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Svatováclavský hudební festival (SHF) je největší mezinárodní festival duchovní a tzv.
staré hudby v České republice. 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 28. září – 28. října), čímž výrazným
způsobem zvyšuje kvalitu kulturně-společenského dění v regionu. Tradičně více jak třiceti
koncerty oslavuje svátek sv. Václava, představující symbol české státnosti. 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. SHF byl opakovaně hodnocen odbornou
komisí Ministerstva kultury ČR jako jeden z pěti nejlepších projektů profesionálního umění
v sekci hudební festivaly. SHF je hrdým členem České asociace festivalů.

DRAMATURGIE
Vysoce kvalitní festivalová dramaturgie ředitele SHF doc. Mgr. Igora Františáka, Ph.D.
je vedena třemi stěžejními liniemi: monumentální vokálně-instrumentální koncerty, programy
zaměřené na tzv. autentickou interpretaci staré hudby a komorní a sólové projekty, které jsou
každoročně doplňovány netradičními a crossoverovými projekty. SHF systematicky podporuje
talenty mladé generace, prezentuje laureáty prestižních soutěží, novodobé premiéry
a unikátní projekty. Patriotisticky pečuje také o genia loci uváděním koncertů
moravskoslezských rodáků evropských uměleckých parametrů a děl skladatelů, kteří v regionu
žili a tvořili již od doby baroka. Doprovodný program je rozšířen o promítání artových
či dokumentárních filmů, hudebně-edukativní workshopy pro děti a interpretační workshopy
nebo besedy s umělci.
Závěrečná zpráva
Svatováclavský hudební festival 2021

18. ročník Svatováclavského hudebního festivalu
Monumentální přehlídku duchovní a tzv. staré hudby představil ve dnech 3. – 28. září 2021
již 18. ročník Svatováclavského hudebního festivalu. V chrámech celého Moravskoslezského
kraje zaznělo 31 koncertů, z nichž dvě třetiny tvořily projekty exkluzívních zahraničních
hostů. Vystoupil Národní orchestr Polského rozhlasu – NOSPR, Federico Colli, La Grande
Chapelle či Filippo Mineccia, zazněl jak unikátní litevský nástroj birbyne, tak pravoslavné
sbory v podání ukrajinského sboru Orpheus, ale i aranže barokních děl pro saxofon a
akordeon, koncertní verze muzikálu či bigbandová elektronika. SHF se pyšnili svými
rezidenčními soubory Collegium 1704, Collegium Marianum a Českým filharmonickým
sborem Brno.

Nad 18. ročníkem SHF převzali záštitu:
Ministr kultury České republiky – PhDr. Lubomír Zaorálek
Primátor statutárního města Ostravy – Ing. Tomáš Macura, MBA
Hejtman Moravskoslezského kraje – prof. Ing. Ivo Vondrák, CSc.
Sídelní biskup ostravsko-opavské diecéze – Mons. František Václav Lobkowicz, O. Praem
Biskup Slezské církve evangelické augsburského vyznání – Mgr. Tomáš Tyrlík
Nad vybranými koncerty v Ostravě a Opavě převzali záštitu:
Rektor Ostravské univerzity – prof. MUDr. Jan Lata, Csc.
Rektor Slezské univerzity v Opavě – doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D.

VSTUPENKY
Cenu vstupenek SHF upravuje a diferencuje na základě dramaturgie, ale také dostupnosti
a charakteru moravskoslezského regionu. Tím jsou koncerty přístupné a cenově dosažitelné
pro všechny společenské vrstvy, tedy i sociálně znevýhodněné.
Speciální nabídku vstupenek poskytuje SHF dětem do 15 let ve snaze vychovávat nastupující
generaci posluchačů. Pro všechny studenty nabízí 20% slevu, pro studenty spolupracující
Ostravské univerzity, Slezské univerzity a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vytvořil nabídku
v podobě „STUDENT LAST MINUTE“, a to za cenu 50,-Kč na neobsazená místa 10 minut před
začátkem koncertů. Další výrazné slevy poskytuje seniorům a držitelům karet ZTP a ZTP/P.
Ve spolupráci s Národním divadlem moravskoslezským též nabízí posluchačům SHF 10% slevu
na všechny operní tituly NDM, divadelní návštěvníci pak dostávají 10% slevu na festivalové
koncerty, čímž se podporuje kulturní provázanost kraje. SHF nabízí také možnost sestavit si
vlastní abonmá „4+1“ či speciální výhody nejen co se týče vstupného pro členy Klubu přátel
SHF.
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K programu
Letošní 18. ročník SHF v rámci nesnadné epidemiologické situace naštěstí proběhl v celé své
šíři a bez dramaturgických změn. Moravskoslezský hudební maraton se nyní konal v sakrálních
stavbách na 21 místech Moravskoslezského kraje a nabídl pestrou paletu projektů.

ALBRECHTICE • DOLNÍ BENEŠOV – ZÁBŘEH • FRÝDEK-MÍSTEK
HLUČÍN • JABLUNKOV • KARVINÁ • KOPŘIVNICE • LUDGEŘOVICE
NOVÁ HORKA U STUDÉNKY • OSTRAVA-CENTRUM
OSTRAVA – MARIÁNSKÉ HORY • OSTRAVA – SLEZSKÁ OSTRAVA
OSTRAVA-SVINOV • OSTRAVA – STARÁ BĚLÁ • OPAVA • ORLOVÁ • PASKOV
RYCHVALD • SUDICE • VELKÁ POLOM

