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XXII. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu
13 měst Concentus Moraviae udělili záštitu

Jiří Běhounek 
∫ hejtman Kraje Vysočina

∫

Setkání starostek a starostů v Tišnově 20. dubna 2017
foto Jiří Sláma

Bohumil Šimek
∫ hejtman Jihomoravského kraje 

Daniel Herman
∫ ministr kultury České republiky 

Magdalena Kožená
∫ mezzosopranistka, 
patronka festivalu 

Starostky a starostové festivalových měst 
Boskovice ∫ Bc. Hana Nedomová
Brno ∫ Ing. Petr Vokřál
Bystřice nad Pernštejnem ∫ Ing. Karel Pačiska
Hustopeče u Brna ∫ PaedDr. Hana Potměšilová
Ivančice u Brna ∫ Milan Buček
Kyjov ∫ Mgr. František Lukl, MPA
Lysice ∫ Mgr. Pavel Dvořáček
Mikulov ∫ Rostislav Koštial
Moravský Krumlov ∫ Mgr. Tomáš Třetina
Náměšť nad Oslavou ∫ Vladimír Měrka
Rájec-Jestřebí ∫ Mgr. Romana Synakieviczová
Retz ∫ Helmut Koch
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. Aldo Amati ∫ velvyslanec Italské republiky v ČR 
J. E. Roland Galharague ∫ velvyslanec Francie v České republice
J. E. Viktoria Li ∫ velvyslankyně Švédska v České republice
J. E. Leon Marc ∫ velvyslanec Slovinské republiky v České republice
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Ohlédnutí Davida Dittricha∫

David Dittrich
∫ ředitel festivalu 

Vážení festivaloví příznivci,

mám radost, že se letošnímu ročníku našeho festivalu 
opět podařilo zamířit do nových hudebních krajin, kam 
jsme naše publikum za 22 let ještě nezavedli: dramaturgie 
Václava Lukse se věnovala výhradně lidskému hlasu 
a nabídla jedinečnou přehlídku vokálního umění napříč 
staletími i kontinenty. Tleskali jste pěveckým uskupením 
nejrozmanitějších forem, od čistého sólového recitálu až 
po divadelní produkci Händelovy opery Acis a Galatea. 
Italským podtitulem a akcentem na italskou hudbu 
i umělce v čele s rezidenčním hudebníkem Marcem 
Mancobonim jsme se připojili k letošním celosvětovým 
oslavám 450. výročí narození Claudia Monteverdiho. 
Nechyběly prastaré a do dnešních dnů stále živé tradiční 
zpěvy z různých koutů Evropy. Seznámili jste se nejen se 
specifickými vokálními technikami, ale i se zvláštními 
hudebními nástroji v čele s fascinujícím serpentem.

Nadále si také hýčkáme naše festivalové tradice: proběhl 
workshop pro vokalisty Marca Mencoboniho, třetí ročník 
oblíbené Hudby na kole, o své poklady se s publikem po 
celý červen dělí i naše festivalová vinotéka, potěšitelný 
zájem je o benefiční golfový turnaj Music for Golf for 
Music, který se konal již počtvrté.

Festivalu se tedy daří, a my jsme si dobře vědomi, že 
za to patří zásadní dík našim partnerům a dlouhodobým 
podporovatelům. Za celý festivalový tým mohu prohlásit, 
že se s nimi těšíme na další spolupráci při 23. ročníku, 
který ponese lákavý podtitul Hudba a humor!
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03 06 – 29 06 2017
33 koncertů ve 19 městech, 10.000 návštěvníků
Hudba na kole, workshop pro vokalisty, přednáška

∫

so 03 06
Tišnov 
Předklášteří, Porta coeli 
Slavnostní zahajovací koncert
CANTAR LONTANO
MARCO MENCOBONI / um. vedoucí

ne 04 06 
Retz (A)
dominikánský kostel  
CANTAR LONTANO
GAVINO MURGIA / saxofon
MARCO MENCOBONI / um. vedoucí

po 05 06 
Brno 
konvent Milosrdných bratří  
CANTAR LONTANO
MARCO MENCOBONI / um. vedoucí

po 05 06 
Moravský Krumlov 
zámek 
CAPPELLA MARIANA
VOJTĚCH SEMERÁD / um. vedoucí

út 06 06 
Slavkov u Brna
kostel Vzkříšení Páně
CANTAR LONTANO
GAVINO MURGIA / saxofon 
MARCO MENCOBONI / um. vedoucí

st 07 06 
Valtice
Zámecké divadlo  
COLLEGIUM MARIANUM 
JANA SEMERÁDOVÁ / um. vedoucí
BUCHTY A LOUTKY 
VÍT BRUKNER / režie / direction

čt 08 06 
Hustopeče
Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele  
TENORES GÒINE DI NUORO
GAVINO MURGIA / um. vedoucí

čt 08 06 
Náměšť nad Oslavou
zámek
CANTAR LONTANO
MARCO MENCOBONI / um. vedoucí
 

pá 09 06 
Mikulov
nádvoří zámku 
MICHEL GODARD / serpent
GUILLEMETTE LAURENS / zpěv 
WILLIAM DONGOIS / cink 
BRUNO HELSTROFFER / theorba 
GAVINO MURGIA / saxofon 
 

pá 09 06 
Žďár nad Sázavou
bazilika Nanebevzetí Panny Marie 
a sv. Mikuláše  
CZECH ENSEMBLE BAROQUE
ROMAN VÁLEK / um. vedoucí
 

so 10 06 
Velké Meziříčí
špitální kostel sv. Kříže  
HANA BLAŽÍKOVÁ / zpěv, románská 
harfa  

ne 11 06 
Lysice 
zámek 
PINO DE VITTORIO / zpěv 
LABORATORIO ´600
FRANCO PAVAN / um. vedoucí
 

po 12 06 
Kyjov
Milotice, zámek  
PINO DE VITTORIO / zpěv 
LABORATORIO ´600
FRANCO PAVAN / um. vedoucí

út 13 06 
Ivančice
nádvoří radnice  
HORŇÁCKÁ MUZIKA PETRA MIČKY
KVARTETO JIŘÍHO POSPÍCHALA
VERONIKA MALATINCOVÁ / zpěv 
PETR MIČKA / zpěv 
 

st 14 06 
Rájec-Jestřebí
zámek 
MARCO BEASLEY / zpěv 
PRIVATE MUSICKE
PIERRE PITZL / um. vedoucí

čt 15 06 
Žďár nad Sázavou
poutní kostel sv. Jana Nepomuckého  
MARCO BEASLEY / zpěv  

pá 16 06 
Bystřice nad 
Pernštejnem
kostel sv. Vavřince  
SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
DAVID EBEN / um. vedoucí

ne 18 06 
Lysice
nádvoří zámku 
KRAJA 

po 19 06 
Boskovice
nádvoří zámku  
MARIA DA SAUDADE / zpěv 
LUIS RIBEIRO / portugalská kytara 
ANA LUISA / kytara 

út 20 06 
Hustopeče
kostel sv. Václava a sv. Anežky České
ENSEMBLE INÉGAL
ADAM VIKTORA / um. vedoucí
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Marco Mencoboni
rezidenční hudebník XXII. ročníku festivalu

