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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
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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
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Emmanuelle HaimSe svým souborem Le
Concert d’Astrée doprovodíMagdalenu
Koženou 25. června v čerstvě zrenovova-
né jízdárně valtického zámku.

Koho vybrat dřív? Tak
Fakta
Co je dobré vědět

● Vstupenky
V předprodejní síti Ticketportal a na
www.ticketportal.cz
Slevy: děti 6–15 let (do 6 let bez náro-
ku na sedadlo mají vstup zdarma),
studenti (držitelé ISIC), důchodci, drži-
telé průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP-P
(1 osoba a 1 doprovod). Slevy neplatí
na vybrané mimořádné koncerty.
Permanentky a hromadné objed-
návky: permanentky na pět a více
koncertů dle vlastního výběru – sleva
40 %. Pouze ve festivalové kanceláři,
stejně jako hromadné objednávky
vstupenek, permanentek a doprav-
ních kuponů.
● Festivalová kancelář
Mezinárodní centrum slovanské hud-
by Brno, o.p.s., Polní 6, 639 00 Brno
tel. 542 210 713, fax 542 213 056
e-mail: monika@concentus-mora-
viae.cz
● Doprava
Hromadná doprava z Brna na vybra-
né koncerty, odjezdy v 18.00 od Ja-
náčkova divadla na Rooseveltově uli-
ci.
1. 6. Milotice
2. 6. Doubravník
3. 6. Moravský Krumlov
8. 6. Pernštejn
9. 6. Lednice
10. 6. Třebíč
15. 6. Náměšť nad Oslavou
16. 6. Kurdějov
23. 6. Moravský Krumlov
24. 6. Předklášteří
Zpáteční dopravní kupony za 90 Kč
lze koupit v TIC Brno, Radnická 2,
a ve festivalové kanceláři. Festival si
vyhrazuje právo zrušit dopravu při po-
čtu zájemců nižším než 6 osob.
● Webová stránka festivalu
www.concentus-moraviae.cz

Bach po švédsku
Gunnar Idenstam zahra-
je 14. června na varhany
kostela svatého Vavřin-
ce v Bystřici nad Pern-
štejnem. S houslistkou
LisouRydberg zasedne
o den později k harmo-
niu v zámecké knihovně
vNáměšti nadOslavou.
Spojí zdeBachovu hud-
bu se švédskou lidovou.

Dominique Visse Vedoucí uskupení En-
semble Clément Janequin, kontratenor
i baskytarista vystoupí 3. června vMo-
ravskémKrumlově a 5. června v Náměš-
ti nadOslavou.

VocaMeV kyjovské kapli sv. Josefa Kalasanského se německý soubor pod ve-
denímMichaela Poppa představí 18. června. Proslavili se interpretací hymnů,
které v 9. století komponovala skladatelka Kassia, a ve svémpátrání po „žen-
ské síle“ v hudbě pokračují zpěvemmimořádných vizí Hildegardy z Bingenu.

BL!NDMAN
Dechové nástroje tohoto
souboru znovustvoří původ-
ně varhanní hudbu Johanna
SebastianaBacha. 23. červ-
na na zámku vMoravském
Krumlově a o den později
v bazilice Nanebevzetí Pan-
nyMarie v klášteře Porta co-
eli v Předklášteří vás unikátní
souzvuk těchto „dechařů“
vezmena cestu do srdce ba-
rokní hudby.
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Máte nějakou báseň
pro letošní jubilejní festival?

Jelle Dierickx
dramaturg
letošního CM

Hudební banket
Réva se vine kolem tarantel,
šípy v srdci pekelného theorba
slunce slunce slunce slunce
v zahradě rozkoše ve znamení Vodnáře,
ze sedmi pečetí harfa hoří,
slepí muži jsou z růže květ
hvězda, aura, fermata v oku bouře
se vším přirozeně, všechno, přirozeně
slunce slunce slunce slunce
a vyprávění v hodině dvanácté
festa teatrale ve chřtánu netvora,
který nikdy nedýchá
neptej se, co se stalo v roce 1704
zeptej se, co oslavoval
hudební banket.

Marek Buš
kastelán zámku
v Náměšti
nad Oslavou

Sonet o červnové noci h-moll pro
housle a cembalo (John Holloway
a Barbara Maria Willi, kdysi před léty
v Moravském Krumlově):
Co zbylo v nás z ráje/ je zakleto
do houslí/ a na tenké struně/ jednou
zeptáme se/ u vrátek zahrady/ kde
se zpívá ticho/ Až úplně na konci/
zlehounka se snese/ ta známá ruka/
do kláves/ A pak se ještě stane/
to po čem ptali/ jsme se Tam/
v trávě nešlapané

Jiří Beneš
někdejší a budoucí
dramaturg Concentu
Moraviae

Vomrzel tě život, kemo,
nebaví tě kočky balit?
Nahoď šolnu, vylez z kérky
a poď s nama festivalit.
Uvidíš se s umělcama
až z neaké Tramtárie,
přijedó sem fidlat v kirchli
na Concentus Moraviae.

