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Partneři koncertu:

GIUSEPPE VERDI (1813–1901)
• Předehra z opery Luisa Millerová
PIETRO MASCAGNI (1863–1945)
• Voi lo sapete, o mamma (Santuzza) z opery Sedlák kavalír
(Cavalleria Rusticana)
JULES MASSENET (1842–1912)
• Meditace z opery Thaïs
HECTOR BERLIOZ (1803–1869)
• D’amour l’ardente flamme z oratoria Faustovo prokletí, op. 24
GEORGES BIZET (1838–1875)
• Menuet & Farandole ze suity Arlézanka č. 2
(L’Arlésienne Suite)

PROGRAM

FRANCESCO CILEA (1866–1950)
• Acerba voluttà… o vagabonda stella (kněžna de Bouillon)
z opery Adriana Lecouvreur
MICHAIL IVANOVIČ GLINKA (1804–1857)
• Předehra k opeře Ruslan a Ludmila
PJOTR ILJIČ ČAJKOVSKIJ (1840–1893)
• Již nastal čas (Johanka z Arku) z opery Panna orleánská
• V alčík z baletu Labutí jezero, op. 20a
ROSENDO MATO HERMIDA (1914–1994)
• Lela (text: Alfonso R. Castelao, arr. Juan Duran)
FEDERICO CHUECA (1846–1908)
• Preludium ze zarzuely El bateo
STANISLAO GASTALDON (1861–1939)
• Musica proibita (arr. Karel Mark Chichon)
SIR PAOLO TOSTI (1846–1916)
• Non t’amo più
•M
 arechiare (arr. Karel Mark Chichon)
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Výrazným klenotem letošního ročníku
Svatováclavského hudebního festivalu
se stane galakoncert operní hvězdy
absolutně nejvyšší světové třídy –
charismatické divy Elīny Garanči.
Lotyšská mezzosopranistka vystupující
na exkluzivních pódiích (Metropolitní
opera v New Yorku, Royal Opera Garden
v Londýně či Vídeňská státní opera,
Salcburský festival aj.) se nyní po delší
době navrací do Česka. Její jediný koncert
u nás se nekoná v obrovské sportovní
hale, jak by se dalo čekat, ale v naprosto
unikátní chrámové atmosféře v srdci
Ostravy. Zazní její zbrusu nový program
„plný křehké něhy a jemnosti, kdy duše
každého bude moci konečně najít chvíli
zastavení a spočinout v její kráse“ jak
přibližuje sama Garanča.