Čtveřice velkolepých koncertů – ZAHAJOVACÍ KONCERT: Rossini – Petite Messe Solennelle
(3. 9.), Verdi – Messa da Requiem (10. 9.), Dvořák – Svatá Ludmila (15. 9.)
a ZÁVĚREČNÝ KONCERT: Poulenc & Berlioz & Saint-Saëns – Francouzská genialita
(28. 9.). Linie velkých produkcí k festivalu neodmyslitelně patří. Letošní ročník nabídl hned dvě
pompézní mše italských operních géniů, Dvořákovo oratorium, které bylo provedeno
na den přesně 1100 let od zavraždění české světice, na závěr pak francouzský program,
kde zazněla v české premiéře Saint-Saënsova Potopa a vystoupily pařížské sólistické špičky.
Víkend komorní hudby na Slezské Ostravě – sobota 4. 9.: Klavírní kvarteto Josefa Suka – Suk
/ Janáček / Vasks, Bennewitzovo kvarteto & Ries & Kasík & Františák – Ruská komorní hudba,
neděle 5. 9.: Bennewitzovo kvarteto & Ries & Kasík – Dvořákovy kvintety, Federico Colli –
Klavírní recitál. Dvoudenní maraton vytříbených kusů komorní hudby byl nabitý top českými
interprety (laureáty prestižních domácích i zahraničních ocenění). Vrcholem se stal recitál
jednoho ze 30 pianistů dominujících světové scéně – charismatického Itala Federica Colliho.
Pěvecké hvězdy staré hudby – Hana Blažíková (Collegium Marianum – Lilum mezi trním:
7. a 8. 9.), Claire Lefilliâtre (Ensemble Castelkorn – Italské inspirace: 18. a 19. 9.), Filippo
Mineccia (Italské baroko pro kontraalt: 25. a 27. 9.). SHF letos hostilo jak festivalovou stálici,
hvězdnou českou sopranistku Blažíkovou, tak jednu z celosvětově nejuznávanějších
interpretek italského stylu 17. století, francouzskou sopranistku Lefilliâtre (Le Poème
Harmonique), ale i skvělého kontraaltistu Filippa Minecciu, který provedl mimořádně obtížné
árie virtuózních kastrátů barokní éry.
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Novodobé hudební objevy – La Grande Chapelle – Španělská královská hudba (13. 9.), Litevský
birbyne & akordeon – Globe Suite (16. a 17. 9.), Mozart / Vanderhagen – Gran partita (21. 9.).
Exkluzívní host festivalu, prestižní španělský vokálně-instrumentální ansámbl
La Grande Chapelle oživuje díla „17. zlatého věku“ Španělska. Jejich zbrusu nový program
obsahoval skladby doposud zcela neznámé a neuváděné, které zazněly v novodobé premiéře
právě na SHF. V minulém roce festival představil unikátní historický nástroj – klarinet d’amore,
nyní byl na řadě původně pastýřský lidový nástroj z Litvy – birbyne, který překvapivě rozezněl
skladby 20. století! Velkým objevem bylo jistě dílo prozatím neznámého belgicko-francouzského skladatele doby vrcholného klasicismu Vanderhagena, který provedl
na historické nástroje vlámský ansámbl Terra Nova Collective na vyprodaném koncertu
v Šikmém kostele v Karviné.
Alternativní projekty v kostele – Cotatcha Orchestra – Bigbandová elektronika (8. 9.),
Saxofony & akordeon: Bach – Piazzolla (9. a 10. 9.), Orpheus – Pravoslavné sbory
(18. a 19. 9.), Karin Lednická – Šikmý kostel (21. 9.), Balada pro banditu (22. 9.). Přesahové
počiny letošní dramaturgie byly více než pestré. „Událost roku v našich jazzových luzích
a hájích!“ hlásá Jazzport o Bigbandové elektronice – novém CD šestnáctičlenného brněnského
bigbandu, který za tuto svoji žánrovou fúzi navíc vyhrál Českou jazzovou sklizeň získal nominaci
na cenu Anděl 2020. Album zaznělo teprve podruhé naživo. Následoval jeden z vůbec
nejzajímavějších programů SHF – aranže na jedné straně vášnivě taneční (Piazzolla) a na druhé
straně racionálně kontrapunktické hudby (Bach – Goldbergovy variace) pro neotřele barevnou
nástrojovou kombinaci. A to navíc díky nejlepším polským saxofonistům a virtuóznímu
srbskému akordeonistovi. Ve druhé polovině festivalu vystoupil s pravoslavnými sbory
i lidovými písněmi Ukrajiny Orpheus, osmičlenný mužský sbor, který se navrátil po nekončících
ovacích na SHF 2018. Letos poprvé se také uskutečnila festivalová beseda, která se nevázala
k hudebnímu programu, ale prostoru, ve kterém se odehrávala – nyní o „české Pise“
s autorkou bestsellerů Šikmý kostel, Karin Lednickou. Velkým vyprodaným crossoverem
se v posledních dnech SHF stalo uvedení Balady pro banditu díky Jihočeské filharmonii
a čtveřici sólistů.
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ZAHAJOVACÍ KONCERT
Rossini – Petite Messe Solennelle
Pátek 3. 9. 2021, 19:00, Ostrava-centrum – Katedrála Božského Spasitele
Národní orchestr Polského rozhlasu – NOSPR (Polsko), Lawrence Foster – dirigent (USA)
Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala – sbormistr
Sólisté: Simona Šaturová – soprán, Markéta Cukrová – alt,
Johannes Strauß – tenor (Německo), Peter Mikuláš – bas (Slovensko)
Program: Gioacchino Rossini (1792–1868): Petite Messe Solennelle
Vstupné: zóny 700 Kč / 550 Kč / 350 Kč / 250 Kč
Fascinující dynamická mše vznikla z pera italského hudebního génia ve velkém finále jeho života
– v době, kdy uplynulo téměř 40 let od premiéry jeho poslední opery. Nejedná se o kajícnou prosbu
hříšníka, jako u skladeb jiných autorů, ale o (pro Rossiniho typickou) skladbu na zakázku, která v sobě
prvky dramatických gradací, barevné škály i žhnoucí intenzity rozhodně nezapře. Díky exkluzivním
hostům festivalu, orchestru NOSPR s jeho šéfdirigentem Lawrencem Fosterem, bylo její provedení
opravdu strhujícím zážitkem. Jak napsala recenzentka Karla Hofmannová: „Koncert v kostele je
zážitek‘– motto Svatováclavského hudebního festivalu, který se koná v Ostravě již od roku 2004,
je pravdivé a oprávněně láká na zajímavé a kvalitní hudební prožitky. (...) Celý měsíc je věnován
hudebnímu dění a hudbou žije celý Moravskoslezský kraj. (...) Ke spolupráci (na zahajovacím koncertu)
dramaturgie přizvala Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou, který v obsazení
šedesáti členů sboru dokázal naplnit sál mohutným zvukem i dechberoucími piany. Souhra sboru
a orchestru byla obdivuhodná, zejména v částech, kde skladatel použil fugu s rychlými tempy,
která dirigent využil na maximum. Byl to závod orchestru a sboru, ve kterém obě složky obstály na
výbornou a ani v jedné z nich nedošlo k nepřesnostem či zaváhání. Orchestr prokázal i v tomto prostředí
svoji špičkovou kvalitu (...). V provedení umělců, které mělo publikum možnost slyšet v tento večer,
to byl skutečně povznášející zážitek“ (OperaPlus, 5. 9. 2021).
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KLAVÍRNÍ KVARTETO JOSEFA SUKA
Suk / Janáček / Vasks
Sobota 4. 9. 2021 15:00, Ostrava – Slezská Ostrava – Husův sbor
Klavírní kvarteto Josefa Suka:
Radim Kresta – housle, Eva Krestová – viola,
Matěj Štěpánek – violoncello, Veronika Böhmová – klavír
Program:
Josef Suk (1874–1935): Klavírní kvartet a moll, op. 1