Hana Bilíková,
dvacet let fanynka
festivalu

Úryvek ze vzpomínkového textu
na 20 let Concentu Moraviae:
Příjemným zpestřením mnoha koncer-
tů byla i neplánovaná účast různých
zvířat. Do Lysic jsme jezdívali s rohlí-
kem pro kachny. V Miloticích často ru-
šil koncerty řev pávů. V Náměšti nad
Oslavou bylo hejno cvičených vlašto-
vek, které s křikem oblétávaly nádvo-
ří.

alespoň několik tipů...

Raquel Andueza
Španělskou sopranistku
uslyšíte 1. června ve Fres-
kovémsálemilotického
zámku. A to za doprovodu
theorby, na niž bude hrát
Jesús Fernández Baena,
a barokní kytary Pierra Pitz-
la. Toho ke koncepci Hu-
dební hostiny se skladba-
mi ClaudiaMonteverdiho,
Gaspara Sanze a Johna
Dowlanda inspirovala lout-
nová skladba posledně
jmenovaného „AMusicall
Banquet“ z roku 1610.

Marco Beasley
Vynikající italský

zpěvák je se soubo-
remAccordone le-
tošním rezidenč-

nímumělcem festi-
valu. V různých pro-
gramech vystoupí
8. června na hradě

Pernštejně, 10.
června v třebíčské
bazilice sv. Proko-
pa, 11. června na

mikulovskémzám-
ku a 13. června na

slavkovském.

Jana Boušková Jedna z nejlepších harfe-
nistek světa je patronkou akceHarfové
dny, během které se na zámku ve Žďáru
nadSázavoumezi 18. a 20. červnempřed-
staví v koncertech i workshopech harfy
všech tvarů a velikostí.

Park StickneyHráč na jazzovou harfu si připravil
programAction Harp. Vystoupí s ním 19. června
ve Žďáru v Batyskaf Klubu. Osobitý hudebník pro-
slul i tím, že převáží harfu v sajdkáře svémotorky.
Jeho výkony jsou velmi vitální a plné humoru.

Jos van ImmerseelŽijící legendamezi evropskými hudebníky zabývající-
mi se starou hudbou. 2. června rozezní unikátní varhany v kostele Pový-
šení svatého Kříže v Doubravníku, o den později se setká u cembala
a kladívkového klavíru s BarbarouMariíWilli na společném koncertě na
zámku v Boskovicích.
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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
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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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● Sobota 30. května
Brno
bazilika Naneb. Panny Marie 19.00
Slavnostní zahajovací koncert
Collegium Vocale 1704
Collegium 1704
Václav Luks – dirigent
program: Jan Dismas Zelenka: Missa
Omnium Sanctorum
vstupné 500 Kč / 350 Kč

● Neděle 31. května
Bystřice nad Pernštejnem
centrum Eden 17.30
Český chlapecký sbor Boni pueri
program: Z Edenu do Hollywoodu
v rámci Pohádkového dne dětí
vstupné 50 Kč, děti zdarma

Třebíč
Zadní synagoga 19.30
Pierre Pitzl – barokní kytara
program: Řím – Paříž – Madrid
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Pondělí 1. června
Tišnov
kino Svratka 18.00
Koncert žáků ZUŠ festivalových měst
ve spolupráci se ZUŠ Tišnov
vstupné dobrovolné

Kyjov
Milotice, zámek 19.30
Raquel Andueza – soprán
Jesús Fernández Baena – theorba
Pierre Pitzl – barokní kytara
program: Hudební hostina
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Úterý 2. června
Doubravník
kostel Povýšení sv. Kříže 19.30
Jos van Immerseel – varhany
program: Wolfgang Amadeus Mozart,
John Bull, Henry Purcell, Antonio Va-
lente
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Středa 3. června
Boskovice
zámek 19.30
Barbara MariaWilli – cembalo, kla-
dívkový klavír
Jos van Immerseel – cembalo, kla-
dívkový klavír
program: Johann Christian Bach, Mu-
zio Clementi, Johann Sebastian Bach
vstupné 250 Kč / 150 Kč

Moravský Krumlov
zámek 19.30
Ensemble Clément Janequin
Dominique Visse – kontratenor, umě-
lecký vedoucí

program: Bakchus a Amor
vstupné 300 Kč / 200 Kč

● Čtvrtek 4. června
VelkéMeziříčí
Jupiter Club 19.30
Solamente naturali
Miloš Valent – housle, umělecký ve-
doucí
program: sbírka písní a tanců Anny
Szirmay-Keczer
vstupné 250 Kč / 150 Kč

Rájec-Jestřebí
zámek 19.30
Bruno Helstroffer – theorba
program: Hieronymous Kapsberger,
Charles Hurel, Bruno Helstroffer
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Pátek 5. června
Náměšť nadOslavou
zámek 19.30
Dominique Visse – kontratenor,
baskytara
Bruno Helstroffer – elektrická theor-
ba
Jean-LouisMatinier – akordeon
program: Hudba jen chvíli zní
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Sobota 6. června
Hustopeče
kostel sv. Václava
a sv. Anežky České 19.30
Olivier Vernet – varhany
program: Johann Sebastian Bach,