Půvabná Itálie
Giuseppe Verdi bývá označován jako jeden z nejzásadnějších
operních skladatelů a také geniálních melodiků 19. století. Jako
jeden z mála se dočkal již za svého života velkého provolávání slávy
a jeho jméno bylo díky Nabuccovi (1842) a sboru „Va, pensiero, sull’ali
dorate,“ („Leť, myšlenko, na zlatých křídlech“) psáno na italské zdi
v době italské revoluce... VERDI! VERDI! V době této nacionální vlny
byla totiž hlavní pozornost v Itálii upřena přednostně na operu
jako „národní žánr“ všech společenských vrstev. Tato obecná
obliba a romantické náměty, které pronikaly do operních libret,
umožňovaly propagovat vlastenecké a revoluční myšlenky. Opera
se v této době stala jedním z účinných prostředků šíření myšlenky
risorgimenta – ideje národního obrození a sjednocení.
Velké společenské téma otevírá právě i málo známá Verdiho
literární opera Luisa Millerová (1849) na Schillerovo měšťanské
drama Kabale und Liebe (Úklady a láska, 1784) poplatné hnutí Sturm
und Drang, ve kterém hraje hlavní roli otázka svobody. Otázka,
která rozčeřila stabilní evropské vody i v tomto pohnutém roce,
ve kterém si Lotyška Elīna Garanča bohužel opět plně uvědomila
její důležitost. V předehře galakoncertu se mimochodem dočkáme
i půvabného klarinetového sóla, které pomyslně vzdává hold duši
Svatováclavského hudebního festivalu.
Stejně jako Verdi navázal, plně rozvinul a částečně popřel
italskou operní tradici vybudovanou Rossinim, Donizettim a Bellinim,
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tak i následující zastánci verismu Mascagni, Leoncavallo a Giordano
zacházeli s Verdiho odkazem – ovšem poněkud razantněji. Opera
Pietra Mascagniho Sedlák kavalír (1890) je označována jako
počátek tohoto směru a jako jednoaktovka bývá dávána nejčastěji
v jednom večeru s Leoncavallovými Komedianty. Hlavní roli zde hraje
přímočarost melodických a orchestrálních efektů, nemluvě o zálibě
v drsných dramatických šocích – „Roli tu hrají bída, chtíč a krev,“
píše se v jedné americké eseji. Árie Santuzzy Voi lo sapete, o mamma
(Sama to víte, matko) odkazuje na vztah jejího muže k jiné ženě
a je jednou z nejznámějších srdceryvných vyznání. Nahrávka této
árie je součástí Garančina alba Revive (2016), stejně jako pozdější
árie Cileova.
Zajímavostí je, že právě Francesco Cilea na motivy Mascagniho
Sedláka kavalíra napsal svou úspěšnou veristickou operu La Tilda,
která zazněla na Vídeňské hudební a divadelní výstavě v roce 1892
(mimochodem při této příležitosti byla také poprvé v zahraničí
uvedena Prodaná nevěsta Bedřicha Smetany). Proslavil se ale
především svou operou Adriana Lecouvreur (1902, s Enricem
Carusem v hlavní roli). Libreto popisuje opravdový příběh hvězdné
francouzské herečky, který ovšem naprosto „anti-veristicky“
končí tradičně operně, kdy Adriana umírá na otravu způsobenou
vdechnutím jedu z vůně fialek...
V programu zazní árie její rivalky kněžny de Bouillon Acerba
voluttà… o vagabonda stella (Nezralá smyslnost ... aneb bludná hvězda).
Garanča v této roli loni debutovala ve Vídeňské státní opeře: „Byla
povýšená, svůdná, ale úzkostlivá a nejistá ohledně náklonnosti svého
milence. Garanča excelovala ve druhém dějství árií Acerba voluttà, dolce
tortura, když netrpělivě očekává Maurizia,“ jak píše Jim Pritchard pro
Seen and Heard.

Jemná Francie
Intermezzo Méditation réligieuse ze druhého jednání opery Julese
Masseneta Thaïs je velice populárním koncertním číslem. Smyslně
těkavé i sladkobolné houslové sólo je jedno vůbec z nejhranějších
a nejznámějších. Méně známá je však tato opera se zvláštním
názvem, která u nás zazněla pouze dvakrát – v plzeňské (1924)
a liberecké opeře (2016). Jedná se o tříaktovou operu podle
stejnojmenné „filozofické povídky“ Anatola France (1890), jejíž
premiéra se uskutečnila v pařížské Opéra Garnier v roce 1894.
Rozvíjí egyptský příběh ze 4. století, jenž nás zavádí do duchovní
a kontemplativní atmosféry, kterou rozechvěje prudký vzlet vášní...
Mladý mnich Athanaël pozná ženu, která se mu již mnohokrát
zjevovala v jeho snech. Je jí kurtizána Thaïs, kterou se snaží obrátit
na svou víru. Thaïs se nakonec rozhodne pro nový život a z „hříšné“
Alexandrie odchází do kláštera. Mnichovi se neustále vrací
ve vzpomínkách. Nebyla pouhým prostředkem v jeho posedlosti
v hledání Boha? Když se ji rozhodne navštívit, křehká Thaïs je již
na sklonku života. Když mu děkuje za záchranu své duše, Athanaël
jí vyznává lásku, jež jeho život zcela pohltila...
Hector Berlioz byl zakladatelem a mistrem moderní
instrumentace. Byl ve své době silnou, nezařaditelnou
individualitou. Je autorem první programní symfonie, ve které
rozbořil ustálené schéma formy symfonického cyklu – kdy
nejznámější je pak jistě jeho Fantastická symfonie. Průkopníkem