Leoš Janáček (1854–1928): Klavírní trio pro housle, violoncello a klavír
podle novely Kreutzerova sonáta Lva Nikolajeviče Tolstého, JW X/22
Miloš Štědroň (1942): rekonstrukce z [1.] Kvartetu z podnětu L. N. Tolstého „Kreutzerovy sonáty“,
pro smyčcový kvartet, JW VII/8
Peteris Vasks (1946): Kvartet pro housle, violu, violoncello a klavír
Vstupné: zóny 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč
Laureáti prestižních mezinárodních soutěží Concorso Salieri-Zinetti ve Veroně či ACM Premio Trio di
Trieste, nositelé ocenění „Disc of the week“ na BBC radio 3 a „Recordings of the Year“ na MusicWeb
International za album s hudbou Josefa Suka a Antonína Dvořáka přijeli na SHF. Představili jak Sukův
první kvartet, který psal ještě za studií u Dvořáka na pražské konzervatoři, tak rekonstrukci ztraceného
Janáčkova Klavírního tria, ze kterého vznikl jeho slavný první smyčcový kvartet. Program zakončil
kvartet „plný krásy života na straně jedné a zničení světa na straně druhé“ celosvětově uznávaného
lotyšského skladatele Vaskse.
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BENNEWITZOVO KVARTETO
Ruská komorní hudba
Sobota 4. 9. 2021 19:00, Ostrava – Slezská Ostrava – Husův sbor
Bennewitzovo kvarteto:
Jakub Fišer – I. housle, Štěpán Ježek – II. housle,
Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello
Petr Ries – kontrabas
Martin Kasík – klavír
Igor Františák – klarinet
Program:
Sergej Tanějev (1856–1915): Canzona pro klarinet a smyčcový kvintet
Sergej Prokofjev (1891–1953): Ouvertura na hebrejské téma pro klarinet, klavír a smyčcové kvarteto
Alexander Glazunov (1865–1936): Rêverie orientale (Orientální snění) pro klarinet a smyčce
Dmitrij Šostakovič (1906–1975): Kvintet g moll pro klavír a smyčce, op. 57
Vstupné: zóny 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč
Záštitu nad tímto koncertem převzal prof. MUDr. Jan Lata, CSc., rektor Ostravské univerzity
Sedm inspirativních mužů, sedm hybatelů tvořící jednotu v rozmanitosti znějící hudby…
Mimořádný zážitek z komorní hudby přineslo jedno z nejprestižnějších českých smyčcových kvartet
společně s trojicí nepopiratelných interpretačních osobností, ze kterých láska k hudbě přímo vyzařuje.
Jejich program vybídl ke znovuobjevení opravdových kvalit ruské hudby, jejíž cesta vede z carského
Ruska až ke Stalinskému teroru – Šostakovičovu slavnému kvintetu. Právě tento strhující pětivětý
skvost (30 min.), pulsující řvavým dramatismem i tišícím lyrismem, čerpá jak z ruského folkloru, tak ze
západní tradice, a stal se opravdovou lahůdkou nejen pro zasvěcené.
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BENNEWITZOVO KVARTETO
DVOŘÁK: KVINTETY
Neděle 5. 9. 2021, 15:00, Ostrava – Slezská Ostrava – Husův sbor
Bennewitzovo kvarteto:
Jakub Fišer – I. housle, Štěpán Ježek – II. housle, Jiří Pinkas – viola, Štěpán Doležal – violoncello
Petr Ries – kontrabas, Martin Kasík – klavír
Program:
Antonín Dvořák (1841–1904): Smyčcový kvintet č. 2 G dur, op. 77
Antonín Dvořák: Klavírní kvintet č. 2 A dur, op. 81
Vstupné: zóny 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč
„Svému národu“– pod tímto heslem zadal Dvořák svůj Smyčcový kvintet G dur (1875) do soutěže
vypsané Uměleckou besedou. Jedinečnost této skladby spočívá nejen v neobvyklém použití kontrabasu
jako pátého nástroje, jeho části už předjímají jeho slavné „slovanské období“ a překypují něžným
lyrismem. O více než deset let starší kvintet klavírní (1887) je již dokladem Dvořákova vrcholného
mistrovství a kompoziční suverenity – ať už se jedná o volbu tematického materiálu, vynikající
instrumentaci nebo dokonalou tektoniku jednotlivých vět. O brilantní vyznění se postaralo jedno z
nejlepších českých kvartet společně s basistou České filharmonie Riesem a precizním pianistou
Kasíkem.
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FEDERICO COLLI
Klavírní recitál
Neděle 5. 9. 2021, 19:00, Ostrava – Slezská Ostrava – Husův sbor
Federico Colli – klavír (Itálie)
Program: Klavírní recitál
Domenico Scarlatti (1685–1757): 8 Sonát
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Fantazie d moll, K397
Wolfgang Amadeus Mozart: Fantazie c moll, K475
Wolfgang Amadeus Mozart: Sonáta B dur, K333
Ludwig van Beethoven (1770–1827): Sonáta cis moll č. 14, „Měsíční svit“, op. 27/2
Vstupné: zóny 300 Kč / 250 Kč / 200 Kč
Federico Colli, známý svými vysoce nápaditými a filozofickými přístupy k interpretaci, se dostal do
popředí po vítězství v Salcburské Mozartově soutěži v roce 2011 a zisku zlaté medaile na mezinárodní
klavírní soutěži v Leedsu v roce 2012. Od té doby účinkuje na slavných pódiích s renomovanými
orchestry, váženými dirigenty a na prestižních festivalech v různých částech světa. Mladý charismatický
Ital (1988) je označován za jednoho z nejvýraznějších klavíristů současnosti – v roce 2014 byl časopisem
International Piano zvolen jako jeden ze 30 pianistů mladších 30 let, kteří budou v následujících letech
dominovat na světové scéně. V Ostravě se tato interpretační špička představila v sólovém recitálu
sestaveném ze skladeb Scarlattiho, Mozarta a Beethovena.
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COLLEGIUM MARIANUM
Lilium mezi trním
Úterý 7. 9. 2021, 18:00, Ostrava-centrum – Kostel sv. Václava
Středa 8. 9. 2021, 18:00, Opava – Kostel sv. Václava
Collegium Marianum:
Jana Semerádová – flétny, umělecká vedoucí
Lenka Torgersen – koncertní mistr
Vojtěch Semerád – barokní housle, barokní viola, Hana Fleková – viola da gamba
Ján Prievozník – violon, Jan Krejča – teorba, Filip Hrubý – cembalo, varhany
Sólistka: Hana Blažíková – soprán, harfa
Program:
Alessandro Grandi (1586–1630)
Adam Václav Michna z Otradovic (ca 1600–1676
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704
Nicola Matteis (cca 1650–po 1713)
Samuel Capricornus (1628–1665)
Vstupné – Ostrava: 300 Kč / 200 Kč (student, senior 65+, ZTP)
Vstupné – Opava: 300 Kč / 200 Kč (student, senior 65+, ZTP), / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Vytříbená hudební virtuozita, nejen instrumentální, se setkala s prostou, avšak působivou lyrickou
poetikou strofických písní rytíře Adama Václava Michny z Otradovic v podání hvězdné sopranistky Hany
Blažíkové. V 11 písních z jeho rozsáhlé sbírky Česká mariánská muzika (1647) posluchači prošli životem
Matky Boží od jejího narození, zvěstování až po Ježíšovo ukřižování, Mariinu smrt a nanebevzetí. Pestře
složený program dal nahlédnout do světa dobové zbožnosti a poezie i instrumentální bravury,
představil skladatele usedlé i světoběžníky, Čechy i Italy – a ve vzájemném propojení, jako na barokním