Johann Pachelbel, Dietrich Buxtehude
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Neděle 7. června
Ivančice
Řeznovice, kostel
svatého Petra a Pavla 19.30
Pavel Steidl – kytara
program: Johann Kaspar Mertz,
Fernando Sor, Niccolo Paganini
vstupné 200 Kč / 100 Kč

Lysice
zámek 19.30
Laila Cathleen Neuman – soprán
Jean Sebastien Beauvais – kontratenor
Jan Čižmář – loutna
program: Le jardin des plaisirs
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Pondělí 8. června
Pernštejn
Rytířský sál 19.30
Marco Beasley – zpěv
Stefano Rocco – barokní kytara
Fabio Accurso – loutna
program: Le Strade del Cuore
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Úterý 9. června
Lednice
zámek 19.30
Accordone
GuidoMorini – cembalo, umělecký ve-
doucí
program: Estro Italiano
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Středa 10. června
Třebíč
bazilika sv. Prokopa 19.30
Marco Beasley – zpěv
SergeGoubioud – zpěv
Accordone
GuidoMorini – cembalo, umělecký
vedoucí
program: Cantate Deo
duchovní italská hudba 16. století pro
dva stejné hlasy
vstupné 300 Kč / 200 Kč

● Čtvrtek 11. června
Mikulov
zámek 19.30
Marco Beasley – zpěv
Accordone
GuidoMorini – cembalo, umělecký
vedoucí
program: Tarantelle del Piacere
tradiční hudba jižní Itálie – tarantelly,
tammorriaty a milostné písně
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Pátek 12. června
Slavkov u Brna
zámek 18.00
Vernisáž výstavy historických květino-
vých vazeb
Vstup volný

● Sobota 13. června
Slavkov u Brna
zámek 21.00
CollegiumMarianum
Jana Semerádová – flétna, umělec-
ká vedoucí
Gudrun Skamletz – tanec
program: Forlana – Benátská fiesta
a la française
vstupné 300 Kč / 200 Kč

Slavkov u Brna
zámecká kaple 23.00
Marco Beasley – zpěv
program: Půlnoční vyprávění
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Neděle 14. června
Bystřice nad Pernštejnem
kostel sv. Vavřince 19.30
Gunnar Idenstam – varhany
program: Michael Praetorius,
Jean-Baptiste Lully, Johann
Sebastian Bach
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Pondělí 15. června
Náměšť nadOslavou
zámek 19.30
Lisa Rydberg – housle
Gunnar Idenstam – harmonium
program: Bach po švédsku
vstupné 200 Kč / 100 Kč

Program XX. ročník hudebního

Hudba na kolech V sobotu 6. června bude připraveno 12 hudebních zastavení
s ochutnávkou různých hudebních žánrů od klasiky přes jazz aworldmusic až po
lidovou hudbu. Centrem cyklistického dne je Lednicko-valtický areál. Účastní se
však i rakouská obec Schrattenberg. Foto:MAFRA
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● Úterý 16. června
Hustopeče
Kurdějov, kostel sv. Jana Křtitele 19.30
Goeyvaerts String Trio
Zsuzsi Tóth – soprán
Barnabás Hegyi – kontratenor
Olivier Berten – tenor
program: Arvo Pärt, Ivan Moody
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Středa 17. června
Rájec-Jestřebí
zámek 19.30
Goeyvaerts String Trio
program: Oleg Paiberdin, Perotinus,
Alfred Schnittke
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Čtvrtek 18. června
Kyjov
kaple sv. Josefa Kalasanského 19.30
VocaMe
Michael Popp – umělecký vedoucí
program: Hildegarda z Bingenu
vstupné 200 Kč / 100 Kč

Žďár nad Sázavou
zámek 19.30
Jana Boušková – harfa
Ieuan Jones – harfa
program: Antonín Dvořák, Franz Liszt,
Bedřich Smetana, Franz Schubert,
Francis Poulenc
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Pátek 19. června
VelkéMeziříčí
zámek 19.30
Maria Cleary – harfa
Davide Monti – housle
program: Don Marco Uccellini, Miche-
langelo Rossi
vstupné 200 Kč / 100 Kč

Žďár nad Sázavou
Batyskaf Klub 19.30
Park Stickney – jazzová harfa
program: Action Harp
vstupné: 150 Kč

● Sobota 20. června
Žďár nad Sázavou
zámek 19.30
Merit Zloch – harfa
Alice Ludewig – harfa
program: Srdečné pozdravy z Berlína
vstupné 200 Kč / 100 Kč

● Neděle 21. června
Lysice
nádvoří zámku 19.30
Pacora trio
Jana Semerádová – barokní traverso
program: Přeznívání
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Pondělí 22. června
Boskovice
kostel sv. Jakuba 19.30

Cappella Mariana
Vojtěch Semerád – umělecký vedou-
cí
program: Skvosty Sixtinské kaple
vstupné 200 Kč / 100 Kč