9
PROGRAM

PROGRAM

8

byl ve vytvoření tzv. idée fixe (utkvělé hudební myšlenky), jež se
prolíná celou skladbou, které hojně využíval ve svých obrovských
vokálně-instrumentálních dílech s bombastickými efekty.
Svatováclavský hudební festival v minulých letech uvedl dvě jeho
monumentální oratoria – opus 24: La damnation de Faust (Faustovo
prokletí, 1845/46) a opus 25: L‘Enfance du Christ, Trilogie sacrée
(Dětství Ježíšovo, Duchovní trilogie 1850–1854) pod taktovkou
Philippa Bernolda. V minulém roce pak zazněly jeho Les nuits d‘été
(Letní noci, op. 7, 1840/41). Dramatická legenda Faustovo prokletí
vznikala v Berliozově hlavě dlouho. „Rakoczyho pochod a části
z Fausta prověřil koncertně dřív, než je použil ve finálním tvaru
koncertní opery, pro kterou předepisuje scénu, ale není podmínkou.
Berlioz je pravý syn a tvůrce romantismu. Kreslí velebu přírody,
ranní kuropění, hučení meluzíny, třpyt slunce a svit měsíce i citové
nálady všeho druhu, hlavně však míří přímo k podstatě romantismu,
k přestupům do metafyzična. Jeho Faust okouší racionální
prázdnotou i extázi zbožné víry a Mefistofeles mu existenciální
vágnost napájí dodávkou světských rozkoší. Přičaruje mu i mládí
a lásku Markéty. Berlioz své hudbě připisoval vášnivý výraz,
vnitřní žár, strhující rytmus,“ uvádí výstižně k dílu Anna Šerých.
Árie Markéty D’amour l’ardente flamme (Žhavý plamen lásky) se již
zaskvěla před deseti lety na Garančině albu Romantique (2012).
V minulých letech se v programech Elīny Garanči vždy objevovala
slavná Habanera z vrcholně veristické Carmen Georgese Bizeta,
opery, která pěvkyni definitivně proslavila po celém světě. Nyní
v novém programu se alespoň náznakově k Bizetově jménu navrací
orchestr, a to částmi ze druhé L’Arlésienne Suite (III. Minuet –
IV. Farandole). Tři části suity č. 2 byly vytvořeny z původní scénické
hudby ke hře L‘Arlésienne (Arlésanka od Alphonse Daudeta, 1872),
ale ovšem až čtyři roky po Bizetově smrti Ernestem Guiraudem.
Menuet byl navíc přidán z Bizetovy opery La jolie fille de Perth (Krásná
dívka z Perthu, 1867) na námět Waltera Scotta. Finální Farandole
pak přináší pochodové téma ze začátku „melodramatu“ Arlésanky
a dále je protkané tématy tradičních lidových tanců. Vzhledem
k tomu, že Guiraud přidal velmi málo vlastního materiálu, je obecně
čtyřdílná suita Bizetovi připisována.

Fantaskní Rusko

Živelné Španělsko

Pohádková opera „otce ruské klasické hudby“ Michaila Ivanoviče
Glinky z doby ruských bylin a bohatýrů Ruslan a Ludmila (1842)
vznikla na motivy Puškinovy básně. Její nádherná předehra je často
v programech uváděna. Skladatel ji napsal jako poslední a nastínil
zde i hudbu z finále pátého aktu. Obsahuje cyklický melodický motiv,
který je používán při vstupních a závěrečných částech jednotlivých
aktů opery.
Pjotr Iljič Čajkovskij se naopak nechal inspirovat velkým
duchovně-heroickým námětem Fridricha Schillera o Johance z Arku
a zhudebnil jej po vzoru francouzské tradice tzv. velké opery. Panna
orleánská měla premiéru roku 1881 v Petrohradu a zajímavé je,
že rok poté se konalo její první zahraniční uvedení (a také obecně
první uvedení Glinkova díla) v Praze. V zájmu zachování historické
pravdy nenechal Čajkovskij Johanku zahynout v bitvě, ale upálit.
Dramatická árie z prvního dějství Již nastal čas (známá také jako
Farewell, You Native Hills and Fields) je také součástí Garančina alba
Romantique (2012).
Po strhující árii přichází odlehčení. Jak uvedla sama Elīna
Garanča: „A pak je tu vždy jiskra, kterou do programu rádi vnášíme,
radostný moment překvapení a čistá bezstarostnost, kterou právě teď
tolik potřebujeme.“
Okřídlený valčík z nejznámějšího baletu všech dob, Labutího
jezera, nás přenese do prosluněného Španělska.