∫

st 21 06 
Velké Meziříčí
kostel sv. Mikuláše  
ENSEMBLE ORGANUM
MARCEL PÉRÈS / um. vedoucí

čt 22 06 
Třebíč
bazilika sv. Prokopa  
ENSEMBLE ORGANUM
MARCEL PÉRÈS / um. vedoucí

pá 23 06 
Moravský Krumlov
zámek  
SOQQUADRO ITALIANO
VINCENZO CAPEZZUTO / zpěv 
CLAUDIO BORGIANNI / um. vedoucí

so 24 06 
Kyjov
kostel Nanebevzetí Panny Marie 
MUSICA FLOREA
MAREK ŠTRYNCL / um. vedoucí

so 24 06 
Tišnov
kostel sv. Václava  
INGENIUM ENSEMBLE 
BLAŽ STRMOLE / um. vedoucí
 

ne 25 06 
Rájec-Jestřebí
zámek
SOLLAZZO ENSEMBLE
ANNA DANILEVSKAIA / um. vedoucí
 

ne 25 06 
Boskovice
kostel sv. Jakuba  
GRAINDELAVOIX
BJÖRN SCHMELZER / um. vedoucí
 

po 26 06 
Pernštejn
Rytířský sál  
HANA BLAŽÍKOVÁ / zpěv 
BRUCE DICKEY / cink 
MIENEKE VAN DER VELDEN / viola 
da gamba
KRIS VERHELST / cembalo 
JAKOB LINDBERG / theorba 
 

po 26 06 
Ivančice
Řeznovice, kostel sv. Petra a Pavla 
ROMAN HOZA / zpěv 
BARBARA MARIA WILLI / cembalo 
ANEŽKA JUNGOVÁ / violoncello

út 27 06
Bystřice nad 
Pernštejnem
Zvole, kostel sv. Václava  
KANTILÉNA
JAKUB KLECKER, MICHAL JANČÍK / 
sbormistři 
 

út 27 06 
Náměšť nad Oslavou
zámek 
ROMAN HOZA / zpěv 
BARBARA MARIA WILLI / cembalo 
ANEŽKA JUNGOVÁ / violoncello

st 28 06 
Slavkov u Brna
zámek 
SOLAMENTE NATURALI
MILOŠ VALENT / um. vedoucí

čt 29 06 
Třebíč
bazilika sv. Prokopa 
Slavnostní závěrečný koncert
COLLEGIUM 1704
COLLEGIUM VOCALE 1704
VÁCLAV LUKS / um. vedoucí

∫ doprovodné akce

út 04 04 
Brno
Blahoslavův dům
Galakoncert pro Concentus Moraviae
CANTAR LONTANO
GAVINO MURGIA / saxofon
MARCO MENCOBONI / um. vedoucí 

04 – 05 06 
Brno
konvent Milosrdných bratří
WORKSHOP PRO VOKALISTY
pod vedením MARCA MENCOBONIHO 

so 17 06
Lednicko-valtický 
areál a Weinviertel
HUDBA NA KOLE

so 24 06
Brno
Praha / Fórum pro architekturu a média
PŘEDNÁŠKA BJÖRNA SCHMELZERA 
na téma Naslouchání hlasu minulosti
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foto Jiří Sláma, Adam Dušek

Fotoohlédnutí

05 06 Brno / Cantar Lontano, účastníci workshopu,
Marco Mencoboni

03 06 Tišnov – Předklášteří / Cantar Lontano, Marco Mencoboni 06 06 Slavkov u Brna / Cantar Lontano, Gavino Murgia, 
Marco Mencoboni 

07 06 Valtice / Collegium Marianum, Buchty a loutky 

08 06 Hustopeče – Kurdějov / Tenores Gòine di Nuoro, 
Gavino Murgia

08 06 Náměšť nad Oslavou / Francesca Lombardi Mazzulli, 
Luca Dordolo, Cantar Lontano, Marco Mencoboni 

09 06 Mikulov / Michel Godard & Friends

∫
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09 06 Žďár nad Sázavou / Czech Ensemble Baroque, Roman Válek 

10 06 Velké Meziříčí / Hana Blažíková 

13 06 Ivančice / Horňácká muzika 
Petra Mičky 

14 06 Rájec-Jestřebí / Marco Beasley, 
Private Musicke, Pierre Pitzl

15 06 Žďár nad Sázavou / Marco Beasley 16 06 Bystřice nad Pernštejnem / Schola Gregoriana Pragensis, David Eben

12 06 Kyjov – Milotice / Pino de Vittorio, 
Laboratorio ´600, Franco Pavan
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18 06 Lysice / Kraja

19 06 Boskovice /
Maria da Saudade, 
Luis Ribeiro 

20 06 Hustopeče / Ensemble Inégal, Adam Viktora 

23 06 Moravský Krumlov / Vincenzo Capezzuto, Soqquadro Italiano 

22 06 Třebíč / Ensemble Organum, Marcel Pérès 

24 06 Tišnov / Ingenium Ensemble, Blaž Strmole  25 06 Rájec-Jestřebí / Sollazzo Ensemble, Anna Danilevskaia    
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25 06 Boskovice / Graindelavoix, Björn Schmelzer 

26 06 Pernštejn / Hana Blažíková, Bruce Dickey  

27 06 Bystřice nad Pernštejnem – Zvole / 
Kantiléna, Jakub Klecker

27 06 Náměšť nad Oslavou / Roman Hoza, Barbara 
Maria Willi, Anežka Jungová

28 06 Slavkov u Brna / Solamente naturali, Miloš Valent 29 06 Třebíč / Collegium 1704, Collegium Vocale 1704, Václav Luks 
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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, Hudba na kole, 
Klub Concentus Moraviae, loga partnerů
distribuce: leden – červen 2017; zdarma ve všech 
předprodejích, v místech konání koncertů,
v turistických a informačních centrech zúčastněných 
měst, návštěvníkům koncertů Filharmonie Brno, 
při každé festivalové akci; 2.150 kusů vloženo do 
květnového čísla časopisu Harmonie
náklad: 12.000 ks

Katalog
reprezentativní dvojjazyčná tiskovina (ČJ, AJ) 
formát 17 × 23 cm, 140 stran
obsah: zdravice a partneři, starostky a starostové, 
dramaturgie 2017, rozhovor s residenčním 
hudebníkem, přehled koncertů 2017, Hudba na kole, 
4. benefiční golfový turnaj, Klub Concentus Moraviae, 
vinotéka Concentus Moraviae, fotoohlédnutí za 
festivalem 2016, dramaturgie 2018, mediální partneři, 
festivalová města, spolupráce, poděkování, partneři
distribuce: červen 2017; 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 2017; zdarma posluchačům před 
každým koncertem
náklad: 4.500 ks

Letáky
oboustranná barevná tiskovina, propagace 
jednotlivých koncertů a akce Hudba na kole, 
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 2017; zdarma, vklad do 
městských zpravodajů, v předprodejích, v místech 
konání koncertů, v turistických a informačních 
centrech zúčastněných měst 
náklad: 28.500 ks