Ivančice
kostel Nanebevzetí Panny Marie 19.30
Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – umělecký vedoucí

program: Rosa Mystica
vstupné 250 Kč / 150 Kč

● Úterý 23. června
Moravský Krumlov
zámek 19.30
BL!NDMAN
Eric Sleichim – umělecký vedoucí
program: 32 stop / Bachovy varhany
vstupné 300 Kč / 200 Kč

● Středa 24. června
Tišnov
Předklášteří, Porta coeli 19.30
BL!NDMAN
Eric Sleichim – umělecký vedoucí
program: 32 stop / Bachovy varhany
vstupné 300 Kč / 200 Kč

● Čtvrtek 25. června
Valtice
zámek 19.30
Slavnostní závěrečný koncert
Le Concert d’Astrée
Magdalena Kožená –mezzosoprán
Emmanuelle Haim – cembalo, umě-
lecká vedoucí
program: Marin Marais, Jean-Philippe
Rameau, Jean-Marie Leclair
vstupné 1 500 Kč / 1 100 Kč / 750 Kč

● Víkendové bonusy
Sobota 6. června
Lednicko-valtický areál
Hudba na kole
Pátek 12. června – neděle 14. června
Slavkov u Brna
Festa teatrale
Čtvrtek 18. června – sobota 20. června
Žďár nad Sázavou
Harfové dny

Vrcholem bonusových víkendů letošní-
ho festivalu bude ve dnech 12. až 14.
června slavnost Festa teatrale ve Slav-
kově u Brna. Právě zde hosté zažijí nej-
barevnější a nejspíš i nejvoňavější osla-
vy dvacetiletého výročí festivalu. Budou
ozdobeny výstavní trasou orámovanou
historickými květinovými vazbami, při-
pravenými floristy historických objektů,
které se běhemminulých dvou dekád
do festivalu zapojily. Soubor Collegium
Marianum pod vedením flétnistky Jany
Semerádové s tanečnicí Gudrun
Skamletz chystá na sobotní večer do
Historického sálu vystoupení nazvané
Forlana, benátská fiesta a la française.
V zámeckém parku pak návštěvníci uvi-
dí ohňové obrazy Vivat Concentus Mo-
raviae připravené ohňostrůjci Theatrum
pyroboli. Sobotní program uzavře zpě-
vák Marco Beasley svým intimním Půl-
nočním vyprávěním v zámecké kapli.
A ve zdejším farním kostele bude neděl-
ní mše v 8.30 hodin obohacena varhan-
ní hrou Guida Moriniho. Foto: MAFRA

Harfový víkend ve Žďáru nadSázavou Světový harfista Park Stickney vystoupí
19. června ve žďárskémBatyskaf Klubu. O den později se v hlavním sále staré
prelatury žďárského zámku představí duoMerlice hrající na keltské harfy. Ovšem
už 18. června si tady v barokních sálechmůžete poslechnout patronku harfové-
ho víkendu Janu Bouškovou s harfistou Ieuanem Jonesem. Foto: CM

festivalu: Pojďme slavit!

Spojení ohně, květů, hudby a tance
Bonusové víkendy vyvrcholí slavností Festa teatrale na zámku ve Slavkově uBrna
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Nejenhudba

Kvůli obrazům volali
z New York Times
V roce 2003 byl dramaturgem ročníku
Concentu Moraviae francouzské hud-
by Walter Labhart. Ten ke koncertu
Karla Košárka ze skladeb Erika Satie-
ho připravil unikátní výstavu obrazů
Charlese Martina, které skladatele in-
spirovaly. Za týden po akci volal redak-
tor z New York Times, že by se chtěl
koncertu zúčastnit. Bohužel už bylo
pozdě.

Dvacet let slaví festival,
který prostřednictvím
vážné hudby propojil
města i obce jihomorav-
ského regionu a okolí.
Vznikl a funguje díky své-
mu zakladateli a řediteli
Davidu Dittrichovi.

Jana Soukupová
spolupracovnice redakce

K oncertním uměním se začal ředi-
tel Concentu Moraviae zabývat
v roce 1994. „Tehdy jsem jako prv-

ní produkoval koncert Moravského
kvarteta, díky kterému jsem se dostal
k úžasným lidem z kulturního středis-
ka v Ivančicích,“ vrací se David Dit-
trich k prvopočátkům festivalu.

Jak vás pak napadlo propojit hud-
bou místa regionu jižní Moravy
a Vysočiny?
Jižní Moravu i Vysočinu mám hodně
rád i proto, že jsem v nich strávil kus
dětství s prarodiči z obou stran, jedni
jsou od Havlíčkova Brodu a já sám
jsem se narodil v Boskovicích, kde žili
ti druzí. Navíc jsem dělal orientační
běh a propojenímíst skrzemapy a stez-
ky mi bylo vždycky blízké. V počátcích
festivalu nebyly ještě dnešní kraje, tak-
že jsme zkrátka zvolili města zhruba
do šedesáti kilometrů od Brna na
všechny světové strany.