„V úmorném vedru se mohou pocity zdát intenzivnější než obvykle
a některé písně získávají obzvláště svůdnou kvalitu“ píše se
k nedávnému Garančinu albu Sol y Vida (Slunce a život, 2019), které
dokonale zachycuje jedinečně smyslnou atmosféru léta. Ve své
první nahrávce zcela nezávazného klasického repertoáru sestavila
výjimečně pestrý program zaměřený na témata lásky a žití života
naplno. Od tanga a latinskoamerických lidových písní až po italské
milostné texty vykresluje živý obraz její cesty do pulsujících jižních
krajin, kde osobně tráví většinu času se svou rodinou. Společnou
nití, která se rozvíjí celým dílem, je emocionální a melodický dopad
každého kusu, mezi něž patří i díla Rosenda Mata Hermidy
a Sira Paola Tostiho, která zazní v tomto programu. Doplněny
budou preludiem z El bateo mistra zarzuely od Federica Chueca
a také písní Musica proibita (Zakázaná hudba, 1881) Stanislaa
Gastaldona, která vlastně přináší salónní „píseň v písni“. Mladá
žena v ní vzpomíná na muže, který každou noc zpíval pod jejím
oknem milostnou píseň. Přes zákaz matky si touží tu chvíli znovu
a znovu vracet a zazpívat si onu píseň, aby opět prožila vzrušení,
které v té chvíli cítila.
Eva Františáková
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Elīna Garanča
mezzosoprán
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Elīna Garanča pravidelně hostuje v prestižních operních domech
a v koncertních sálech včetně newyorské Metropolitní opery, Královské opery Covent Garden v Londýně, mnichovské Bavorské státní
opery, Německé opery v Berlíně a Vídeňské státní opery, ale také
newyorské Carnegie Hall a londýnské Wigmore Hall. Dále vystupuje
i na Salcburském festivalu a ve Festspielhausu v Baden-Badenu.
Za svůj krásný hlas, inteligentní muzikantství a působivé jevištní
ztvárnění si získala uznání kritiky i veřejnosti. Známá je zejména
díky ztvárnění Bizetovy Carmen, za kterou si zasloužila i uznání
NY Times, který o ní psal jako o „nejlepší Carmen za posledních
25 let…“. Mimochodem inscenace Carmen v MET byla vysílána
ve více než 1 000 kinech po celém světě a stala se jedním z nejsledovanějších a nejúspěšnějších představení „Live in HD“ Metropolitní
opery.
Mezi její poslední závazky patří nové inscenace Samsona a Dalily
ve Státní opeře v Berlíně s Danielem Barenboimem a aktuálně
v Královské opeře v Covent Garden, kde Elīna ztvárnila titulní roli,
dále se vrátila do Metropolitní opery jako Marguerite ve Faustově
prokletí. Během sezóny 2020/21 Elīna měla debutovat v roli Amneris
ve Verdiho Aïdě v Opéra national de Paris a jako Kundry ve Wagnerově Parsifalovi s Philippem Jordanem ve Vídeňské státní opeře. Během
uplynulé sezóny 2021/22 Elīna debutovala jako Kněžna z Bouillonu
(La Principessa di Bouillon) v Cileově Adrianě Lecouvreur ve Vídeňské
státní opeře.
Její mezinárodní kariéru odstartoval úspěšný debut na Salcburském festivalu v roce 2003 (Annio, Mozart: La clemenza di Tito) pod
taktovkou Nikolause Harnoncourta. Od svého debutu ve Vídeňské