obraze s technikou temnosvitu, nechal vyniknout to nejlepší z jejich tvorby…
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COTATCHA ORCHESTRA
Bigbandová elektronika
Středa 8. 9. 2021, 19:00, Ostrava-centrum, Evangelický Kristův kostel
Cotatcha Orchestra
Jiří Kotača – umělecký vedoucí
Program: „Bigbandová elektronika“
1. Modal song (Jiří Kotača)
2. Billy's pilgrimage (Martin Konvička)
3. Gloryhole waltz (Martin Konvička)
4. Nerf Nitro Thorttle Shot Blitz (Martin Konvička)
5. Sardanapalm (Martin Konvička)
6. A Very Old Lady Driving A Ferrari (Martin Konvička)
7. For Ben (Jiří Levíček)
8. Sen Sei (Martin Konvička)
Vstupné: zóny 300 Kč / 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč / Sleva: 50 Kč (ZTP/P)
Šestnáctičlenný brněnský big band spojuje špičkové jazzmany z nejmladší generace, a to jak české,
slovenské, tak i rakouské a pravidelně spolupracuje se zahraničními umělci formátu trombonisty Ilji
Reijngouda. Na podzim vydal své debutové album Bigbandová elektronika, které ihned vyhrálo Českou
jazzovou sklizeň a dostalo se do úzké nominace na ceny Anděl Coca-Cola 2020. Devíti hudebními
publicisty a promotéry bylo označeno za nejlepší českou jazzovou desku roku 2020. CD je inspirované
jazzovými i nejazzovými vlivy jako trap či ambient, kdy akustické nástroje společně s elektronikou
vytváří žánrově pestrou fúzi, která vytvořila opravdový zážitek!
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SAXOFONY & AKORDEON
Bach – Piazzolla
Čtvrtek 9. 9. 2021, 18:00, Orlová – Evangelický kostel
Pátek 10. 9. 2021, 18:00, Paskov – Kostel sv. Vavřince
Paweł Gusnar – saxofon (Polsko)
Michał Knot – saxofon (Polsko, Rakousko)
Bogdan Laketic – akordeon (Srbsko, Rakousko)
Program:
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Goldbergovy variace, BWV 988 (arr. pro saxofon a akordeon)
Astor Piazzolla (1921–1992): Histoire du Tango (Historie tanga, arr. pro 2 saxofony a akordeon –
výběr: Café 1930, Nightclub 1960)
Astor Piazzolla: Estaciones Porteñas
(Čtvero ročních období v Buenos Aires, saxofon a akordeon)
Vstupné: 200 Kč / 150 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Nejuznávanější polští saxofonisté Paweł Gusnar a Michał Knot společně se srbským virtuózním
akordeonistou Bogdanem Laketicem přivezli jeden z nejzajímavějších programů festivalu – aranže na
jedné straně vášnivě taneční a na druhé straně racionálně kontrapunktické hudby pro neotřele
barevnou nástrojovou kombinaci. U příležitosti 100. výročí narození mága argentinského nuevo tanga
Astora Piazzolly zazněly netradiční transkripce jeho Historie tanga a Čtvera ročních období v Buenos
Aires, v kontrastu s tím pak slavné Bachovy Goldbergovy variace původně psané pro cembalo, které
znělo za bezesných nocí…
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VERDI
Messa da Requiem
Pátek 10. 9. 2021, 19:00, Ostrava – Mariánské Hory – Kostel Panny Marie Královny
Janáčkova filharmonie Ostrava, Petr Popelka – dirigent
Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala – sbormistr
Sólisté:
Veronika Dzhioeva – soprán (Rusko)
Jana Sýkorová – mezzosoprán
Michal Lehotský – tenor (Slovensko)
Jozef Benci – bas (Slovensko)
Program:
Giuseppe Verdi (1813–1901): Messa da Requiem
Vstupné: zóny 500 Kč / 400 Kč / 300 Kč / 200 Kč
„Pravděpodobně nejčastěji uváděné velké sborové dílo složené po Mozartově Rekviem“ zaznělo
v chrámovém skvostu Mariánských Hor. Verdi jej složil jako zádušní mši za své blízké přátele –
skladatele Rossiniho a básníky Piaveho a Manzoniho. Operní velikán ani zde nezapřel svůj
rozpoznatelný dramatický styl, prostřednictvím něhož dokázal vyvolat proudy emocí – nejvyšší možné
pak jistě v hrůzyplném Dies irae či Rex tremendae. Pojetí Rekviem může jít od tlumeného oratoria
téměř až k opeře plné vášně, obrovských kontrastů a dynamického dramatismu, kdy pro tuto vlastnost
bývá spíše přijímáno jako hudební drama podobné Aidě, nežli hudba sakrální.
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FLÉTNA & CEMBALO
Corelly de la France
Sobota 11. 9. 2021, 18:00, Rychvald – Husův sbor
Neděle 12. 9. 2021, 15:00, Nová Horka u Studénky – Zámek, kaple Nalezení sv. Kříže
Linde Brunmayr-Tutz – flauto traverso (Rakousko)
Carsten Lorenz – cembalo (Rakousko /Německo)
Program: „Corelly de la France“
Jean-Marie Leclair (1697–1764): Sonáta č. 5 G dur, op. 1
Jacques Duphly (1715–1789): Allemande a Courante d moll, Livre I
Jean-Marie Leclair: Sonáta č. 3 C dur, op. 2
Jacques Duphly: La Felix, d moll, Livre II
Les Graces D dur, Livre III
Jean-Marie Leclair: Sonáta č. 1 e moll, op. 2
Jean-Marie Leclair: Sonáta č. 2 e moll, op. 9
Jacques Duphly: Chaconne F dur, Livre III
Jean-Marie Leclair: Sonáta č. 7 G dur, op. 9
Vstupné: 200 Kč / 150 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Leclair, jeden z největších houslistů 18. století nazývaný „Arcangelem Corellim z Francie“ – a Duphly, o
generaci mladší varhaník, se setkali v půvabném programu rakouských fenomenálních
instrumentalistů. Po skvělých festivalových koncertech SHF zaznamenaných pro ČT se nyní vrátila Linde
Brunmayr-Tutz, vážená profesorka hry na příčnou flétnu v Trossingenu, aby provedla zásadní díla pro
barokní příčnou flétnu. Jejím rovnocenným partnerem se pak stal také vysokoškolský profesor,
cembalista Carsten Lorenz, který přiznal, že „jeho velkou láskou je právě mimořádně jemná expresivita
klavichordu a, zemitá‘ síla hudby z druhé poloviny 17. století“.
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COLLEGIUM MUSICALE
Pärt – Estonské sbory
Sobota 11. 9. 2021, 19:00, Ostrava-centrum – Kostel sv. Václava
Collegium Musicale (Estonsko)
Endrik Üksvärav – dirigent (Estonsko)
Program: Arvo Pärt (1935): A cappella choral music:
Virgencita
Summa
Alleluia Tropus
I am the True Vine
Most Holy Mother of God
Zwei Slavische Psalmen
And I heard a Voice
Da Pacem Domine
Vstupné: 300 Kč / 200 Kč (student, senior 65+, ZTP) / Sleva: 50 Kč (ZTP/P)
Absolutní špička evropské vokální hudby, prestižní estonský sbor Collegium Musicale přivezl duchovní
skladby pro sbor a cappella jednoho z nejvýznamnějších skladatelů současnosti, Arva Pärta. Tento
superlativy ověnčený sbor vyhlásila i Estonian Choral Association třikrát jako sbor roku – 2011, 2014
a 2017. Neexistuje žádný jiný estonský sbor, který by získal tento titul tolikrát. Collegium Musicale
oplývá dokonale sjednocenou hlasovou technikou, nesmírnou intonační přesností a rovným tónem bez
sebemenšího vibrata, který nejlépe vyhovuje skladbám krajní rytmické a intonační složitosti.
Posluchači měli možnost se díky nim ponořit do meditativní atmosféry nejstaršího ostravského kostela
sv. Václava.