Plakáty CLV
velkoplošná propagace festivalu, 
formát 118,5 × 185 cm, 4 typy
obsah: prezentace koncertů s fotografiemi interpretů 
a akce Hudba na kole, loga partnerů festivalu
výlep: únor, duben, květen 2017, Brno, Třebíč
počet: 39 ks

Plakáty
barevná tiskovina, propagace jednotlivých koncertů 
festivalu, formát A3, A2
obsah: prezentace koncertu nebo bonusové akce 
s fotografií interpretů, informace o předprodejích 
vstupenek, loga hlavních partnerů
výlep: duben – červen 2017; plakáty na jednotlivé 
koncerty vylepeny ve festivalových městech
náklad: 860 ks (formát A3), 600 ks (formát A2)

Vstupenky
oboustranná barevná tiskovina, formát 21 × 5,9 cm
obsah: informace o konkrétním koncertě, cena 
vstupenky, loga hlavních partnerů
prodej: únor – červen 2017
náklad: 7.000 ks

Prezentační stojany
celobarevné festivalové roll–up 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 jednotlivých koncertů 
festivalu, rozměr 510 × 240 cm, 9 typů
obsah: prezentace koncertů s fotografiemi interpretů 
a akce Hudba na kole, loga partnerů festivalu
výlep: únor, duben, květen 2017, vybraná festivalová 
města a další města v regionu (Brno, Přímětice, 
Letovice, Hrušovany nad Jevišovkou, Hustopeče, 
Lechovice, Čebín, dálnice D1, Hodonín, Znojmo, 
Moravský Krumlov)
počet: 22 ks

Bannery
velkoplošná propagace festivalu, různé formáty
obsah: prezentace koncertů s fotografiemi interpretů 
a akce Hudba na kole, loga partnerů festivalu
výlep: květen, červen 2017
Boskovice – Masarykovo náměstí, 246 × 122 cm 
(Graindelavoix)

Propagace a tiskoviny∫
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Brno – Nové Sady, 200 × 200 cm (Michel Godard,
Gavino Murgia)
Bystřice nad Pernštejnem – Masarykovo náměstí, 
obrazovka cca 10 m2 (Schola Gregoriana Pragensis, 
Kantiléna)
Ivančice – Palackého náměstí, 333 × 170 cm
(Horňácká muzika Petra Mičky)
Moravský Krumlov – ul. Ivančická, 400 × 200 cm 
(Vincenzo Capezzuto)
Slavkov u Brna – ul. Československé armády, 119 × 84 cm 
(Cantar Lontano, Solamente Naturali)
Třebíč – Masarykovo náměstí, 270 × 340 cm
(Ensemble Organum)
počet: 7 ks 

Rámečky
velkoplošná propagace festivalu, formát 49 × 49 cm,
4 typy
obsah: prezentace koncertů s fotografiemi interpretů 
a akce Hudba na kole, loga partnerů festivalu
výlep: květen 2017, příměstská vlaková doprava Brno
počet: 100 ks

Příloha novin
12stránková mimořádná příloha o festivalu Concentus 
Moraviae, formát 24 × 31,5 cm
obsah: Concentus Moraviae 2017: Festival letos patří 
hlasu, Představujeme hvězdy, praktické informace, tipy 
na koncerty, anketa „Jak pečujete o svůj hlas?“, Ideálem 
je zpěv dojímající duši (rozhovor Václav Luks), Jak hýčká 
hlasy brněnských zpěváků foniatr Radan Havlík, program 
festivalu, V minulosti hledáme hvězdy, co zářily ze tmy 
(rozhovor Marco Mencoboni), Valtické divadlo a barokní 
opera s loutkami se dokonale doplní, Ke skvělé hudbě 
skvělé víno, Hudba na kole, partneři, mapa festivalových 
míst
distribuce: 29. 5. 2017 jako příloha MF Dnes Jižní 
Morava, Vysočina, Brno, v místech konání koncertů, 
v turistických a informačních centrech festivalových 
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 / propagace událostí, 
příspěvků a facebookové stránky festivalu

květen, červen / 2017
19 01 – 22 01 2017 Brno, BVV
Regiontour
prezentace festivalu na veletrhu cestovního ruchu, 
stánky Jihomoravského kraje, kraje Vysočina 
a jednotlivých festivalových měst

21 02 2017 Kyjov, Dům kultury
organizační schůzka se zástupci festivalových měst

30 03 – 31 03 2017 Hnanice
ČAF
valná hromada České asociace festivalů 

20 04 2017 Tišnov, radnice
schůzka starostů festivalových měst 

25 05 2017 Praha, kavárna Art–n–Coffee
tisková konference festivalu pořádaná za účasti 
dramaturga festivalu Václava Lukse

06 06 – 09 06 2017 Cannes, Francie
MIDEM
prezentace festivalu na mezinárodním hudebním 
veletrhu, stánek České a Slovenské republiky

Setkání s tiskem a prezentace∫

∫ 11 XXII.  Mezinárodní hudební festival 13 měst CONCENTUS MORAVIAE



MLADÁFRONTA DNES ❘ pondělí 29. 5. 2017 ❘ 3

Jak pečujete o svůj hlas?

Lisa Lestander

Před koncerty se vždycky dobře roze-
zpívávám, piju hodně čaje, snažím se
nešidit spánek a vyhýbám se klimati-
zaci!

TomášKrál

Snažím se o svůj hlas pečovat tím, že
jej příliš neopečovávám a vlastně tro-
chu ignoruji, abych se nedostal do
jeho područí. Hlas je krásný sluha, ale
špatný pán. Vyhýbám se zakouřené-
mu a hlučnému prostředí, což patří
mezi základní hlasovou hygienu kaž-
dého zpěváka.

RomanHoza

Pro mě a můj hlas je ze všeho nejdůle-
žitější dát si v pravý čas pauzu, dobře
se najíst a také si kvalitně odpočinout.

MarcoBeasley

Snažím se být co nejaktivnější. Proto-
že žiju u moře, nejpřirozeněji se v dob-
ré kondici udržuji plaváním a pravidel-
nými procházkami na čerstvém vzdu-
chu. Fyzická a mentální pohoda se to-
tiž na hlase jednoznačně odráží. Mi-
moto rád konstruuji a vyrábím dřevě-
ný nábytek, i to mi pomáhá odreago-
vat se a najít vnitřní harmonii i pro svět
hudební.

Petr Mička

O svůj hlas pečuji tréninkem v praxi,
při lidovém zpěvu. Rozhodně je třeba
dbát na to, aby hlasivky nevyschly ne-
dostatkem dobrého vína.

RadanHavlík
foniatr

Fatální je špatná hlasová technika.
I základní pravidla hlasové hygieny
jsou jasná. Zpěvák nemůže nikde je-
čet a výskat. A nelze snoubit třeba
bel canto s lidovou hudbou. Stejně
jako by tenista neměl hrát ping-pong.

Michel GodardHráč na starobylý nástroj serpent
vystoupí 9. června na nádvoří zámku vMikulově.
Na koncertě se hudebníci zaměření na baroko se-
tkají s jazzmany a známéMonteverdihomelodie
volně přejdou do improvizací.