roce získala tentýž titul i v rámci cen MIDEM Classical. V roce 2013
jí byl udělen rakouský titul Komorní pěvkyně. V témže roce vydala
knihu Wirklich wichtig sind die Schuhe (Skutečně důležité jsou boty,
rakouské nakladatelství Ecowin Verlag), v níž pěvkyně vysvětluje:
„Aby se má duše a můj hlas mohly vznášet, musí se mé nohy cítit volně.”
Její nová kniha nese název Zwischen den Welten (Mezi dvěma světy,
2021). / www.elinagaranca.com
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státní opeře (26. 1. 2003 jako Lola, Mascagni: Sedlák kavalír)
se stala pravidelným hostem této scény a zapsala se do její historie
mj. jako vynikající Oktavián (R. Strauss: Růžový kavalír) a Charlotte
(Massenet: Werther). Vystoupila zde ve více než 150 představeních.
Následovaly debuty v londýnské Covent Garden, Berlínské státní
opeře ad. V roce 2008 sklidila senzační úspěch při svém debutu
v Metropolitní opeře v roli Rosiny (Rossini: Lazebník sevillský), tedy
v roli, s níž již předtím excelovala v Evropě. K jejím stěžejním rolím
se záhy přiřadila Bizetova Carmen v Covent Garden i v Metropolitní
opeře. V sérii MET: Live in HD vystoupila nejen v Carmen (2010),
ale také jako Angelina v Rossiniho Popelce (2009) a jako Sesto
v La clemenza di Tito (2012). V roce 2015 se jako Carmen představila
také v La Scale, kam se vzápětí vrátila jako Santuzza v Sedláku
kavalírovi. S Annou Netrebko vytvořila snový pár v Belliniho
opeře Kapuletti a Montekové (DVD Deutsche Grammophon, 2009)
a v Donizettiho Anně Boleně ve Vídeňské státní opeře (rovněž DVD
Deutsche Grammophon, 2011).
Jako vyhledávaná koncertní pěvkyně vystupuje na koncertech
s dirigenty Danielem Barenboimem, Riccardem Mutim, Gustavem
Dudamelem, Paavem Järvim a svým manželem, gibraltarským dirigentem Karlem Markem Chichonem. V roce 2022 bude vystupovat
na různých festivalech a galavečerech po celé Evropě, Americe
a východní Asii.
Nahrává od roku 2005 exkluzivně pro Deutsche Grammophon.
Získala čtyři ocenění ECHO Klassik: „Zpěvačka roku“ v roce 2007,
„Zpěvačka roku“ v roce 2010 a „Sólová nahrávka roku“ za nahrávku
Romantique (2012) i Meditation (2015). Její album Sol y Vida vyšlo
v květnu 2019 a kritici jej jednomyslně ocenili. Gramphone napsal:
„Garančin výběr okázalých středomořských a latinskoamerických písní je
výbornou volbou pro její pro její zralý hlas a jeho okouzlující zabarvení.“
V listopadu 2020 vydala své první sólové recitálové album obsahující Schumannův písňový cyklus Frauenliebe und Leben a výběr
Brahmsových písní, dále následovalo album Live from Salzburg
vydané v prosinci 2021, které dokumentovalo dvě pozoruhodné
události na Salcburském festivalu v létě 2020 a 2021 s Vídeňskými
filharmoniky a Christianem Thielemannem.
Elīna Garanča se narodila v hudební rodině v Rize. Zpěv studovala
na Lotyšské hudební akademii pod vedením své matky, ve studiu
pak pokračovala ve Vídni, Amsterdamu a v USA. V roce 1999 vyhrála
Pěveckou soutěž Mirjam Helin v Helsinkách a o dva roky později se
stala finalistkou Světové pěvecké soutěže BBC Cardiff Singer. Byla
zvolena Pěvkyní roku 2010 časopisem Musical America a ve stejném