LA GRANDE CHAPELLE
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Španělská královská hudba
Pondělí 13. 9. 2021, 19:00, Frýdek-Místek – Kostel sv. Jana a Pavla
La Grande Chapelle (Španělsko)
Albert Recasens – umělecký vedoucí, dirigent
María Eugenia Boix – soprán
Lorena García – soprán
Gabriel Diaz Cuesta – kontratenor
Gerardo López Gámez – tenor
Manuel Minguillón – teorba
Sara Ruíz – viola da gamba
Manuel Vilas Rodriguez – barokní harfa
Program:
„Hudba pro královskou kapli“
Juan Hidalgo (1614–1685)
Carlos Patiño (1600–1675)
Sebastián Durón (1660–1716)
Cristóbal Galán (ca. 1625–1684)
Lucas Ruiz de Ribayaz (před 1650)
Vstupné: 200 Kč / 150 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Exkluzívním hostem festivalu se stal španělský vokální a instrumentální soubor staré hudby La Grande
Chapelle známý především díky svým prvotřídním nahrávkám, které získaly několik prestižních
mezinárodních ocenění za svou kvalitu a uměleckou náročnost. Jejich hlavním zájmem je zkoumání
vztahu mezi hudbou a literaturou španělského zlatého věku a oživení děl nejvýznamnějších
španělských renesančních a barokních skladatelů v tzv. autentickém provedení. Nyní jejich zbrusu nový
program obsahoval skladby doposud zcela neznámé a neuváděné, které zazněly v novodobé premiéře
právě na SHF a soubor se je nyní chystá vydat v rámci svého nového alba.
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COLLEGIUM 1704
Bach / Zelenka
Úterý 14. 9. 2021, 19:00, Ostrava-centrum – Evangelický Kristův kostel
Collegium 1704, Collegium Vocale 1704, Václav Luks – dirigent
Sólisté:
Lucía Caihuela – soprán (Španělsko)
Tereza Zimková – soprán
Mazalová Kamila – alt,
Jarmila Balážová – alt
Tobias Hunger – tenor (Německo)
Tomáš Šelc – bas (Slovensko)
Program:
Johann Sebastian Bach (1685–1750): Magnificat D dur, BWV 243
Jan Dismas Zelenka (1679–1745): Missa Dei Filii, ZWV 20
Vstupné: zóny 550 Kč / 400 Kč / 300 Kč / 200 Kč
Nejvýraznější pražský barokní orchestr a vokální soubor specializující se na tzv. autentický provoz staré
hudby, Collegium 1704, je již od zrodu festivalu jeho rezidentem, jehož publikum díky vysoké kvalitě
i jiskrné hudební energii prostě miluje. „SHF je s námi a my s ním téměř od samotného počátku
existence našich souborů. Na žádném jiném domácím ani zahraničním festivalu jsme neodehráli tolik
koncertů a žádný jiný pořadatel nám neposkytl tak velkou dramaturgickou svobodu.“ uvádí Václav Luks,
který letos přivezl excelentní kompozice dvou velkých současníků – německého luterána Bacha
a českého katolíka Zelenky. V polovině festivalu o pozornost publika jejich díla svobodně soupeřila –
pomyslně jako tomu bylo v době, kdy se tito dva mistři konkurenčně ucházeli o prestižní místo
kapelníka drážďanského dvora. Nejenže se o pozornost ucházela díla mistrů, ale také mistři
interpretace: „Přijetí Collegií a sólistů obecenstvem bylo vřelé a bouřlivé. Publikum Svatováclavského
hudebního festivalu si tento interpretační skvost tradičně nenechalo ujít a koncert byl naprosto
vyprodán. (...) Jak se Luksovo aktivní prožívání a citlivé modelování rétorických figur a afektů zrcadlí
v nasazení hráčů a zpěváků, ale i aktivním prožitku naslouchajících. Přijetí bylo jednomyslně euforické
a obecenstvo děkovalo sáhodlouhým aplausem vestoje. Koncert Collegia 1704 s Václavem Luksem byl
opět jeden z těch, na které nelze zapomenout“ uvádí recenzent Milan Bátor (Ostravan.cz, 15. 9. 2021).
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DVOŘÁK
Svatá Ludmila
Středa 15. 9. 2021, 19:00, Ostrava – Mariánské Hory – Kostel Panny Marie Královny
Moravská filharmonie Olomouc, Jakub Klecker – dirigent
Český filharmonický sbor Brno, Petr Fiala – sbormistr
Sólisté:
Pavla Vykopalová – soprán (Svatá Ludmila)
Václava Krejčí Housková – mezzosoprán (Svatava)
Peter Berger – tenor (Bořivoj)
Jakub Rousek – tenor (Rolník)
Jan Šťáva – bas (Svatý Ivan)
Program:
Antonín Dvořák (1841–1904): Svatá Ludmila, oratorium, op. 71
Vstupné: zóny 500 Kč / 400 Kč / 300 Kč / 200 Kč
Monumentální oratorium Svatá Ludmila inspirované životem jedné z nejvýznamnějších českých světic,
a tedy i ovládnutím slovanského pohanství křesťanstvím, bylo vytvořeno na Dvořákovu žádost předním
českým básníkem Jaroslavem Vrchlickým. Patří k nejrozsáhlejším autorovým dílům jak co do délky,
tak z hlediska velikosti vokálně-instrumentálního aparátu a oplývá nepopsatelnou melodickou krásou.
Zaznělo na den přesně 1100 let od zavraždění světice v podání pětice předních českých sólistů v čele
s jednou z nejpozoruhodnějších českých pěvkyň současnosti, Pavlou Vykopalovou. Dle recenzenta
Milana Bátora „Její pojetí Svaté Ludmily bylo neokázalé a ušlechtilé. Bravurní, avšak nikdy exkluzivní
a přeforzírované. (...) Mezzosopranistka Václava Krejčí Housková podala výkon z kategorie ‚nebeský‘.
(... ) Přínos sbormistra Petra Fialy pro poznání duchovní hudby by se měl tesat zlatými písmeny“
(KlasikaPlus, 16 září 2021). Tímto projektem se SHF přihlásil k celostátní a také celoroční aktivitě
projektu Svatá Ludmila 1100.
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LITEVSKÝ BIRBYNE & AKORDEON
Globe Suite
Čtvrtek 16. 9. 2021, 18:00, Velká Polom – Kostel sv. Václava
Pátek 17. 9. 2021, 18:00, Albrechtice – Evangelický kostel
Vytautas Kiminius – birbyne, litevský lidový nástroj (Litva)
Tadas Motiečius – akordeon (Litva)
Program:
Alfred Schnittke (1934–1998): Suita ve starém stylu (1973)
Osvaldas Balakauskas (1937): Globe Suite (1974)
Vytautas Mikalauskas (1955): „Lament“ pro sólové birbynė (1998)
Edvard Grieg (1843–1907): „Lyrické kusy“ pro sólový akordeon (1886)
Béla Bartók (1881–1945): 6 rumunských lidových tanců, Sz. 68 (1915)
Matti Murto (1947): Dancing Suite (1992)
Vstupné: 200 Kč / 150 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Jedním z nejzajímavějších projektů letošního ročníku se stalo vystoupení sympatických mladých
talentů z Litvy, kteří představili hudbu pro birbynė – u nás neznámý tradiční litevský dechový nástroj.