Proč jste pro festival vážné hudby
zvolil právě menší města, či dokon-
ce vesničky?
Mě zkrátka baví vozit netradiční hud-
bu a úžasné muzikanty do míst, kde by
se normálně nikdy neocitli. A to právě
pro lidi, kteří často ani nevědí, jaké

osobnosti k nim přijely, ale ocení kvali-
tu hudby jakýmsi šestým smyslem.

Odpočátku jste jakomanažer spolu-
pracoval i s Magdalenou Koženou,
dnes patronkou festivalu?
Ano, zpívala dvakrát už na prvním roč-
níku. A právě při spolupráci s ní jsem
poznal, že velká města jsou jaksi napl-
něná, až zhýčkaná a navíc jdou po ma-
instreamových záležitostech. Zatímco
my jsme chtěli dělat originální drama-
turgii. Hodně nám v začátcích pomohl
Jiří Beneš, dramaturg prvních dvou
ročníků, který vymyslel i název festiva-
lu. Tedy Concentus coby společné mu-
zicírování či zpěv. A k tomu Moraviae
jako jeho regionální určení.

A co váš festivalový tým?

Lidé kolem festivalu jsou moje největší
odměna. Od týmu Concentu Moraviae
přes hostující umělce, mimořádně vní-
mavé publikum až po spolupracovní-
ky z festivalových měst. Například bý-
valý starosta Kyjova Jan Letocha podr-
žel festival v době, když nám bylo nej-
hůř. Nebo starosta Náměště nad Osla-
vou Vladimír Měrka, dnes můj dobrý
kamarád, nám vymyslel nádherný za-
hajovací ceremoniál pro všechny sta-
rosty zúčastněnýchmíst. Velkýmmilní-
kem, srovnatelným se založením festi-
valu, bylo, když do mé víceméně one
man show vstoupila dnešní manažer-
ka Jitka Míková a přijala festival za
svůj. Jsem takémoc rád, že naše společ-
né nelehké snažení baví i další lidi
z týmu a že stále vnímají krásné hudeb-
ní zážitky jako svoji největší odměnu.

Rokbalíčků a povodní

Před potopou
prchali do divadla
Při druhém ročníku v roce 1997 festival
doplatil na Klausovy úsporné balíčky
i devalvaci české koruny, přitom na
něm hrálo mnoho zahraničních účast-
níků. Velký koncert řízený synem Dmit-
rije Šostakoviče Maximemměl být v bo-
skovickém amfiteátru, jenže přišly pří-
valové deště a povodně. Orchestr i di-
váky převáželi pořadatelé narychlo au-
tobusy do Janáčkova divadla v Brně.

Záchrana v sokolovně

Boskovické déja vu
České filharmonie
Po nešťastném druhém ročníku festi-
val skončil v dluzích a měl namále.
Ale podařilo se jej zachránit, ačkoliv
ani další velký koncert, tentokrát slav-
né České filharmonie, se kvůli velké
zimě nepodařilo odehrát v boskovic-
kém amfiteátru. Tehdy se vše ale pře-
sunulo do místní sokolovny, kde na
pozvání tehdejšího pana lékárníka
hrálo stejné těleso už v roce 1921.

„Odměnou jsou lidé kolemmě“

Foto: Jiří Sláma

Perlička z 1. ročníku

Nálety chroustíků
u zámku v Lysicích
Na zahradě lysického zámku hrála při
prvním ročníku Concentu Moraviae
Pražská komorní filharmonie. Jak se
během programu stmívalo a rozsvítila
se světla, ze tmy začaly nalétávat tisí-
ce chroustíků. „Posluchači i muzikan-
ti se ošívali, jedné houslistce upadl ná-
stroj, ale nakonec to orchestr ustál
a dohrál vše, co měl,“ vzpomíná ředi-
tel festivalu David Dittrich.

Profil
David Dittrich

● Narozen 17. února 1969, dětství pro-
žil i u prarodičů na Vysočině a v Bosko-
vicích.
● Léta žil v Brně, s nímž je spojen mno-
ha aktivitami, v nichž se angažuje od
svých 24 let. Aktivně také závodil v ori-
entačním běhu.
● Vůdčí osobnost zejména v agentuře
C.E.M.A., tedy Central European Mu-
sic Agency.
● Založil a už dvacet let řídí festival
Concentus Moraviae.
● Je autorem úspěšného projektu Brno
– město hudby.
● Už dvacet let je manažerem Magdale-
ny Kožené.



MLADÁ FRONTA DNES ❘ sobota 16. 5. 2015 ❘ 9

Dvacátý ročník festivalu
ConcentusMoraviae da-
ruje svýmpříznivcůmno-
vou festivalovou akci
spojující hudbu a sport.
Je to Hudba na kole.
Jana Soukupová
spolupracovnice MF DNES

N ejrozsáhlejší člověkem upravená
krajina v Evropě, ba možná na ce-
lém světě, totiž Lednicko-valtický

areál, se stanemístem, kde se od letošní-
ho ročníku hudebního festivalu spojí zá-
žitek z nádherné scenérie, procházky či
cyklovýletu v přírodě se špičkovým hu-
debním uměním. „V sobotu 6. června

můžete od 10.30 hodin putovat po dva-
nácti vybraných atraktivních destina-
cích Lednicko-valtického areálu a okolí,
na nichž po celý den ochutnáte různé
hudební žánry od klasiky přes jazz,
world music až po lidovou hudbu,“ zve
ředitel festivalu David Dittrich. Dodává,
že protagonisty těchto hudebních zasta-
vení budou umělci, které speciálně pro
Hudbu na kole vybraly hudební institu-
ce Jihomoravského kraje.