Karel Mark Chichon
dirigent

Britský dirigent Karel Mark Chichon je pověstný muzikantskou
vášní a temperamentem, kterým oslňuje mezinárodní publikum.
Jako uznání za jeho služby hudbě udělila Její Veličenstvo anglická
královna Alžběta II. Chichonovi v červnu 2012 Řád britského impéria (OBE). V roce 2016 byl za své úspěchy zvolen členem Královské
hudební akademie.
Od sezóny 2017/18 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem
Orquesta Filarmónica de Gran Canaria. Jeho předchozí pozice
zahrnují šéfdirigenta Deutsche Radio Philharmonie Saarbrücken
(2011–2017), šéfdirigenta a uměleckého ředitele Lotyšského
národního symfonického orchestru (2009–2012) a šéfdirigenta
Symfonického orchestru v Grazu (2006–2009).
Diriguje v Metropolitní opeře v New Yorku, ve Vídeňské státní
opeře, v Německé opeře v Berlíně, Bavorské státní opeře v Mnichově, Teatro dell’Opera v Římě, Gran Teatre del Liceu v Barceloně
a spolupracuje mj. s těmito orchestry: Royal Concertgebouw
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Janáčkova filharmonie Ostrava
Ostravský orchestr je žádaným a úspěšným tělesem, se kterým
pravidelně spolupracují dirigenti světového formátu jako Christian
Arming, Daniel Raiskin či Andrey Boreyko. V nedávné minulosti
s orchestrem vystoupili – ať už v Ostravě nebo na turné – významní
hudebníci jako například cellista Gautier Capuçon, houslisté Lisa
Batiashvilli a Vadim Gluzman, zpěváci Anna Netrebko a Jonas
Kaufmann, klavíristé Boris Giltburg a Simon Trpčeski a mnoho
dalších. Od sezóny 2020/2021 působí v JFO na pozici šéfdirigenta
a uměleckého ředitele Vassily Sinaisky.
Renomé JFO zajišťuje zejména stovka prvotřídních hudebníků
nejen z České republiky, ale i ze zahraničí. Orchestr vyniká jedinečnou měkkostí smyčců a ostrým zvukem žesťové sekce. Ročně
odehraje pro domovské publikum přes padesát koncertů. Pravidelně
je zván k účinkování na domácích i zahraničních festivalech a turné
– v posledních letech vystoupil například v New Yorku, Soulu, Paříži,

Pekingu a v Mnichově. Hostoval v Číně, Německu, Španělsku, Itálii,
Švýcarsku nebo v Polsku.
V repertoáru JFO pochopitelně nechybí Leoš Janáček, jehož jméno orchestr s hrdostí nese, Antonín Dvořák a další čeští skladatelé.
Nahrávky JFO vyšly na hudebních nosičích u mnoha prestižních
nahrávacích společností. Orchestr vytvořil hudbu k několika filmům,
spolupracuje s populárními českými hudebníky, například s Tomášem
Klusem nebo Vojtěchem Dykem. Pozornost soustředí i na vzdělávací
cykly pro mladší publikum a seniory či na výchovu nadaných sólistů
a dirigentů, kteří dostávají možnost vystupovat s orchestrem
dokonce v samostatné koncertní řadě. Od roku 2020 přispívá JFO
k alternativnímu vzdělávání a profesnímu růstu mladých talentovaných hudebníků z celého světa projektem Mezinárodní orchestrální
akademie.
JFO navazuje na tradici Ostravského rozhlasového orchestru,
který vznikl v dobách, kdy město navštěvovaly takové osobnosti
jako Paul Hindemith, Sergej Prokofjev a Igor Stravinskij. Symfonický
orchestr byl pak založen v roce 1954. Velmi rychle si vybudoval
pevnou pozici na domácí scéně a začal koncertovat i za hranicemi.
Spolupracovali s ním například Václav Neumann, Karel Ančerl,
Charles Mackerras, Plácido Domingo, José Carreras či Diana Ross.
V uplynulých sezónách (2020–2022) na postu hlavního hostujícího
dirigenta působil Petr Popelka a pozici rezidenčního sólisty JFO
v posledních dvou sezónách (2020–2022) zastával klavírista Lukáš
Vondráček.
Působištěm orchestru JFO se během sezóny 2022/2023 stává
ostravské kino Vesmír. JFO tak opouští na pár let svou domovskou
scénu Domu kultury města Ostravy. Ten čeká rozsáhlá rekonstrukce, jejíž součástí je také přístavba koncertního sálu světových
akustických parametrů. Autorem návrhu je architektonické studio
Steven Holl Architects z New Yorku ve spolupráci s pražským studiem Architecture Acts. Po 150 letech od první myšlenky a po téměř
70 letech od založení JFO je tak orchestr jen krůček od nového
koncertního sálu a kulturního centra.
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Orchestra, s Londýnskými symfoniky, Anglickým komorním
orchestrem, Rundfunk-Sinfonieorchester v Berlíně, s Vídeňskými
symfoniky či Ruským národním orchestrem.
Začátkem roku 2016 úspěšně debutoval v Metropolitní opeře
New York s Pucciniho Madama Butterfly, která se vysílala živě v HD
do 2 000 kin v 66 zemích po celém světě.
Pravidelně umělecky spolupracuje s Deutsche Grammophon a nedávno pro tuto renomovanou nahrávací společnost nahrál dvě CD.