Právě Kiminius je prvním a jediným profesionálním litevským hráčem na tento původně pastýřský
nástroj, který se v 19. století – konstrukčně inspirován klarinetem – vyvinul do dnešní velice zvláštní,
avšak koncertní podoby. Společně s akordeonistou Motiečiusem, vítězem tří desítek mezinárodních
soutěží, posluchače provedli okouzlujícími díly skladatelů 20. století.
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ENSEMBLE CASTELKORN
Italské inspirace
Sobota 18. 9. 2021, 15:00, Jablunkov – Kostel Božího Těla
Neděle 19. 9. 2021, 18:00, Kopřivnice – Kostel sv. Bartoloměje
Ensemble Castelkorn (Francie):
Josef Žák – umělecký vedoucí, housle
Sophie Iwamura – housle, viola, Julie Dessaint – viola da gamba, Chloé Lucas – violone,
Nicolas Wattinne – teorba, Felipe Guerra – cembalo, varhaní pozitiv
Sólistka: Claire Lefilliâtre – soprán (Francie)
Program: „Quasi Aquila“ (italské inspirace na sever od Alp)
Alessandro Poglietti (ca.1600–1683): Sonáta a 4
Giovanni Felice Sances (1600–1679): Stabat Mater
Antonio Bertali (1605–1669): Sonáta a 4
Pietro Andrea Ziani (1616–1684): Sonáta a 3 in
Pavel Josef Vejvanovský (1640–1693): 3 moteta
Heinrich Ignaz Franz Biber (1644–1704): Baletti Lamentabili
Heinrich Schmelzer (1623–1680): Sonata Amabilis
Giacomo Carissimi (1605–1674): Quasi Aquila
Vstupné: 200 Kč / 150 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Široká paleta barev a tvarů, podmanivá lehkost tahů i nekompromisní lehkost afektů italského vkusu
17. století… to vše v sobě skrývál program pařížského souboru založeného českým houslistou Josefem
Žákem. Podstatnou část svého repertoáru těží ze sbírky olomouckého biskupa LiechtensteinaCastelcorna, kdy letos poprvé obohatili své instrumentální zvukové spektrum o registr lidského hlasu
a s velkou ctí představili výsledek spolupráce se sopranistkou Claire Lefilliâtre (francouzský soubor
Le Poème Harmonique), která se celosvětově řadí mezi nejlepší interpretky italského stylu 17. století.
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ORPHEUS
Pravoslavné sbory
Sobota 18. 9. 2021, 18:00, Sudice – Kostel sv. Jana Křtitele
Neděle 19. 9. 2021, 15:00, Ludgeřovice – Kostel sv. Mikuláše
Orpheus, vokální soubor (Ukrajina):
Ljubomyr Končakivskyj – tenor, umělecký vedoucí
Oleh Sadeckyj – tenor, Petro Kukuruza – tenor, Roman Fedoriv – tenor,
Petro Petryk – baryton, Andrij Chavunka – baryton (čestný umělec Ukrajiny)
Semen Pihura – bas, Vadym Suchyj – bas
Program:
Duchovní hudba:
Andrij Hnatyšyn (1906–1995): Věřím (Credo)
Maxim Sozontovyč Berezovskyj (1745–1777): Svatý Bože
Dmitrij Stepanovyč Bortňanskyj (1751–1825): Hospodine, silou Tvou
Petar Dinev (1889–1980): Požehnej, má duše, Pánu
Dmitrij Vasiljevič Kotko (1892–1982): Starodávný kant
Mychajlo Verbyckyj (1815–1870): Aleluja
Mykola Dmytrovyč Leontovyč (1877–1921): Ach, vyšla hvězda
Vstupné: 250 Kč / 180 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Osmičlenný ukrajinský mužský sbor se vrátil po krátké odmlce, aby tak vyplnil prosby publika, jehož
vřelého přijetí se v roce 2018 dočkal! Orpheus vystupující a cappella získal celosvětové renomé díky
své neutuchající touze propagovat ukrajinskou národní hudbu a také vznešené ortodoxní zpěvy. Základ
jejich interpretace stojí na slovansky tradičním plném témbru, jejich programy se vyznačují i neotřelými
aranžmá a kombinacemi hudebních stylů. Sbor disponuje extrémně hlubokým mužským hlasem (bas
profondo), který naplňuje ideál provozu pravoslavných liturgických zpěvů, kdy jeho specifický zvuk
evokuje hloubku a tajemnost Boží podstaty.
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VANDERHAGEN / MOZART
Gran partita
Úterý 21. 9. 2021, 18:00, Karviná – Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary
Terra Nova Collective (Belgie)
Vlad Weverbergh – umělecký vedoucí, klarinet (Belgie)
Program:
Amand Jean François Joseph Vanderhagen (1753–1822): Dechová harmonie (Pieces d’harmonie)
Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791): Serenáda č. 10 „Gran Partita“ pro 13 dechových nástrojů
B dur, K. 361 / 370a
Vstupné: 350 Kč / 250 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Jedním z mnoha letošních zahraničních hostů byl i belgický dechový soubor Terra Nova Collective
(hrající na historické nástroje) s uměleckým vedoucím a virtuózním klarinetistou Vladem
Weverberghem. Třináct špičkových hudebníků s mezinárodním renomé se představilo v unikátním
šikmém kostele, ve kterém zazněla u nás naprosto neznámá hudba vlámského skladatele
Vanderhagena společně s geniální Mozartovou Serenádou – „Gran Partitou“. Díla svou uměleckou
náročností reprezentovala rozmach dvou nejvýznamnějších kulturních center na konci osmnáctého
století – Paříže a Vídně.
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BALADA PRO BANDITU
Středa 22. 9. 2021, 19:00, Ostrava-centrum – Evangelický Kristův kostel
Jihočeská filharmonie
Vojtěch Spurný – dirigent
Sólisté:
Eva Vrbková, Igor Orozovič, Dalibor Buš, Gabriela Vermelho
Program:
Miloš Štědroň (1942) / Milan Uhde (1936):
Balada pro banditu – koncertní verze představení Tomáš Ille (1971)
Vstupné: zóny 700 Kč / 600 Kč / 400 Kč / 250 Kč / Sleva: 50 Kč (ZTP/P)
Donutil, Polívka, Bittová, filmové střelby kytarou a poetické písničky Zabili, zabili, chlapa z Koločavy či
Ani tak nehoří svíčka farářovi, vybaví se mnohým… V posledních letech však běžela v brněnském
Divadle Husa na provázku nová skvělá inscenace hry dvojice Miloš Štědroň – Milan Uhde Balada pro
banditu v režii Vladimíra Morávka. Ředitele Jihočeské filharmonie Otakara Svobodu natolik uhranula,
že autory, režiséra a protagonisty požádal o souhlas s úpravou hudební složky této hry. „Všichni
nadšeně souhlasili, aranží se ujal Tomáš Ille, dirigentem byl osvědčený Vojtěch Spurný a výsledek této
spolupráce bez nadsázky vyšel.“ Nyní měli posluchači jedinečnou možnost si tuto koncertní verzi
vyslechnout naživo, a to s vytříbeným sólistickým obsazením.

