
 
 

TISKOVÁ ZPRÁVA 

 

Svatováclavský hudební festival zahajuje předprodej, 

v září chystá 29 koncertů špičkových českých interpretů 
 

v Ostravě dne 8. června 2020 

 

Velkolepou hudební přehlídku nabídne ve dnech 3. – 28. září 2020 již 17. ročník 

Svatováclavského hudebního festivalu (SHF). Letos se rozhodl plně podpořit české umělce 

a soubory jako jsou Collegium 1704, Collegium Marianum, Český filharmonický sbor 

Brno, Pavel Haas Quartet, Bennewitzovo a Zemlinského kvarteto, pěvkyně Simona 

Šaturová, Martina Janková, Hana Blažíková a Markéta Cukrová či instrumentalisté 

Mahan Esfahani, Jiří Vodička a Jan Ostrý. Pestrý program celého festivalu, který bude 

rámovat 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena, nenabídne pouze koncerty 

klasické hudby, ale také alternativní projekty, promítání filmů či besedy s umělci. 

 

Svatováclavský hudební festival (SHF) je největším mezinárodním festivalem duchovní  

a tzv. staré hudby v České republice, který byl opakovaně hodnocen odbornou komisí 

Ministerstva kultury ČR jako jeden z pěti nejlepších projektů profesionálního umění v sekci 

klasická hudba. Jeho 17. ročník rozezní kostely Moravskoslezského kraje díky obdivuhodným 

29 koncertům. V rámci nové spolupráce tří hudebních festivalů (Concentus Moraviae a MHF 

Lípa Musica) se navíc rozhodl pod mottem „Spojeni hudbou“ plně podpořit české umělce  

a soubory. „Původní mezinárodní rozměr našeho festivalu jsem musel díky krizovým opatřením 

již v průběhu dubna zcela přehodnotit a postavit novou koncepci dramaturgie v podobě ryze 

české verze. Jsem přesvědčen, že festivalové koncerty budou patřit k těm nejlepším,  

které v letošním roce bude možné v České republice vyslechnout. Navíc se zrodil také zcela 

nový unikátní projekt tří hudebních festivalů Spojeni hudbou. Spojuje nás nejen členství  

v České asociaci festivalů, ale i průsečíky dramaturgické a geografické s ohledem na ukotvení 

ve specifických příhraničních regionech Čech a Moravy. Opět se ukázalo, že jsme schopni  

se v krizových situacích spojit a hledat co možná nejlepší řešení a systematickou podporu 

umělců.“ přibližuje ředitel a dramaturg SHF Igor Františák.  



 
Zářijový hudební maraton bude tradičně zahájen v ostravské Katedrále Božského Spasitele 

monumentálním dílem – letos v rámci oslav 250. výročí narození klasicistního mistra 

Ludwiga van Beethovena jeho oratoriem Kristus na hoře Olivetské. Strhující duchovní 

příběh rozezní 3. září přední čeští pěvci Kateřina Kněžíková, Richard Samek a Martin 

Gurbaľ spolu s Českým filharmonickým sborem Brno za doprovodu Janáčkovy 

filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Petra Popelky. V Ostravě vystoupí také dva  

z top interpretů – konkrétně celosvětově žádaná sopranistka Martina Janková (rodačka 

z Orlové žijící ve Švýcarsku) a fenomenální íránsko-americký cembalista Mahan Esfahani, 

který se naopak rozhodl natrvalo usadit v Česku. Jejich recitály zazní v nejstarším ostravském 

kostele sv. Václava 12. září (Händelovy a Bononciniho sopránové árie: Musica Florea / Martina 

Janková) a 22. září  (Bach / Pachelbel: Cembalový recitál Mahana Esfahaniho). Festivalový 

rezident Český filharmonický sbor Brno vystoupí hned ve čtyřech projektech,  

kdy k nejzajímavějším z nich bude patřit Vivaldiho Gloria s Barocco sempre giovane (21. září, 

Frýdek-Místek) či koncert s unikátním žesťovým souborem Moravia Brass Band (23. září, 

Ostrava-Pustkovec). Nejrozsáhlejšími koncerty barokní řady se stane uvedení Händelova 

Mesiáše exkluzivním Collegiem 1704 (15. září, Ostrava – Mariánské Hory) či programy italské 

barokní hudby ansámblu Collegium Marianum se sólistkami Hanou Blažíkovou a Markétou 

Cukrovou (25. září, Ostrava – Stará Bělá; 26. září, Jablunkov). Pestrý program celého festivalu 

nabídne také alternativní projekty Beaty Hlavenkové (13. září, Ostrava – Slezská Ostrava)  

či populárního herce a moderátora Marka Ebena, který nás provede zhudebněným Labyrintem 

světa a rájem srdce (12. září, Opava; 13. září, Ludgeřovice). Letošní ročník bude tradičně 

uzavřen na svátek sv. Václava, a to nejslavnější Beethovenovou mší – Missou solemnis  

(28. září, Ostrava). Vystoupí exkluzivní pěvci Simona Šaturová, Markéta Cukrová, Jaroslav 

Březina a František Zahradníček s Českým filharmonickým sborem Brno a PKF – Prague 

Philharmonia pod taktovkou Václava Lukse. Předprodej vstupenek na SHF je zahájen ke dni 

8. června 2020. Letošní ročník nabízí opět možnost vytvoření Vlastního abonomá (4+1 koncert 

zdarma), Seniorskou slevu 65+, a také speciální nabídku Student last minute pro studenty 

spolupracující Ostravské univerzity, Slezské univerzity a Janáčkovy konzervatoře Ostrava. 

Detailní informace naleznete na www.shf.cz 

 
 

Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu, z. s. 
Dr. Šmerala 6, 702 00 Moravská Ostrava – tel: 773 513 941 – email: info@shf.cz  

 