SHF
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Hlavním cílem SHF je prezentace tzv. poučené interpretace staré
a duchovní hudby v sakrálních prostorách, a to ve snaze navrátit
této hudbě její původní význam. Vysoce kvalitní festivalová dramaturgie je vedena třemi stěžejními liniemi: monumentální vokálně-

HUDBA
STYLOVĚ

KONCERT V KOSTELE
JE ZÁŽITEK

KREATIVITA
A GENIUS LOCI

PÉČE
A MOTIVACE

specializované ansámbly na
provoz staré hudby

vysoce kvalitní dramaturgie

uvědomění si
hodnot a potenciálu
Moravskoslezského kraje

interpretační masterclass
a podpora mladých talentů

rezidenční soubory: Collegium
1704, Collegium Marianum,
Český filharmonický sbor Brno
špičkoví interpreti,
laureáti prestižních soutěží

novodobé premiéry, unikátní
projekty (crossoverové
projekty, balet, videoart
či film v kostele)
exkluzivní projekty
v architektonicky i akusticky
výjimečných prostorách

koncerty moravskoslezských
rodáků evropských uměleckých
parametrů

hudebně-edukativní
workshopy a vstupy zdarma
na vybrané koncerty pro děti
do 15ti let

uvádění děl zapomenutých
skladatelů, kteří v regionu žili
a tvořili již od baroka

systematické audiovizuální
zaznamenávání koncertů
pro archivační účely

19
SHF

Svatováclavský hudební festival (SHF) je největší
mezinárodní festival duchovní a tzv. staré hudby v ČR.
SHF od svého vzniku v roce 2004 probíhá každoročně nejen
v Ostravě, ale i v mnoha chrámech celého Moravskoslezského
kraje v průběhu měsíce září (prvních 10 ročníků se konalo
mezi dvěma státními svátky: od 28. září do 28. října).
Tradičně koncerty oslavuje svátek sv. Václava, symbol české
státnosti.

-instrumentální koncerty, programy zaměřené na tzv. autentickou
interpretaci staré hudby a komorní a sólové projekty, které jsou
každoročně doplňovány netradičními a crossoverovými projekty.
Doprovodný program je rozšířen o promítání artových či dokumentárních filmů, hudebně-edukativní workshopy pro děti a interpretační workshopy či besedy s umělci. SHF prezentuje koncerty
evropských parametrů, a to jak domácích, tak zahraničních interpretů, za což byl opakovaně hodnocen odbornou komisí Ministerstva
kultury ČR jako jeden z pěti nejlepších projektů profesionálního
umění v sekci hudební festivaly. Od roku 2009 SHF realizoval v kostelích také celoroční řadu Čtvero ročních období. Nový formát projektu
představil v roce 2018 pod názvem Hudební výlety. Prostřednictvím
tohoto celoročního cyklu nyní prezentuje hudební produkce sahající
od artificiální hudby přes jazz až k folklóru, a to v architektonicky
i akusticky nejzajímavějších památkách Moravskoslezského kraje.
V roce 2019 vytvořil také česko-polský projekt Muzika bez hranic.
Festival SHF je hrdým členem České asociace festivalů.