Závěrečná zpráva
Svatováclavský hudební festival 2021

HÄNDEL / LECLAIR
Ve službách princezny Anny
Středa 22. 9. 2021, 19:00, Opava – Kostel sv. Hedviky
Čtvrtek 23. 9. 2021, 18:00, Dolní Benešov - Zábřeh – Kostel sv. Urbana
Jana Semerádová – flauto traverso
Erich Traxler – cembalo (Rakousko)
Alena Sasínová-Polarczyk – recitace
Program: Händel a Leclair ve službách princezny Anny
Jean-Marie Leclair (1697–1764): Sonáta G dur č. 7, op. 9
Anonym: Princess Royal (1740)
Georg Friedrich Händel (1685–1759): Passacaglia ze Suity g moll, HWV 432
Georg Friedrich Händel / Michel Blavet (1700–1768): Gavotte
„The Harmonious Blacksmith“ (Air and Variations ze Suity E dur, HWV 430, 1720)
Georg Friedrich Händel: Suita d moll, HWV 428 (Suites de Pièces pour le clavecin)
Jean-Marie Leclair: Sonáta e moll č. 2, op. 9 (Quatrième livre de sonates)
Georg Friedrich Händel: Chaconne A dur z opery Parnasso in festa ke svatbě princezny Anny, (1734)
Vstupné: 200 Kč / 150 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Záštitu nad opavským koncertem převzal doc. Ing. Pavel Tuleja, Ph.D., rektor Slezské univerzity
v Opavě.
Nejuznávanější česká hráčka na flauto traverso přivezla skladby ze svého nového CD Chaconne pro
princeznu nominovaného na cenu Anděl 2020. Představila půvab rozmanitých rokokových melodií i
rafinovanou virtuozitu mistrů barokní hudby, jež spojují vazby na dvůr princezny Anny Oranžské (1709–
1759). „Leclairova hudba mne odjakživa přitahovala, zvláště její přirozená tanečnost spojená se
zjitřenou harmonií, nad níž se klene líbezná melodie. Hudbymilovná princezna Anna byla nadanou
Händelovou žačkou a podporovatelkou umění. Skrze ni uzrál nápad spojit Leclairovy sonáty, dedikované
Její Jasnosti, s Händelovými skladbami pro cembalo, které mohla hrát jeho královská mecenáška.“
uvedla Semerádová. Uvedení skladeb z oceňovaného CD bylo festivalově povýšeno recitací herečky
ostravské Komorní scény Aréna Aleny Sasínové-Polarczyk.
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FILIPPO MINECCIA
Italské baroko pro kontraalt
Sobota 25. 9. 2021, 18:00, Hlučín – Kostel sv. Jana Křtitele
Pondělí 27. 9. 2021, 19:00, Ostrava – Stará Bělá – Kostel sv. Jana Nepomuckého
Filippo Mineccia – kontraalt (Itálie)
Il Gioco de’ Matti (Itálie): Manuel Granatiero – flauto traverso,
Federico Toffano – barokní violoncello,Giulio Quirici – teorba, Francesco Corti – cembalo
Program:
Georg Friedrich Händel (1685–1759): Mi palpita il cor (Srdce mi buší), kantáta pro kontraalt a flétnu
Giovanni Benedetto Platti (1697–1763): Sonáta d moll pro violoncello a basso continuo
Antonio Vivaldi (1678–1741): Sol da te mio dolce amore (Jen ty, má sladká lásko),
árie Ruggiera z opery Orlando (Zuřivý Roland)
Johann Adolf Hasse (1699–1783): La fiamma che nel seno (Plamen, jímž mé srdce vzplálo)
a Direi ma forse pria di dirti (Řekla bych, ale možná dřív) z kantáty La Fiamma – Plamen
Francesco Gasparini (1661–1727): Qui ti scrivo o nome amato
(Píšu tě sem, ó, jméno milované) z díla L’Oracolo del Fato – Věštírna osudu
Benedetto Marcello (1686–1739): Sonáta d moll č. 2 pro flétnu a continuo
Francesco Gasparini: Vede anche il nido (Už vidí i hnízdo) z opery Antioco – Antiochos
Johann Adolf Hasse: Il nome (Jméno), kantáta pro flétnu a kontraalt
Vstupné – Hlučín: 200 Kč / 150 Kč (student, senior 65+, ZTP) / 50 Kč (ZTP/P, děti do 15 let)
Vstupné – Ostrava: zóny 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč
Na SHF opět vystoupil fenomenální pěvec Filippo Mineccia, který se před dvěma lety dočkal opravdu
nekončících potlesků vestoje! Rodák z italské Florencie patří k celosvětově nejvyhledávanějším
virtuózním kontraaltistům věnujícím se barokní éře zpěvu kastrátů. Mimořádně náročný repertoár
„barokních lahůdek“, kdy se musí pěvec co nejpřirozeněji přiblížit ženskému hlasu, nyní přivezl ve své
komplexnosti za zvuku starých nástrojů svého italského souboru Il gioco de’ Matti. „Výkon velkých
virtuosních kleštěnců musel být opravdovou kaskádou trylků, ohromujících kadencí, nekonečného
držení tónu, závratných koloratur a samozřejmě schopnosti zpívat patetické árie ,k srdci‘. Já cítím jako
určitou výsadu interpretovat jejich árie a jsem šťastný, že jsem se tou cestou vydal,“ dodal k programu
Mineccia. Jeho cesta byla opravdu dobrou volnou i podle slov recenzenta Milana Bátora: „Ovšem to,
co předvedl (...) italský kontratenor, se slýchá opravdu výjimečně. Jeho omamné koloratury a nekončící
držené tóny braly dech, přitom je Mineccia zpíval s dokonalou lehkostí a flexibilitou. (...) nadšené
publikum ho vzápětí přivolalo bouřivým aplausem vestoje. Mineccia se svými kolegy potěšil ještě
několika přídavky“ (KlasikaPlus, 28. 9. 2021)
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ENSEMBLE INÉGAL
Zelenkova mše ke sv. Cecílii
Neděle 26. 9. 2021, 16:00, Ostrava-Svinov – Kostel Krista Krále
Ensemble Inégal
Adam Viktora – dirigent
Sólisté:
Gabriela Eibenová – soprán
Markus Forster – kontratenor
Ondřej Holub – tenor
Jaromír Nose
Jiří Miroslav Procházka – bas
Program:
Jan Dismas Zelenka (1679–1745): Ouverture F Dur, ZWV 188
Jan Dismas Zelenka (1679–1745): Missa Sanctae Caecilie, ZWV 1
Vstupné: zóny 350 Kč / 250 Kč / 200 Kč / 150 Kč
Ensemble Inégal se svým dirigentem Adamem Viktorou získal evropské renomé díky svým vysoce
ceněným koncertům a CD nahrávkám a stal se synonymem pro objevy z odkazu geniálního českého
barokního skladatele, Jana Dismase Zelenky. Po kompletaci jeho žalmů na SHF nyní přivezl jeho Mši ke
sv. Cecílii – patronce hudebníků, kterou nedávno zaznamenal ve světové premiéře na své nové album.
Mše je vůbec první Zelenkovou skladbou, kterou složil pro královský kostel v Drážďanech, kde následně
působil. Nejenže zazněla jako působivá skladba, co se týče kontrapunktické výstavby, ale také vokální
ornamentiky či vyrovnanosti interpretačních složek.
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ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Poulenc & Saint-Saëns – Francouzská genialita
Úterý 28. 9. 2021, 19:00, Ostrava-centrum – Katedrála Božského Spasitele
Janáčkova filharmonie Ostrava, Philippe Bernold – dirigent (Francie)
Český filharmonický sbor Brno, Michael Dvořák – sbormistr
Sólisté: Kateřina Kněžíková – soprán, Isabelle Druet – mezzosoprán (Francie),
Sébastien Droy – tenor (Francie), Tomislav Lavoie – bas (Francie)
Program: Camille Saint-Saëns (1835–1921): Le déluge, op. 45 (Potopa)
Hector Berlioz (1803-1869): Les nuits d’été, op. 7 (Letní noci, výběr)
Francis Poulenc (1899–1963): Stabat Mater
Vstupné: zóny 700 Kč / 550 Kč / 350 Kč / 250 Kč
Velkolepý závěrečný koncert nás letos zavedl do Paříže – ať už díky trojlístku slavných skladatelů,
pařížské sólistické špičce, ale také mistrovství Philippa Bernolda. Tento světově uznávaný pařížský
flétnista a dirigent je dlouholetým hostem festivalu, na kterém pravidelně uvádí přední skladby
francouzské duchovní hudby. Po sérií koncertů, na kterých zazněla monumentální díla Hectora
Berlioze, přijel tentokrát do moravskoslezské metropole, aby představil zřídkakdy uváděné oratorium
Potopa Camilla Saint-Saënse (česká premiéra), a to u výročí 100 let od skladatelovy smrti.
O výjimečnosti koncertu svědčí i fakt, že byl přímo přenášen Českým rozhlasem na stanici Vltava.
Jak uvádí recenzentka Karla Hofmannová o Potopě: „Kvarteto sólistů mělo příjemně sladěné hlasy
a dobře se pojilo i se sborem, který dokázal využít všech dynamických poloh k efektnímu účinku.
Dynamická gradace spěla do závěru, tvořeného fugou, kde postupně narůstalo i použití instrumentů
tak, že byl výsledný účinek přímo velebný. Dílo mělo velký ohlas a úspěch.“ Závěrem dodává
k Poulencovu Stabat Mater a k letošnímu ročníku SHF: „V provedení sboru i orchestru vyznělo plně
a dynamicky vyváženě a důstojně ukončilo festival, jehož výjimečnost je právě v akcentaci hudby, která
v našich podmínkách dlouho nemohla zaznít. Potvrdilo se motto festivalu „koncert v kostele je zážitek“,
což platí obzvlášť v případě, že je proveden tak kvalitními interprety, jaké měli posluchači možnost slyšet
právě na tomto koncertě“ (OperaPlus, 7. 10. 2021). „Závěrečný koncert Svatováclavského hudebního
festivalu byl působivou přehlídkou krásné hudby v nádherné interpretaci. Doufejme, že se za rok opět
s tímto „svátkem duchovní hudby“ setkáme“ dodává Milan Bátor (Ostravan.cz, 29. 9. 2021).
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Doprovodný program
Od 2017 roku se Svatováclavský hudební festival úzce zaměřil na rozšíření doprovodného
programu a systematické práci s publikem. Běžně realizujeme besedy s pozvanými umělci
v ostravském Knihcentru, rozhovory v pořadech Českého rozhlasu, promítání hudebních filmů
v Minikinu v centru Ostravy, výstavy fotografií na veřejných prostranstvích a především
interpretační workshopy se špičkovými umělci a dílny pro děti ve věku 6–10 let a pro rodiče
s dětmi. V těchto aktivitách hodlá pokračovat i v následujících letech a dále je rozvíjet.