Patnáctiminutové koncerty
„Centrem cyklistického dne je Lednic-
ko-valtický areál, na východ je trasa
ohraničena městem Břeclav, na západ
městemMikulov, na severměstemLed-
nice a jeho okolím, na jih je protažena
za město Valtice až do příhraniční ra-
kouské obce Schrattenberg,“ upřesňu-
je ředitel festivalu.

V místech hudebních zastavení bu-
dou lidé v daných intervalech sledovat
patnáctiminutová hudební vystoupení.
Konkrétně v Bulharech, Hlohovci,
Charvátské Nové Vsi, Lednici, Mikulo-
vě, Novém dvoře, Sedleci, Schratten-
bergu a Valticích. „Na některých zasta-
veních budemožné zakoupit občerstve-
ní,“ slibují organizátoři této novinky.
Každý návštěvník si může samozřej-

mě připravit svou vlastní trasu – třeba
podle atraktivity místa, oblíbenosti hu-
debního žánru a také podle svých fyzic-
kých schopností. „Nebo si můžete po-
slechnout jen hudbu na jedinémmístě.
Na všech zastaveních vám přitom po-
skytneme veškeré informace,“ upřes-
ňují organizátoři.
Spoluorganizátory Hudby na kolech

jsou zúčastněné obce a partneři, kteří
vybírali účinkující.

Létající posluchač

Netopýr se usadil
na nohavici cellisty
Na koncertě, který se konal kousek za
hranicemi v rakouském Riegersburgu
na zámku hraběnky Pilati, vletěl do
sálu netopýr. Nemohl se dostat ven
a nalétával na posluchače i hudební-
ky. Hraběnka v první řadě vykřikova-
la a málem vyběhla ven. Netopýr však
nakonec usedl na nohavici cellisty,
kde vydržel až do konce. Teprve s po-
sledními tóny vyletěl ven.

Šampionát versus koncert

Hudebníci dali
přednost fotbalu
K pořadatelským oříškům patřil roč-
ník, kdy se v době festivalu hrálo mis-
trovství ve fotbale. Pražský komorní
orchestr se měl vlastní dopravou do-
stat do Velkého Meziříčí. Jenže nepři-
jel a nebyl ani na telefonu, tehdy ještě
jen na pevných linkách. „Pánové hu-
debníci se na koncert zkrátka vykašla-
li a koukali na fotbal,“ vypráví ředitel
festivalu David Dittrich.

Vlámská bouře

Bez elektřiny
pro přímý přenos
V roce 2005 se na nádvoří zámku v Ná-
měšti nad Oslavou chystal přímý pře-
nos Noci s Andělem s Bl!ndmany, saxo-
fonisty hrajícími polyfonní hudbu. Půl
hodiny před koncertem „Vlámská bou-
ře“ přišla bouřka skutečná. A vyhodila
elektrický proud. Kousek od Jaderné
elektrárny Dukovany elektřina prostě
nebyla. Naskočila naštěstí čtvrt hodiny
před televizním přenosem.

Fakta
Hudba na kolech

● sobota 6. června 10.30 –17.30
● Návštěvníci, ideálně na kolech, bu-
dou podle chuti putovat po stanoviš-
tích převážně v Lednicko-valtickém
areálu, kde po celý den uslyší v pře-
dem daných intervalech hudbu od kla-
siky přes jazz až po lidovoumuziku.
● Podrobnější program s konkrétními
časovými údaji je na www.concen-
tus-moraviae.cz.
● Protagonisty hudebních zastavení
vybrali: JazzFest Brno, Filharmonie
Brno, JAMU Brno, Boni pueri, Hudeb-
ní lahůdky, Hudební festival Znojmo,
ZUŠMikulov a Bachův varhanní pod-
zim, ZUŠ Znojmo.
● Partneři akce: Regionální muzeum
vMikulově, Zemědělské družstvo
Sedlec – Sedlecká vína, Galerie Kon-
vent Mikulov, Slovácký krúžek
Charvatčané, BORS a.s.

Věrnánávštěvnice

Na oktetu se sešlo
sedm posluchačů
Věrná posluchačka Hana Bilíková má
permanentky od prvního ročníku
a každý rok si celý červen rezervuje
pro festival. V jeho počátcích jela ve
třech lidech velkým autobusem
z Brna do Mikulova, kde se na koncer-
tě oktetu sešlo celkem sedm lidí. „At-
mosféra byla tak krásně intimní, že
bych si někdy přála, aby se to zopako-
valo,“ usmívá se věrná fanynka.

