Žďáře Harfové dny 161
16.6.2015 Havlíčkobrodský deník str. 5 Kultura

Zámeckou jídelnou zazní harfa a housle 
17.6.2015 Havlíčkobrodský deník str. 5 Kultura - Vysočina  

∫ regionální tisk

Koncerty na zámku? Vstupné je v prodeji 
17.4.2015 Vyškovské noviny str. 1 Titulní strana

Památky zažijí tradiční festivaly i tématické akce 
21.4.2015 Jihlavské listy str. 9 Kultura

Concentus Moraviae zahájí Zelenkova mše.
4.5.2015 Brněnský Metropolitan str. 21 Kultura

Nezapomínejte na kulturu 
14.5.2015 Moravskokrumlovské noviny str. 8 Moravskokrumlovské 
noviny

Léto v Třebíči? To jsou hlavně festivaly a výjimečné akce 
15.5.2015 Jihlavské listy str. 13 Třebíč

Na zámku v Náměšti letos z oslav nevyjdou 98
29.5.2015 Horácké noviny str. 5 Kultura

Kam za kulturou 
5.6.2015 Horácké noviny str. 5 Kultura

Tipy z regionu 
9.6.2015 Jihlavské listy str. 10 Kultura/servis

Concentus Moraviae: koncert na zámku 
17.6.2015 Týden u nás, okresní noviny str. 3 Zpravodajství  

∫ Harmonie

Aleš Březina - Jelle Dierickx: Festival jako báseň  
05 2015  

Il viaggio continua: Marco Beasley  
06 2015, Jitka Miková 

Cesta srdce na Pernštejně  
15. 6. 2015 www.casopisharmonie.cz, Marta Tužilová 

Zámek Slavkov – Austerlitz se o víkendu rozzářil oslavami 20. výročí 
festivalu Concentus Moraviae  
17. 6. 2015 www.casopisharmonie.cz, Markéta Vejvodová 

Ohňostroj na závěr festivalu Concentus Moraviae   
30. 6. 2015 www.casopisharmonie.cz, Petr Veber

∫ Týdeník Rozhlas

Concentus Moraviae - baroko, jazz i romský folklor 
4.5.2015 Týdeník Rozhlas str. 16 Téma

Čokoláda, víno, králíčci 
1.6.2015 Týdeník Rozhlas str. 12 Rozhovor  

∫ Brno město hudby

Jelle Dierickx: Nemám oči, můj pohled se obrací dovnitř  
16. 2. 2015 www.mestohudby.cz, Boris Klepal

Jos van Immerseel. Aristokrat u královského nástroje  
4. 6. 2015 www.mestohudby.cz, Boris Klepal 

Bach, Pärt a Moody. Správná hudba na správných místech  
17. 6. 2015 www.mestohudby.cz, Boris Klepal

Marco Beasley setřásá z hudby prach století  
25. 5. 2015 www.mestohudby.cz, Boris Klepal

∫ online

Památky na Vysočině chystají pestrou sezónu 2015 
2.4.2015 novinkyvysocina.cz regiony

Zámek ve Valticích: Obnova jízdárny a domku zahradníka je před dokončením 
3.4.2015 denik.cz Jihomoravský kraj

Tisíce harfových strun se v červnu rozezní Žďárem  
20.5.2015 zdarns.cz

Vysočina letos přivítá 11 koncertů festivalu Concentus Moraviae 
26.5.2015 blesk.cz

Zahrála na harfu korunnímu princi, ale oslovit ho nesměla 
26.5.2015 zpravy.iDNES.cz Zprávy iDNES.cz / Hudba
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Concentus Moraviae oslaví 20 let hudbou, květinami a ohňostrojem 
27.5.2015 blesk.cz 

Concentus Moraviae bude lákat na klasickou hudbu do kaplí i do zámků 
29.5.2015 brno.iDNES.cz Brno / Brno - Zprávy

Hudební festival Concentus Moraviae slaví 20. výročí 
29.5.2015 denik.cz Hudba

Hudební festival Concentus moraviae po dvacáté  
30.5.2015 literarky.cz

Concentus Moraviae - letošní jaro přichází s jubilejním 20. ročníkem  
1.6.2015 brnozurnal.cz

Nová sezóna Collegia 1704 představí nový sál, novodobou premiéru i operu 
3.6.2015 topvip.cz

Ve Valticích finišují opravy barokního divadla a jízdáren. Otevřou v září 
4.6.2015 brno.iDNES.cz Brno / Brno - Zprávy

Zámek Náměšť nad Oslavou slaví 450 let od zahájení stavby 
4.6.2015 cestovani.iDNES.cz Cestování / Kudy z nudy

Concentus Moraviae: přijede muž, který zahrál i princi 
6.6.2015 denik.cz Hudba

Festa Teatrale: oslavy 20. ročníku festivalu Concentus Moraviae 
10.6.2015 jihomoravskenovinky.cz   regiony