PROGRAM
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Fandíte našemu festivalu a nejraději byste navštívili
všechny koncerty? Rádi byste získali slevu na vstupenky,
nebo přednost v rezervaci nejlepších míst? Chcete
sledovat zajímavosti o vašich oblíbených interpretech či nových
projektech? Snažíte se ovlivnit kulturní dění ve vašem regionu
a rádi byste sdíleli vaše nápady i zážitky? Vaše názory nás
zajímají a motivují!
Ať už navštěvujete naše koncerty delší dobu, nebo vás
právě oslovily, nabízíme vám možnost stát se součástí
Svatováclavského hudebního festivalu díky členství
v Klubu přátel SHF.

ČLENST VÍ
V KLUBU
PŘÁTEL
SHF

PŘÍTEL
SHF
500 – 1 999 Kč

Budeme rádi za vaše podněty a zpětnou vazbu!
Přítelem SHF se můžete stát poskytnutím finančního daru
v minimální hodnotě 500 Kč, o kterou si můžete snížit daňový
základ. Větší benefity na vás čekají již od darovaných 2 000 Kč,
kdy navíc získáte akreditaci na doprovodné akce, CD či DVD
SHF s výběrem hudebních lahůdek z minulých ročníků ad. –
a především slevu 20 – 50 % na koncerty Svatováclavského
hudebního festivalu, ale i Hudebních výletů.
Detailní informace naleznete na webu www.shf.cz
či na telefonu festivalové kanceláře: +420 773 513 941

DÁRCE
SHF
2 000 – 4 999 Kč

PODPOROVATEL
SHF
5 000 – 9 999 Kč

MECENÁŠ SHF
stříbrné pásmo
10 000 – 29 999 Kč

MECENÁŠ SHF
zlaté pásmo
30 000 Kč

20% sleva

20% sleva pro 2

30% sleva pro 2
akreditace pro 2

50% sleva pro 2
akreditace pro 2
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Staňte se i vy
součástí festivalu
a zajistěte si
vstupenky na
nejlepší místa!

Hudba
stylově

klasika
jazz
folklór

KOSTELY / ZÁMKY
KULTURNÍ A TECHNICKÉ
PAMÁTKY

Nemůžete se už dočkat zážitku z koncertu, nebo jste nestihli
oblíbený projekt v minulém roce? Z pohodlí vašeho domova či na
cestách můžete každý měsíc sledovat nové záznamy koncertů
minulých ročníků Svatováclavského hudebního festivalu
Ostrava. Nalaďte se a sdílejte festivalové okamžiky!
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Vysokou uměleckou úrovní a dramaturgickým výběrem šitým
na míru konkrétním místům umocňujeme zážitek z koncertu,
otevíráme prostor široké veřejnosti a podporujeme tak
kulturní turismus kraje. Navíc rozšiřujeme žánrovou nabídku
tradičních festivalových koncertů, kdy posluchačům nabízíme
nejen artificiální hudbu, ale také jazz, swing a folklor.
Nejbližší koncerty se budou konat již na začátku října!

Vaše oči do světa
klasické hudby
Jiný pohled na klasickou hudbu a jazz
rozhovory a seriály / komentáře / kritiky
analýzy / recenze nahrávek
www.casopisharmonie.cz

// DĚKUJEME

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

REKLAMNÍ PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ HOTEL

DÁLE PODPOŘILI

SPOLUPRACUJÍCÍ INSTITUCE

SCEAV

BEZRUČOVA
OPAVA

Svatováclavský hudební festival
je hrdým členem České asociace festivalů.

Použité fotografie jsou převzaty z osobních archivů interpretů
a Svatováclavského hudebního festivalu.
Změna programu a účinkujících vyhrazena.
Redakční uzávěrka 07/09/2022.
Náklad 400 ks
Svatováclavský hudební festival, z. s.
Dr. Šmerala 1181/6, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Bankovní spojení: ČSOB 304664834/0300
e-mail: info@shf.cz / tel.: 773 513 941
www.shf.cz
Festivalová backstage
Doc. Igor Františák, Ph.D. ŘEDITEL A DRAMATURG SHF
Mgr. Eva Františáková EDITORKA A PROJEKTOVÁ MANAŽERKA SHF
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