Maria da Saudade
19. června bude večer na zámku v Boskovicích
věnován portugalskému fado tradicional. Zákla-
dem je improvizace a nálada „saudade“, tedy in-
tenzivní touha po něčem, co nám kdysi patřilo,

či místu, kde jsme žili.

letošního festivalu

KrajaŠvédské vokální kvarteto
zpívá tradiční švédskémelodie
i autorské písně v originálním
aranžmá. Jejich „Písně ze seve-
ru“můžete slyšet 18. června na
nádvoří zámku v Lysicích. Ocení-
temimořádnou souhru a preciz-
nost, díky níž čtyři jednotlivé žen-
ské hlasy společně znějí jako jedi-
ná zpívající bytost.

Pino de Vittorio Italský zpěvák, který se proslavil autentic-
kýmpodáním omamující hudby Sicílie a Kalábrie, vystoupí
11. června ve velkém salonu zámku v Lysicích a o den později
ve freskovém sále zámku vMiloticích. Doprovodí ho soubor
Laboratorio '600 s uměleckým vedoucím FrankemPavanem.

Horňáckámuzika PetraMičky
Lákadlem festivalu jsou i lidové pís-
ně z Horňácka a výběr z Janáčkovy
Moravské lidové poezie v písních. Za
podpory kvarteta Jiřího Pospíchala
je uslyšíte 13. června na nádvoří rad-
nice v Ivančicích.
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XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST
téma LA VOCE 

03  06  —  29  06  2017

obálka katalogu
170 × 230 mm

letáky 
100 × 200 mm

plakáty na koncerty
A1 & CLV

billboard
500 × 250 cm

billboard
300 × 200 cm

příloha MF DNES

po 19 06 
Boskovice 

MARIA DA SAUDADE / zpěv
ANDREIA RIO / zpěv
LUIS RIBEIRO / portugalská kytara
ANA LUISA / viola
Fado tradicional 

Fado tradicional je portugalská hudba obyčejných lidí pro obyčejné 
lidi. Základem tohoto nezaměnitelného tradičního hudebního stylu je 
improvizace a nálada zvaná saudade, kterou hudebníci na posluchače 
přenáší. Saudade se dá volně přiblížit jako intenzivní touha po něčem, 
co nám kdysi patřilo, nebo po místě, kde jsme žili. Jsme si vědomi, že 
je to jen iluze, emoce ale může být natolik silná, že ji prožijeme velmi 
autenticky.

cena vstupenek 250 Kč / 150 Kč
předprodej vstupenek: 
Boskovice – Městské informační středisko, Masarykovo nám. 1
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

nádvoří zámku
19:30 hod.

za fi nanční podpory ve spolupráci

CONCENTUS MORAVIAE
XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma LA VOCE 
03  06  —  29  06  2017

www.concentus-moraviae.cz

pá 23 06
Moravský Krumlov

SOQQUADRO ITALIANO
VINCENZO CAPEZZUTO / zpěv
CLAUDIO BORGIANNI / um. vedoucí
Od Monteverdiho k Mině 
Francesco Corbetta, Giovanni Girolamo Kapsberger, Gino 
Paoli, Roberto Soffici, Barbara Strozzi, Francesco Cavalli, 
Claudio Monteverdi, Pietro Andrea Zian, Bruno Canfora 
 
Co spojuje Claudia Monteverdiho s Minou Mazzini, ikonou italské 
popové hudby 60. let? Navzdory kritice byla jejich tvorba revoluční 
a přinesli do světa hudby nový druh show. Zpěvák Vincenzo Capezzuto 
má jedinečný projev, jeho hlas má vzácnou a nedefinovatelnou texturu, 
díky níž je schopen přirozeně provést posluchače hudební cestou 
dlouhou 400 let. Rytmickou podporu našel u živelných hudebníků 
souboru Soqquadro Italiano, který se českému publiku představí 
v premiéře.

nádvoří zámku
19:30 hod.

CONCENTUS MORAVIAE
XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma LA VOCE 
03  06  —  29  06  2017

cena vstupenek 300 Kč / 200 Kč
předprodej vstupenek: 
Moravský Krumlov – Informační centrum, Náměstí T. G. Masaryka 40
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

www.concentus-moraviae.cz

za finanční podpory mecenáš

so 10 06
Velké Meziříčí

V rámci Evropského festivalu fi lozofi e

HANA BLAŽÍKOVÁ / zpěv, harfa
Květina milosti
obraz Panny Marie ve středověké hudbě Španělska

Sopranistka Hana Blažíková se specializuje na středověkou, renesanční 
a barokní hudbu. Pro svou nezaměnitelnou barvu hlasu, vřelý hudební 
výraz a citlivý vokální projev si získala obdiv na mnohých tuzemských 
i zahraničních pódiích. V niterném sólovém programu Květina milosti, 
ve kterém se sama doprovodí na harfu, načrtne posluchačům obraz 
Panny Marie, jak se zachoval ve středověkých španělských hudebních 
rukopisech.

cena vstupenek 250 Kč / 150 Kč 
předprodej vstupenek: 
Velké Meziříčí – Jupiter club, Náměstí 17
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

špitální kostel sv. Kříže
19:30 hod.

CONCENTUS MORAVIAE
XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST

téma LA VOCE 
03  06  —  29  06  2017

www.concentus-moraviae.cz

za fi nanční podpory hlavní mediální partner ve spolupraci

XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
téma LA VOCE    03  06  —  29  06  2017

CONCENTUS MORAVIAE

www.festivalcm.cz      

23. 6.
Moravský Krumlov

VINCENZO 
CAPEZZUTO / zpěv

Vstupenky v síti TICKETPORTAL

Od Monteverdiho k italskému popu 60. let

SOQQUADRO ITALIANO
CLAUDIO BORGIANNI / umělecký vedoucí

Moravský Krumlov

Od Monteverdiho k italskému popu 60. let

zámek, 19:30

za fi nanční podpory patronmecenáš

hlavní mediální partner

partneři

mediální partneři ve spolupráci

cena vstupenek 300 Kč / 200 Kč
předprodej vstupenek: Boskovice – Městské informační středisko, Masarykovo nám. 1
v síti TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz

GRAINDELAVOIX

www.festivalcm.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST 
téma LA VOCE   03  06 — 29  06  2017

kostel sv. Jakuba, 19:30 hod.