Do Žďáru se sjedou harfisté z celého světa  
10.6.2015 zdarskypruvodce.cz

Marco Beasley postavil na nohy mikulovský sál  
12. 6. 2015 www.tydenik-breclavsko.cz

Dramaturg s blokem. Letošní Concentus Moraviae sestavil Belgičan 
okouzlený Moravou 
14.6.2015 iHNed.cz   HN.IHNED.CZ

Kožená zakončila 20. ročník festivalu Concentus Moraviae 
25.6.2015 ceskenoviny.cz  Kultura

Hejtman Hašek: Záchranné složky na obou stranách hranice jsou 
připraveny 
24.6.2015 parlamentnilisty.cz Politici voličům  

∫ různé

Brno: Malá Vídeň, která rozkvétá do krásy 
8.4.2015 Vlasta str. 50 Cestování

Festival Concentus Moraviae obohatí i virtuózní řada vín 
9.4.2015 Nový život - zpravodajský týdeník str. 3 Události, inzerce 

Sezona začíná, na zámku se staví dál 
9.4.2015 Nový život - zpravodajský týdeník str. 5 Téma, události

Na zámku Slavkov Jablko nekouše
15.4.2015 Metro str. 11 Brno

KLASICKÁ HUDBA 
27.5.2015 Xantypa str. 107 Tipy

Pojďme slavit! 
2 / 2015 Vltava str. 30 
 
V přilbách vyrazí za hudbou 
4.6.2015 Nový život - zpravodajský týdeník str. 6 Kultura

Zazní hudba jižní Itálie i belgické trio 
 11.6.2015 Nový život - zpravodajský týdeník str. 3 Události/inzerce 

Hudba na Moravě ve Slezsku 
1.7.2015 Hudební rozhledy str. 38 Zprávy z domova

∫ Městské zpravodaje

Mezinárodní hudební festival CONCENTUS MORAVIAE
06 / 2015 Ivančický zpravodaj

Smát se hudbou
07 – 08 / 2015 Ivančický zpravodaj

XX. Mezinárodní hudební festival 13 měst
04 / 2015 zpravodaj města Rájec – Jestřebí

XX. Mezinárodní hudební festival 13 měst
06 / 2015 zpravodaj města Rájec – Jestřebí

Concentus Moraviae
07/ 2015 zpravodaj města Rájec – Jestřebí

Concentus Moraviae
06 / 2015 Lysický zpravodaj

Concentus Moraviae
03 - 06/ 2015 Moravskokrumlovské noviny 

Mezinárodní hudební festival Concentus Moraviae letos oslaví 20. 
ročník svého konání
05 / 2015 Bystřicko

Tisíce harfových strun se v červnu rozezní Žďárem
05 / 2015 Žďárský zpravodaj

Kulturní akce - CONCENTUS MORAVIAE – Harfové dny, XX. 
mezinárodní hudební festival 13 měst
06 / 2015 Žďárský zpravodaj

„Pojďme slavit!“ vybízí dvacátý ročník festivalu Concentus Moraviae. 
V Hustopečích vystoupí Olivier Vernet a Goeyvaerts String Trio
03 / 2015 Hustopečské listy

Pojďme slavit: XX. mezinárodní hudební festival 13 měst Concentus 
Moraviae
03 / 2015 Kyjovské noviny

Mezinárodní hudební festival třinácti měst Concentus Moraviae 
slaví dvacáté výročí. V Mikulově zazní italské milostné písně
02 / 2015 Zpravodaj města Mikulov

Concentus Moraviae
03 / 2015 Náměšťské listy

Concentus Moraviae
03 / 2015 Tišnovské noviny / Kam v Tišnově
 
Ohlédnutí za festivalem Concentus Moraviae
07 – 08 / 2014 Moravskokrumlovské noviny 

Concentus Moraviae - prodej vstupenek zahájen
03 - 04 /2015 Valtický zpravodaj 
 
MHF Concentus Moraviae - koncert Magdaleny Kožené
05 - 06 / 2015 Valtický zpravodaj
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Mediální partnerství; rozhlas, televize, inzerce∫