Vyšlápněte si za kulturouNa kolemů-
žete 6. června dojet na 12míst, kde bu-
dou připravenyminikoncerty.

Místa hudebních zastavení

Bulhary: kulturní dům – Louisovi Sirotci (dixieland)
Hlohovec: kostel sv. Bartoloměje – Soubor Tourdion (sta-
rá hudba)
Charvátská Nová Ves: sokolovna – Charvatčané
Lednice: zámek – Akademie Filharm. Brno (klasická hud-
ba); lázeňská kolonáda – Mladá stage Indies (world music)
Mikulov:Horní synagoga – ZUŠMikulov (klasická hud-
ba); Galerie Konvent – Vilém Spilka Trio (jazz)
Nový Dvůr: ve spolupráci s akcí Dětský den
Sedlec u Mikulova: ZD Sedlec – lidová hudba
Valtice: kolonáda na Reistně – Dechový soubor ZUŠ Zno-
jmo (klasická hudba); kostel Nanebevzetí Panny Marie –
Varhanní koncerty (klasická hudba)
Schrattenberg ( Rakousko): Schaumühle – ZUŠMiku-
lov (lidová hudba – cimbálka)

Za hudbou jeďte i na
kole. Z krásného místa
na další, ještě krásnější
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Festival odehrávající se
z velké části v krajině
vinné révy a dobrého
vína si ke svýmdvaceti-
nám dopřál ještě jeden
speciální dárek. Propojil
totiž ojedinělé hudební
zážitky s vlastní řadou
špičkovýchmoravských
vín od zdejších vinařů.

Jana Soukupová
spolupracovnice redakce

J e zcela logické, když se kvalitní
hudební produkce dovezená do
krásných míst jižní Moravy pojí

smístním špičkovým vínem. „Už v prv-
ním ročníku jsme dodávali ke Concen-
tuMoraviae vybraná vína s festivalový-
mi etiketami,“ vzpomíná ředitel festi-
valu David Dittrich.
„Ale až u příležitosti dvacátého výro-

čí svého založení se vztah mezi hud-
bou a vínem zhmotnil a zoficializoval
speciální vinotékou. Forma takto kon-
cipované vinotéky totiž ideálně propo-
jí dva špičkové zážitky – z ojedinělého
hudebního a z lahodného vína,“ usmí-
vá se ředitel.

Víno vybíraly vinařské hvězdy. Na
základě přísných kritérií
Podmínky výběru vína do této prestiž-
ní řady byly opravdu náročné. Kromě
toho, že všechna musela pocházet vý-
hradně z Moravy, bílé víno mohlo být
minimálně rok staré a nesmělo mít
víc než čtyři gramy zbytkového cukru
na litr. Červená vína na tombyla s cuk-
rem obdobně a navíc nesměla být
mladší než dva roky. Sladká vína, mi-
nimálně rok stará,mohlamítminimál-
ně 120 gramů zbytkového cukru na
litr.
Vinotéka Concentu Moraviae bude

mít svou kamennou podobu v prosto-
rách Stálé vinařské expozice, tedy v re-
nesančním sklepení domu U Synků na
Dukelském náměstí v Hustopečích.
Kromě toho by se měla také stát vý-
kladní skříní vín, především pro kul-
turní akce i propagaci České republiky
v zahraničí.
Vína do této unikátní řady vybírala

porota, v níž zasedly respektované
osobnosti vinařského oboru, význam-

ní vinaři a enologové Miroslav Hrabal,
Pavel Chrást, Miloš Michlovský, Tibor
Nyitray a Pavel Vajčner. Vše probíhalo
metodou slepé degustace pod vede-
ním sommeliérky Dagmar Fialové.
Celá akce se podle Davida Dittricha

stala opravdovým zážitkem. „Byl jsem
mile překvapen, do jaké míry spolu
porota složená z takových osobností
v posuzování vín souzněla a s jakou
profesionalitou k výběru festivalo-
vých vín přistoupila,“ svěřuje se ředi-
tel festivalu.
A kde tedy ona pečlivě vybraná špič-

ková vína budete moci ochutnat? Kro-

mě už zmíněné Stálé vinařské expozi-
ce v Hustopečích budou „jeho“ vína
samozřejmě pevně spojena přede-
vším s festivalem Concentus Mora-
viae, při jehož koncertech i doprovod-
ných programech jemohou návštěvní-
ci okusit především.
V plánu je ale propojení festivalové

vinotéky i s řadou dalších událostí na
domácí i zahraniční kulturní scéně.
„Konkrétní partnerství bylo uzavře-

no například s Českou filharmonií či
s Mezinárodním hudebním festivalem
Struny podzimu,“ dodává David Dit-
trich.