Confraternities
Oddanost a emoce literátských bratrstev 16. století ve franko-vlámské polyfonii 
Josquin Desprez, Jacob Obrecht, Johannes Ockeghem, Loyset Compère

ne 25 06 
Boskovice

hlavní mediální partnermecenášza finanční podpory ve spolupráci

BJÖRN SCHMELZER / umělecký vedoucí

předprodej vstupenek: Boskovice – Městské informační středisko, Masarykovo nám. 1

GRAINDELAVOIX

www.festivalcm.cz

Oddanost a emoce literátských bratrstev 16. století ve franko-vlámské polyfonii 
Josquin Desprez, Jacob Obrecht, Johannes Ockeghem, Loyset Compère

hlavní mediální partnermecenášza finanční podpory ve spolupráci

BJÖRN SCHMELZER / umělecký vedoucí
XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL 13 MĚST
téma LA VOCE    03  06  —  29  06  2017

nádvoří zámku, 19:30

Vstupenky v síti TICKETPORTAL

CONCENTUS MORAVIAE

9. 6. Mikulov

za fi nanční podpory patronmecenáš hlavní mediální partnerpartneři
mediální partneři ve spolupráci

Monteverdi – A Trace of Grace

MICHEL GODARD / serpent

and friends

Saudade
oskovicích

-
in-

patřilo,
žili.

letošního festivalu

autentic-
vystoupí
den později

soubor
Pavanem.
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Concentus Moraviae

P
řed dvěma lety vznikla ke dva-
cátému výročí festivalu Con-
centus Moraviae a v jeho rám-
ci nová tradice. Speciální festi-
valová vinotéka špičkových ji-

homoravských vín. „Letos byl u vina-
řů o vinotéku takový zájem, že jsme
náš výběr museli operativně změnit
na dvoukolový, kde se bílá a červená
vína degustovala zvlášť,“ usmívá se ře-
ditel festivalu David Dittrich. „Překva-
pilo nás to už proto, že kritéria našeho
výběru jsou velmi přísná, ale i to, že se
tato pro nás zpočátku neprobádaná
oblast tak krásně rozvíjí,“ doplňuje.
Už před těmi dvěma lety se festivalo-

vá vinotéka stala dodavatelem pro Čes-
kou filharmonii, kde vybraná vína
skvěle obstála. „Na všech akcích Čes-
ké filharmonie o ně byl velký zájem,“
potvrzuje festivalový ředitel s tím, že
Česká filharmonie se i letos dočká „je-
jich“ festivalových vín.

Virtuosní řadu vín vybírali
odborníci v Kurdějově
V porotě pro unikátní kolekci se sešla
už ověřená jména respektovaných
osobností vinařského oboru, význam-
ných vinařů či enologů – Miroslav Hra-
bal, Pavel Chrást, MilošMichlovský, Ti-
bor Nyitray či Pavel Vajčner. Vinotéka
spolupracuje rovněž s městem Husto-
peče a hotelem Kurdějov, jehož ředi-
tel Lubomír Němeček se degustace
také účastnil.
Vyhlášená restaurace Barrio Gotico

Cafe v Kurdějově hostila obě kola letoš-
ní degustace, a to s pomocí svého šéfa
Ondřeje Noska. „Nejenže naléval de-
gustační vína, ale postaral se při tom
také o příjemnou atmosféru,“ konsta-
tuje David Dittrich. Vybraná vína bu-
dou putovat do festivalové vinotéky,
která je už tradičně umístěná v husto-
pečském doměU synků na Dukelském
náměstí.

Porotci se shodli, že sejít se, pobese-
dovat o moravských vínech a ještě
u toho popít ta špičková je pro ně jak
potěšením, tak hlavním důvodem,
proč kývli na účast ve festivalové „vin-
né“ porotě. „Unikátní je ale už i sama
myšlenka propojit umění vinařů, vý-
hradněmoravských, s uměním hudeb-
nímna nejvyšší evropské úrovni,“mys-
lí si předseda Svazu vinařů a spolumaji-
tel vinařství Sonberg Tibor Nyitray.
„Zdá se, že víno a hudba je dvojice

určená ke koexistenci, neboť jak na-
psal klasik: Zachytit ten prchavý do-
jem, který zanechává víno při degusta-
ci, barvu, vůni a chuť, zachytit ten prv-
ní dotek, pocit, kdy doušek roste v ús-
tech a potom odeznívá, to všechno
jsou hudební fenomény, které lze za-
psat se všemi detaily a nuancemi,“ do-
dává k tomu spolupořadatel Světové-
ho duelu vín v Hustopečích Miroslav
Hrabal. — Jana Soukupová

Degustace Festivalová vína vybírali porotci v kurdějovské restauraci. Foto: Archiv CM

Festival v zahraničí

Klasika a jazz zaznějí
v rakouském Retzu
Příhraniční rakouské město Retz je už
tradiční zastávkou festivalu Concen-
tus Moraviae, kde vedení města proje-
vuje velkou vstřícnost a posluchači po-
těšující zájem. Letos 4. června vystou-
pí ve zdejším dominikánském kostele
dirigent Marco Mencoboni, italský sa-
xofonista Gavino Murgia a sólisté sou-
boru Cantar Lontano s jazzově-klasic-
kým programem Officium Divinum.

Hlasminulosti

Björn Schmelzer
přednáší v Brně
Umělecký vedoucí belgického souboru
Graindelavoix Björn Schmelzer bude
mít v rámci festivalu v sobotu 24. červ-
na v 19 hodin v kulturním prostoru Pra-
ha na Husově 18 v Brně přednášku Na-
slouchání hlasu minulosti. Antropolog
a muzikolog, který propojuje své zauje-
tí pro hudbu středověku a renesance
s etnologickým výzkumem, promluví
o fascinaci hlasy minulosti.

● Neuburské 2015, pozdní sběr
(Rodinné vinařství Pavel Binder)
● Ryzlink vlašský 2013, VOC
(Vinselekt Michlovský a. s.)
● Ryzlink vlašský 2015, VOC
(Vinselekt Michlovský a. s.)
● Veltlínské zelené 2015, staré keře
(Vinařství Georgios Ilias)
● Rulanské bílé 2015, pozdní sběr
(Vinařství Pavlov)
● Rulandské šedé 2015, pozdní sběr
(Vinařství Pavlov)
● Sauvignon 2015, pozdní sběr
(Rodinné vinařství Pavel Binder)
● Ryzlink rýnský 2015, pozdní sběr
(Vinařství Bábíček Vácenovský)
● Riesling 2015, VOC
(Sonberk a. s.)

● Tramín 2015, výběr z hroznů
(Sonberk a. s.)
● Cuvée Waldberg 2015, pozdní sběr
(Waldberg Vrbovec s. r. o.)
● Cuvée Pereleh 2015, pozdní sběr
(TanzbergMikulov a. s.)
● André 2013, kabinet
(Vinselekt Michlovský a. s.)
● Frankovka 2013, pozdní sběr
(Spielberg CZ s. r. o.)
● Rulandské modré 2012, výběr
z hroznů
(Vinařství Mádl)

● Pinot Noir 2010, pozdní sběr
(TanzbergMikulov a. s.)
● Merlot 2011, výběr z hroznů
(Vinselekt Michlovský a. s.)
● Cuvée President 2013
(Vinselekt Michlovský a. s.)

Vinotéka Concentus Moraviae 2017

Workshoppro vokalisty

Chcete si zazpívat
jako v 17. století?
Na dvoudenní workshop pro vokalis-
ty se zájmem o starou hudbu zve v ne-
děli a pondělí 4. a 5. června do brněn-
ského konventu Milosrdných bratří di-
rigent Marco Mencoboni. Cílem je za-
zpívat tamtéž polyfonii Missa In illo
tempore od Claudia Monteverdiho při
koncertě 5. června v 19.30 hodin. Dal-
ší bonusy a přihlášky účastníků na
webu www.festivalcm.cz.