ROZHLAS

∫ ČRo 3 Vltava 
 
Telefonotéka, Jelle Dierickx / 12.2.2015, Jana Soukupová 
Telefonotéka, Jitka Miková a David Dittrich / 28. 5.2015,  
Markéta Vejvodová 
Mozaika, Jos van Immerseel / 5.6.2015, Boris Klepal 
Mozaika, Accordone / 12.6.2015, Boris Klepal 
Mozaika, Lisa Rydberg, Gunnar Idenstam, Goeyvaerts Trio / 17.6.2015, 
Boris Klepal 
Mozaika, BL!NDMAN / 24.6.2015, Boris Klepal 
Mozaika, Magdalena Kožená, Le Concert d’Astrée / 26.6.2015,  
Boris Klepal 
 
vysílání záznamů koncertů festivalu Concentus Moraviae 
 
31.5. Pierre Pitzl – barokní kytara, Třebíč 
2.6. Jos Van Immerseel – varhany, Doubravník 
3.6. Ensemble Clément Janequin, Moravský Krumlov 
10. 6. Marco Beasley, Serge Goubioud – zpěv, Accordone Třebíč 
16.6. Zsuzsi Tóth, Barnabás Hegyi, Olivier Berten – zpěv, Goeyvaerts 
String Trio, Kurdějov  / vysílání 29.7.2015 
25.6. Magdalena Kožená – mezzosoprán, Le Concert d’Astrée, Valtice / 
vysílání 2.7.2015 letní festivaly EBU, 5.7.2015 ČRo Vltava 
 
∫ ČRo Brno 
 
34 uvedení rozhlasového spotu o délce 35 
s. 13.6. -23.6.2015 
 
∫ Rádio Petrov 
 
Oktáva - 20. ročník festivalu přiblíží jeho dramaturg Jelle Dierickx / 
17. 4. 2015 
 
150 uvedení rozhlasového spotu o délce 30 s. 
17.5. -23.6.2015 
 
pravidelné anotace festivalových koncertů v ranních a odpoledních 
zprávách 
 
 
 
TELEVIZE 
 
∫ Česká televize 
 
Česká filharmonie ve stodvacítce sveze i Magdalenu Koženou 
14.4.2015 ct24.cz   Kultura 
 
Magdalena Kožená pokřtila valtickou jízdárnu umění 
26.6.2015 ct24.cz   Kultura 
 
Terra musica / Magazín hudební tolerance z Moravy 
15.9.2015 reportáže z koncertů Ensemble Clément Janequin, Accordo-
ne a Le Concert d´Astrée 
 
Televizní spot 
spot v délce 20 s odvysílán 20x v rámci regionálního vysílání programů 
ČT1 a ČT2 
11.5.-21.6.2015 
 
∫ Regionální televize 
 
Festival Concentus Moraviae odstartoval v Brně  
4.6.2015 reportáž ze zahajovacího koncertu, Brněnské oko 
 

Concentus Moraviae pozval na hudební hostinu  
5.6.2015 reporáž z koncertu Private Musicke, TVS Kyjov 
 
reportáž z koncertu Oliviera Verneta 
12.6.2015 Hustopečský magazín č. 311, Hustopečská televize

reportáž z happeningu ZUŠ 1.6.2015 
12.6.2015 TTV, Tišnovská televize 
 
reportáž z koncertu Goeyvaerts tria 
19.6.2015 Hustopečský magazín č. 312, Hustopečská TV 
 
Concentus Moraviae představil tvorbu středověké mystičky 
23.6.2015 reporáž z koncertu VocaMe, TVS Kyjov 
 
Harfové dny představily špičkové hudebníky. Koncerty byly naplněné 
k prasknutí 
25.6.2015 reportáž, Televize Vysočina

reportáž z koncertu BL!NDMAN 
2.7.2015 TTV, Tišnovská televize 
 
 
 

INZERCE 
 
∫ MF Dnes 
 
v Jihomoravském kraji 
6 inzerátů o velikosti 141x108 mm 
v období 18.5.-20.6.2015 
 
v kraji Vysočina 
5 inzerátů o velikosti 141x108 mm 
v období 18.5.-13.6.2015

∫ Týdeník Rozhlas 
 
1/2 stránkové a celostránkový inzerát 
24, 26 / 2015 
 
∫ Harmonie 
 
celostránkové inzeráty 
03, 04, 05, 06 / 2015 
 
vložení 2.200 ks festivalových skládaček 
05 / 2015 
 
∫ Kam v Brně 
 
vložení 2.200 ks festivalových skládaček, PR článek, inzeráty, anonce 
03, 04, 05, 06 / 2015 
 
∫ Městské zpravodaje 
a weby jednotlivých festivalových měst 
inzeráty a anonce

∫ Filharmonie Brno 
 
1/2 stránkový inzerát 
sezónní boržura 2015/2016 
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Za finanční podpory 

Hlavní partner 

Oficiální partner 

Partner 

Patron 

Výhradní dopravce 

Oficiální hotel festivalu 

Tradiční dodavatel vína 

Stanislav Mádl

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

∫

∫ 22 XIX. Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE



Ve spolupráci 

Hlavní mediální partner 

Mediální partneři 

Patroni měst 

Jednotlivé koncerty podpořili

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

Istituto Italiano di Cultura 
Praga

www.tasy.cz
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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
XXI. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST

téma SE STRUNOU STRUNA
V TÉŽE TÓNINĚ...
01 06 — 28 06 2016