Bílé
● 2013 Sylvánské zelené p. s.
(Vinselekt Michlovský a.s.)
● 2012 Ryzlink vlašský, VOC Pálava
pozdní sběr, Perná Goldhamer
(Mikrosvín Mikulov a.s.)
● 2012 Ryzlink vlašský, pozdní sběr,
suché (Zámecké vinařství Bzenec
s.r.o.)
● 2012 Ryzlink vlašský pozdní sběr,
Březí Liščí vrch (Mikrosvín Mikulov
a.s.)
● 2013 Veltlínské zelené (VínoMarcin-
čák)

● 2013 Veltlínské zelené VOC Zno-
jmo suché (Waldberg Vrbovec s.r.o.)
● 2013 Chardonnay p. s. (Vinselekt
Michlovský a.s.)
● 2013 Sauvignon, pozdní sběr (Vinař-
ství Bíza)
● 2011 Rulandské bílé, Austerlitz,
v. z h., suché, vinice Klášovky (Spiel-
berg CZ, s.r.o.)
● 2013 Rulandské bílé, výběr z hroz-
nů, suché (Kolby)
● 2012 Ryzlink rýnský, pozdní sběr, su-
ché (Zámecké vinařství Bzenec s.r.o.)
● 2013 Ryzlink rýnský (Sonberk a.s.)

Červené
● 2011 Frankovka v. z h. (Vinselekt
Michlovský a.s.)
● 2011 André p. s. (Vinařství Musilo-
vi)
● 2011Merlot (Sonberk a.s.)
● 2010Merlot p. s. (Vinselekt Michlov-
ský a.s.)
● 2011Grand Cuvée Bizé – 100%RM
barrique (Vinařství Bíza)

Sladké
2012 RR ledové víno (Znovín Znojmo,
a.s.)

Vinotéka Concentus Moraviae – Virtuózní řada

Byl jsem mile
překvapen, do jaké
míry spolu porota
souzněla a s jakou
profesionalitou
k výběru festivalových
vín přistoupila.
David Dittrich
ředitel festivalu

Foto: Archiv CM

Festival dostal k narozeninám
vlastní virtuózní řadu vín



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

FESTIVAL DĚKUJE
ZA PODPORU PARTNERŮM
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oficiální hotel festivalu

www.barriogoticocafe.cz

Barrio gotico cafe, vzniklo spojením lásky k jižní Moravě, kterou
máme v krvi od narození a lásky k Barceloně, kterou jsme získali, při častých
návštěvách tohoto kouzelného místa. Láska k oběmamístům je asi to,
co spojilo nespojitelné. Je zde ale několik prvků, které toto usnadnily.
architektura, dobrá vína, mandle, skvělá kuchyně, to jsou jen ty nejvýznam-
nější. Další detaily si, již při návštěvě Barria, najde určitě každý sám.

barriogoticocafe.cz

facebook.com/barriogoticocafe

HRAJEME DO NOT
VAŠIM FINANCÍM
Modrá pyramida – váš finanční rádce
infolinka 800 101 554 www.modrapyramida.cz



12 sobota 16. 5. 2015 ❘ MLADÁ FRONTA DNES

Festival 13 měst

Mapa
festivalových míst

Olomouc

Brno

Jihlava

Olomouc

Brno

Jihlava

Havlíčkův Brod

Blansko

Znojmo

Třebíč

Hodonín

Břeclav

Vyškov

Přerov

Prostějov
Žďár n. Sázavou

Kroměříž

Uherské
Hradiště

Havlíčkův Brod

Blansko
Rájec-JestřebíRájec-Jestřebí

KuřimKuřim

TišnovTišnov

LetoviceLetovice

BoskoviceBoskovice

KoniceKonice

V. MeziříčíV. Meziříčí

RosiceRosice

Náměšť
n. Oslavou

Náměšť
n. Oslavou IvančiceIvančice

Mor. KrumlovMor. Krumlov

PohořelicePohořelice

MikulovMikulov

HustopečeHustopeče

ŽidlochoviceŽidlochovice KyjovKyjov

StrážniceStrážnice

Veselí n.Veselí n.

Znojmo

Mor. BudějoviceMor. Budějovice

Jaroměřice n. R.

lč

ešť

lč

ešť

HumpolecHumpolec

Třebíč

Hodonín

Břeclav

ValticeValtice

Vyškov

Přerov

OtrokoviceOtrokovice

BučoviceBučovice

Slavkov u BrnaSlavkov u Brna

Prostějov
Žďár n. Sázavou

Bystřice
n. Perštejnem
Bystřice
n. Perštejnem
Bystřice
n. Pernštejnem

hrad Pernštejnhrad Pernštejn

LysiceLysice

Kroměříž

Uherské
Hradiště

LuhačpLuhač

1
3

6

7

9

12

14

2

8

15

11

16

17

18

13 4

19

20

5

13 hrad Pernštejn

1 Boskovice

7 Kyjov

9 Lysice 10 Mikulov

14 Rájec-Jestřebí

16 Tišnov

15 Slavkov u Brna

17 Třebíč

2 Brno

8 Lednice

4 Doubravník

12 Náměšť nad Oslavou

18 Valtice

5 Hustopeče

11 Moravský Krumlov

19 Velké Meziříčí

6 Ivančice

20 Žďár nad Sázavou

3 Bystřice nad Perštejnem

10