Ke skvělé hudbě skvělé víno

Přírodu rozezní hudba

Patnáct zastavení
pěšky nebo na kole
Třetí ročník festivalové akce Hudba
na kole vypukne v sobotu 17. června
od 10.00 v Lednicko-valtickém areálu
a dolnorakouskémWeinviertelu. Pat-
náct zastávek s našimi i rakouskými
muzikanty nabídne zdarma hudební
žánry od klasiky přes jazz, gospel až
po lidovou hudbu. Na kole nebo i pěš-
ky si můžete připravit vlastní trasu
podle sil či oblíbené hudby.
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Concentus Moraviae

P
řed dvěma lety vznikla ke dva-
cátému výročí festivalu Con-
centus Moraviae a v jeho rám-
ci nová tradice. Speciální festi-
valová vinotéka špičkových ji-

homoravských vín. „Letos byl u vina-
řů o vinotéku takový zájem, že jsme
náš výběr museli operativně změnit
na dvoukolový, kde se bílá a červená
vína degustovala zvlášť,“ usmívá se ře-
ditel festivalu David Dittrich. „Překva-
pilo nás to už proto, že kritéria našeho
výběru jsou velmi přísná, ale i to, že se
tato pro nás zpočátku neprobádaná
oblast tak krásně rozvíjí,“ doplňuje.
Už před těmi dvěma lety se festivalo-

vá vinotéka stala dodavatelem pro Čes-
kou filharmonii, kde vybraná vína
skvěle obstála. „Na všech akcích Čes-
ké filharmonie o ně byl velký zájem,“
potvrzuje festivalovýe festivalovýe f ředitel s tím, že
Česká filharmonie se i letos dočká „je-
jich“ festivalových vín.

Virtuosní řadu vín vybírali
odborníci v Kurdějově
V porotě pro unikátní kolekci se sešla
už ověřená jména respektovaných
osobností vinařského oboru, výz, výz, v nam-
ných vinařů či enologů – Miroslav Hra-
bal, Pavel Chrást, MilošMichlovský, Ti-
bor Nyitray či Pavel Vajčner. Vinotéka
spolupracujecujecu rovněž s městem Husto-
peče a hotelem Kurdějov, jehož ředi-
tel Lubomír Němeček se degustace
také účastnil.
Vyhlášená restaurace Barrio Gotico

Cafe v Kurdějově hostila obě kola letoš-
ní degustace, a to s pomocí svého šéfa
Ondřeje Noska. „Nejenže„Nejenže„Ne naléval de-
gustační vína, ale postaral se při tom
také o příjemnou atmosféru,“ konsta-
tuje David Dittrich. Vybraná vína bu-
dou putovat do festivalové vinotéky,
která je už tradičně umístěná v husto-
pečském doměU synků na Dukelském
náměstí.

Degustace Festivalová

Festival v zahraničí

Klasika a jazz
v rakouském
Příhraniční rakouské
tradiční zastávkou
tus Moraviae, kde vedení
vuje velkou vstřícno
těšující zájem. Letos

● Neuburské 2015
(Rodinné vinařství
● Ryzlink vlašský
(Vinselekt Michlovský
● Ryzlink vlašský
(Vinselekt Michlovský
● Veltlínské zelené
(Vinařství Georgios
● Rulanské bílé 2015
(Vinařství Pavlov)
● Rulandské šedé
(Vinařství Pavlov)
● Sauvignon 2015
(Rodinné vinařství
● Ryzlink rýnský 2015
(Vinařství Bábíček
● Riesling 2015, V
(Sonberk a. s.)

Vinotéka Concentus

Workshoppro vokalisty

Chcete si zazpívat
jako v 17. století?
Na dvoudenní workshop pro vokalis-
ty se zájmem o starou hudbu zve v ne-
děli a pondělí 4. a 5. června do brněn-
ského konventu Milosrdných bratří di-
rigent Marco Mencoboni. Cílem je za-

Ke skvělé hudbě
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Mimořádná příloha

Concentus Moraviae

Tématem letošního
22. ročníku festivalu Con-
centusMoraviae je lid-
ský hlas. Třicítka koncer-
tů proběhnemezi 3. a
29. červnem ve dvacítce
měst jižní Moravy
a Vysočiny. Dramaturgie
je dílemVáclava Lukse.

Jana Soukupová
spolupracovnice MF DNES

N
e třemi, pěti nebo deseti, ale
třiceti až padesáti barvami
musí vládnout školený hlas,
říkali prý staří učitelé, jejichž
ideálem byl zpěv dojímající

duši. La voce, tedy hlas, se proto stal
i tématem letošního ročníku festivalu
Concentus Moraviae, jehož koncepce
se ujal zkušený dramaturg Václav Luks.
„Hlas odhaluje lidskou duši v celé

její nahotě,“ zdůvodňuje Luks, proč je
i pro něj téma lidského hlasu tak při-
tažlivé. A dodává, že i kdyby to zpě-
vák nechtěl a snažil se publikem třeba
i manipulovat, jeho přirozenost bude
ve zpěvu stejně přítomná. Silnoumoti-
vací k přijetí letošní dramaturgie bylo
pro Lukse ovšem i letošní 450. výročí

narození skladatele ClaudiaMontever-
diho, jemuž je festival rovněž věno-
ván. „Monteverdi byl jedním ze sklada-
telů, který definoval, jakým způso-
bem západní hudba s hlasem zachá-
zí,“ zdůvodňuje elegantní spojení dra-
maturgie festivalu.
V programu se tedy objeví jak česká

špička scény staré hudby, tak velmi re-
prezentativní výběr evropských sou-
borů středověké a renesanční hudby.
„A jako rezidenčního umělce jsme po-
zvali Marka Mencoboniho, který má
velmi osobitou představu o zvuku po-
lyfonie pozdní renesance a raného ba-
roka. Navíc je velmi živá, inspirativní
a komunikativní osobnost, což Con-
centu Moraviae sluší.“

Festival letos patří hlasu

Hlavní umělecUhrančivý dirigentMarcoMencoboni představí na ConcentuMoraviae i svůj soubor Cantar Lontano, díky čemuž na letošním festivalu znovu ožije jedi-
nečná vokální technika z počátku 17. století. Při tomto „zpívání na dálku“ jsou vokalisté rozmístěni na různýchmístech kostela a jejich společný zpěv, ve kterém hraje vý-
raznou roli akustika konkrétního chrámu,mámimořádný prostorový účinek. U nás se tak stane v bazilice kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Foto: Archiv CM

Obsah
Co si ještě přečtete

Užitečné informace o vstupenkách,
permanentkách a dopravě na festiva-
lové koncerty strana 2
Letošním tématem je lidský hlas. Co
o něm prozradil lékař, který pečuje
o hlasy operních hvězd? strana 5
Kompletní program 22. ročníku festi-
valu Concentus Moraviae strany 6 a 7
Rozhovor s Markem Mencobonim,
rezidenčním umělcem letošního festi-
valu strana 8
I letos se vybírala speciální festivalo-
vá vinotéka špičkových jihomorav-
ských vín. strana 10
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CONCENTUS MORAVIAE
XXII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ 
FESTIVAL 13 MĚST
téma LA VOCE 
03  06  —  29  06  2017
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patronmecenáš

partneři hlavní mediální partner

www.concentus-moraviae.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XXI. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST

03  06  —  29  06  2017

Dominikanerkirche / 19:30 Uhr

Sonntag, 4. Juni 2017 
RETZ

www.concentus-moraviae.cz

CONCENTUS MORAVIAE
XXII. INTERNATIONALES MUSIKFESTIVAL DER 13 STÄDTE 
Thema LA VOCE   03  06 — 29  06  2017

Offi  cium Divinum 
Guillaume Dufay, Pierre de La Rue, Cristóbal de Morales, Perotinus

In Zusammenarbeit mit dem Festival Retz – Off ene Grenzen

Mäzen

CANTAR LONTANO
GAVINO MURGIA / Saxophon

MARCO MENCOBONI / Künstlerischer Leiter

Kartenvorverkauf: Retz - Festival Retz, Hauptplatz 30, 2070 Retz, Mo. – Fr.  9:00 – 13:00 Uhr
Kartenpreise 24 EUR / 18 EUR (Kinder, Studenten, Pensionisten)

In Zusammenarbeit mit dem Festival Retz – Off ene Grenzen

In Zusammenarbeit mit Patron PartnerMit fi nanzieller Unterstützung von

plakát
594 × 840 mm

web bannery

prezentační stojany
800 × 2100 mm

obal na vstupenku 
210 × 60 mm

 
HD video znělka, 20''

obal na vstupenku 

www.concentus-moraviae.cz
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Mediální partnerství; rozhlas, televize, inzerce∫

ROZHLAS 
 

Český rozhlas 
30.05.2017 ČRo Vltava –  Mozaika – rozhovor David 
Dittrich

vysílání zaznamenaných festivalových koncertů
06. 06. 2017  Slavkov u Brna – Cantra Lontano, 
Gavino Murgia / vysílání na Vltavě bude upřesněno
08. 06. 2017 Náměšť nad Oslavou – Camtra Lontano, 
Marco Mencoboni / vysílání na Vltavě bude 
upřesněno
11. 06. 2017 Lysice –  Pino de Vittorio, Laboratorio 
´600 / 
vysílání na Vltavě bude upřesněno
28. 06. 2017 Slavkov u Brna – Solamente naturali, 
Miloš Valent / vysílání na Vltavě bude upřesněno

4 druhy rozhlasových spotů o délce 30 s.
30 uvedení v období 01. 06. – 23. 06. 2017 
 

Rádio Classic Praha 
29. 05. 2017 – rozhovor David Dittrich 

6 druhů rozhlasových spotů o délce 35 s. 
100 uvedení v období 16. 05.– 23. 06. 2017
 

Petrov 
6 druhů rozhlasových spotů o délce 35 s.
150 uvedení v období 19. 05 – 22. 06. 2017 
 

Proglas 
redakční pozvánky, rozhovory, soutěže o vstupenky, 
vložení 3.200 ks festivalových A5 letáků do 
zpravodaje 
 

TELEVIZE 
 
Česká televize 
3. 6. 2017  ČT Art / ČT 24 Události v kultuře
– reportáž Cantar Lontano Předkláštěří zahajovací 
koncert 
16. 6. 2017  ČT 2 – Dobré ráno 
– rozhovor Jitka Miková a Zdenka Kachlová
26. 6. 2017 ČT1 – Události v regionech  
– reportáž Graindelavoix z Boskovic

Televizní spot v délce 20 s odvysílán 25 × v rámci 
regionálního vysílání programů ČT1 a ČT2 v období 
01. 05. – 18. 06. 2017  

Regionální televize 

Zpěvy ze Sardinie zahájily letošní Concentus 
Moraviae 
Hustopečská televize, 09. 06. 2017 
 
Zahajovací koncert v Porta coeli 
Týdeník Tišnovské televize TTV, 15. 06. 2017 

Reportáž z koncertu Horňácká muzika Petra Mičky 
Televize Ivančice TIV, 22. 06. 2017 

V Hustopečích zazněly Psalmi Vespertini  
Hustopečská televize, 22. 06. 2017 

reportáž z koncertu Musica Florea
TVS Kyjov, 04. 07. 2017 
 

INZERCE 
 

MF Dnes 
v Jihomoravském kraji
7 inzerátů o velikosti 141 × 108 mm
v období 15. 05. – 17. 06. 2017 
 
v kraji Vysočina
5 inzerátů o velikosti 141 × 108 mm
2 soutěže o vstupenky
v období 15. 05. – 10. 06. 2017
 

Týdeník Rozhlas 
½ stránkové inzeráty a soutěže o vstupenky
13. 03. / 29. 05. / 12. 06. 2017 
 

Harmonie 
Marco Mencoboni –  touha po absolutní harmonii 
– rozhovor Jitka Miková
Oslava zpěvu v roce Monteverdiho jubilea 
– článek Václav Luks
6 / 2017

celostránkové inzeráty
3, 4, 6 / 2017
vložení 2.150 ks festivalových skládaček 
5 / 2017

Kam v Brně 
½ stránkové inzeráty
2, 3, 4 / 2017
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Soupis článků a rozhovorů∫

Filharmonie Brno 
½ stránkový inzerát brožura 2017/18 
 

TIŠTĚNÁ MÉDIA 
 

Mladá fronta DNES
Kožená: České "zušky" jsou ve světě unikátní
31. 05. 2017 Vysočina

Začíná Concentus Moraviae
03. 06. 2017 jižní Morava 

Muziku lze objet na kole
14. 06. 2017 celostátní

Ochutnejte hudbu. Na kole či pěšky   
16. 06. 2017 jižní Morava

Koncerty ukážou tvář renesance
20. 06. 2017 Vysočina

Příloha Concentus Moraviae
29. 05. 2017 Vysočina, Brno a jižní Morava
Festival letos patří hlasu
Předehra festivalu s Koženou a ZUŠ Open   
Ideálem je zpěv dojímající duši, říká dramaturg 
Václav Luks    
V minulosti hledáme hvězdy, co zářily ze tmy, říká 
Marco Mencoboni
Valtické divadlo a barokní opera s loutkami 
sedokonale doplní  
Jak hýčká hlasy brněnských zpěváků foniatr 
Radan Havlík
Klasika a jazz zaznějí v rakouském Retzu 
Ke skvělé hudbě skvělé víno

Lidové noviny 
Morava uhranutá zpěvem 
30. 05. 2017 celostátní  
 

Právo
Concentus Moraviae s italskou účastí     
02. 06. 2017 celostátní 
INFORMUJEME     
07. 06. 2017 jižní Morava – Vysočina 

Metro
Vinicemi na kole za hudbou    
14. 06. 2017 Praha 

Hudba ze sedel kol 
15. 06. 2017 jižní Morava  
 

regionální tisk

Dva unikátní koncerty představí propojení klasiky 
a jazzu
26. 05. 2017 Vyškovský deník

Concentus Moraviae: ve městě se rozezvučí 
starobylý serpent
01. 06. 2017 Nový život

Festival Concentus Moraviae oslavuje jméno 
Claudia Monteverdiho
03. 06. 2017 Brněnský deník

Na festivalovém koncertě hudebníci propojí jazz 
s klasikou    
06. 06. 2017 Vyškovský deník

V opeře spojí loutky a orchestr
07. 06. 2017 Břeclavský deník

Koná se první koncert ze čtyř
08. 06. 2017 Třebíčský deník

Francouzský soubor v bazilice
22. 06. 2017 Třebíčský deník

Žďársko Dnes
27. 06. 2017 Žďárský deník

Historický sál rozezní hudba   
28. 06. 2017 Vyškovský deník
 

městské zpravodaje
Concentus Moraviae – prodej vstupenek zahájen
04/2017 Valtický zpravodaj

MHF Concentus Moraviae 
05, 06/2017 Valtický zpravodaj

Concentus Moraviae
12. 04. 2017 Moravskokrumlovské noviny

Festival  Concentus Moraviae a výstava Nekonečný 
třesk
13. 07. 2017 Moravskokrumlovské noviny
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Soupis článků a rozhovorů∫

ONLINE

Na festivalu Concentus Moraviae se v Meziříčí 
představí sopranistka a francouzský soubor  
03. 02. 2017 velkomeziricsko.cz

Lístky na Concentus Moraviae jsou již v prodeji 
23.02. 2017 velkomeziricsko.cz

La Voce   
25. 05. 2017 casopisharmonie.cz 

Collegium Marianum spolupracoval se souborem 
Buchty a loutky
25. 05. 2017 blesk.cz

Concentus Moraviae ukáže nejrůznější podoby 
lidského hlasu    
26. 05. 2017 tyden.cz

Concentus Moraviae se blíží
06. 05. 2017 classicpraha.cz

Concentus Moraviae letos uvede 33 koncertů 
v sálech 19 měst
25. 05. 2017 blesk.cz

Concentus Moraviae ukáže nejrůznější podoby 
lidského hlasu
26. 05. 2017 tyden.cz

Červnový Concentus Moraviae rozezní historické 
sály 19 měst
26. 05. 2017 listyjm.cz

Concentus Moraviae, série unikátních koncertů 
na hradech a zámcích, začíná   
26. 05. 2017 cianews.cz

Harmonie 6/2017
31. 05. 2017 casopisharmonie.cz

Koncerty Concentusu Moraviae již brzy ve Velkém 
Meziříčí 
31 .05. 2017 velkomeziricsko.cz

Concentus Moraviae opět zahajuje koncertní 
putování po jižní Moravě a Vysočině   
31. 05. 2017 kudyznudy.cz

Začíná festival Concentus Moraviae
01. 06. 2017 proglas.cz

Zpěv má dojmout duši. Concentus Moraviae
je proto věnovaný hlasu
02. 06. 2017 idnes.cz

Concentus Moraviae začne v sobotu   
02. 06. 2017 play.cz

Zahájení festivalu Concertus Moraviae proběhne 
už tuto sobotu v Porta coeli
02. 06. 2017 regionblanensko.cz, regionkurimsko.cz, 
velkobitessko.cz

Zpěv má dojmout duši. Concentus Moraviae
je proto věnovaný hlasu
02. 06. 2017 regiony.impuls.cz

Concentus Moraviae zahajuje koncertem Marca 
Mencoboniho v Porta coeli   
02. 06. 2017 cianews.cz

Červnový Concentus Moraviae rozezní historické 
sály 19 měst
02. 06. 2017 jizni– morava.cz

V Předklášteří začne hudební festival věnovaný 
lidskému hlasu 
03 .06. 2017 blesk.cz

Concentus Moraviae –  Muzika Petra Mičky, 
Kvarteto Jiřího Pospíchala  
04. 06. 2017 regionivancicko.cz  

Concentus Moraviae 2017 zahájen
05. 06. 2017 boskovice.cz 

Cappella Mariana zahraje na zámku    
05. 06. 2017 Znojemský deník

Festival Concentus Moraviae začal. V Meziříčí 
budou dva koncerty 
06. 06. 2017 velkomeziricsko.cz

Concentus Moraviae ozdobí Collegium Marianum 
či Tenores Góine di Nuoro    
08. 06. 2017 regionblanensko.cz regionkurimsko.cz 
velkobitessko.cz
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Zvuk vznikající na hlasivkách se lidskému hlasu 
nepodobá, líčí expert
10. 06. 2017 idnes.cz

Concentus Moraviae    
12. 06. 2017 boskovice.cz 

Hudba na kole, festival Concentus Moraviae 
nabídne 15 zastávek   
14. 06. 2017 regiony.impuls.cz

Festival Concentus Moraviae   
14 .06. 2017 ttg.cz

Vydejte se na kole jižní Moravou a Rakouskem 
na 15 hudebních zastávek! 
14. 06. 2017 ibrno.cz

Hudba na kole, festival Concentus Moraviae 
nabídne tuto sobotu 15 zastávek
14. 06. 2017 tydenik– breclavsko.czz

Vyjeďte si na kole za hudbou s festivalem 
Concentus Moraviae   
14. 06. 2017 kudyznudy.cz

Concentus Moraviae: Marco Beasley, Private 
Musicke, Pierre Pitzl
14. 06. 2017 regionblanensko.cz regionkurimsko.cz 

Hudba na kole: 15 cyklistických zastávek festivalu 
Concentus Moraviae   
15. 06. 2017 e– newspeak.eu

Horňácko se v Ivančicích uvedlo hudbou Leoše 
Janáčka 
15. 07. 2017 mestohudby.cz

Letošní Concentus Moraviae se vydává za 
nejrůznějšími podobami lidského hlasu do 
historických sálů devatenácti měst 
17. 06. 2017 kultura21.cz

Concentus Moraviae uvítá ve Velkém Meziříčí 
francouzský Ensemble Organum 
19. 06. 2017 velkomeziricsko.cz

Concentus Moraviae: Fado tradicional 
19. 06. 2017 regionblanensko.cz

Moravský Krumlov zažije cestu italské písně 
staletími
21. 06. 2017  mkrumlovsko.cz

Zámek v Boskovicích rozeznělo portugalské fado
21. 06. 2017 mestohudby.cz

Letošní Concentus Moraviae se vydává 
za nejrůznějšími podobami lidského hlasu 
do historických sálů devatenácti měst
17. 06. 2017 kultura21.cz

Francouzský soubor Ensemble Organum 
představil církevní zpěvy z 15. a 16. století 
23. 06. 2017 velkomeziricsko.cz

Concentus Moraviae vrcholí
28. 06. 2017 classicpraha.cz

Soupis článků a rozhovorů∫
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∫

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

Za fi nanční podpory

Hlavní partner

Mecenáš

Partneři

Hlavní mediální partner

Ofi ciální hotel festivalu

Výhradní dopravce

Patron

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

Mediální partneři

Patroni měst

Tradiční dodavatel vína
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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
XXIII. MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
FESTIVAL 13 MĚST

téma HUDBA A HUMOR
01 06 — 27 06 2018

Mezinárodní centrum slovanské hudby Brno, o. p. s.

e-mail: info@concentus-moraviae.cz

01 06 — 27 06 2018