Workshopy pro děti: Hudba ve zvířeti – zvíře v hudbě
Kvůli epidemii koronaviru plánované workshopy v tomto roce nemohly proběhnout.

Festivalové besedy
1)

SHF & JFO: Monumentální projekty

Středa 8. 9. 2021, 16.00 hodin, Ostrava – Knihcentrum
Petr Popelka – dirigent
Igor Františák – ředitel Svatováclavského hudebního festivalu
Kateřina Huberová – moderátorka besedy
Svatováclavský hudební festival a Janáčkova filharmonie Ostrava – dlouholetí partneři, jejichž
vztah je oboustranně a pečlivě rozvíjen v rámci uvědomování si hodnot a potenciálu domácího
publika. Každoročně spoluvytváří nezapomenutelné okamžiky v rámci velkolepých
festivalových koncertů, jakým se stalo i Verdiho Rekviem. Taktovky se v tomto případě ujal
mladý dirigent Petr Popelka, který loni zažil debut jak festivalový, tak v rámci své nové pozice
hlavního hostujícího dirigenta JFO. Očekávaným vrcholem festivalu byl pak závěrečný koncert
„Francouzská genialita“, ve kterém JFO doprovodilo excelentní pařížské interprety. SHF dal
nahlédnout pod pokličku jejich vytříbených hudebních delikates a seznámil publikum
i s vyhlídkami do budoucna.
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2)

KARIN LEDNICKÁ / Šikmý kostel

Úterý 21. 9. 19.30 (po skončení koncertu), Karviná – Šikmý kostel sv. Petra z Alkantary
Karin Lednická – autorka románů Šikmý kostel
Sandra Procházková – moderátorka besedy
Bestsellerové romány Karin Lednické Šikmý kostel I. a II. vypráví o světě, který zmizel, a my
jsme na něj zapomněli... Lednická nás ve svém poutavém a svižně plynoucím románu stejně
jako v rámci besedy zvala na místa, jejichž pohnutou historii zapadaly vrstvy ubíhajícího času.
Zaváděla publikum do staré Karwiné, do světa, v němž bylo snadnější zemřít než žít, do světa
dolů, uhelného prachu, každodenní dřiny a zoufalství, ale i přátelství, lásky a naděje. Do světa,
kde čas odměřovaly směny na šachtě a zvuk zvonu na věži karwinského kostela...

3)

MILOŠ ŠTĚDROŇ / Balada pro banditu

Středa 22. 9. 2021, 17.00 hodin, Ostrava – Knihcentrum
Miloš Štědroň – hudební skladatel a muzikolog
Otakar Svoboda – ředitel Jihočeské filharmonie
Igor Františák – ředitel Svatováclavského hudebního festivalu
Kateřina Huberová – moderátorka besedy
„Já vždycky říkám, že jsem byl Floridor a Celestén. Dopoledne jsem byl na fakultě a odpoledne
jsem utekl na Provázek a tam jsem se cítil svobodný...“ Možnost setkat se s fenomenálním
profesorem Štědroněm je vždy nabídkou, která se neodmítá... Zvlášť když se z milovaného
Brna ve svých letech rozhodne naprosto samozřejmě přijet na provedení Balady pro banditu
– díla Divadla Husa na provázku, jehož ho proslavilo v rámci široké veřejnosti, díla, které nyní
unikátně zaznělo v nové koncertní verzi Jihočeské filharmonie v ostravském kostele. Miloš
Štědroň není však „jen autorem Balady“, je především uznávaným skladatelem klasické hudby
a také vzácnou renesanční osobností, která v české hudební vědě stojí na první příčce.
Beseda musela být, bohužel, ze zdravotních důvodů zrušena.
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Svatováclavský hudební festival v číslech
Celkový počet koncertů
Ostravských koncertů
Mimoostravských koncertů
Veřejné besedy
Workshopy
Počet návštěvníků
Vytíženost sálů
Počet návštěvníků doprovodného programu

31
15
16
3 (1 zrušena)
zrušeny
5 450 (z max. 5 976)
91,20%
153

Záznamy festivalových koncertů v médiích
Televize Noe
Český rozhlas, stanice Vltava
You Tube kanál SHF

1
3 záznamy + 1 přímý přenos
23

Přehled reklamní a PR kampaně
Svatováclavský hudební festival pro svou prezentaci využil všech dostupných kanálů. Reklamní
a PR kampaň probíhala jak fyzickou reklamou (plakáty, billboardy, CLV, programová brožura,
bulletin), v tištěných periodikách (Festivalové noviny přílohou MF DNES aj.), formou audiopozvánek v rozhlase, v České televizi, ale i v regionálních televizích. Letošní rok se zaměřila
kampaň i na mladší generace, a díky tomu byla podpořena reklama na sociálních sítích
a v online prostoru na platformách jako je YOUTUBE, FACEBOOK, či INSTAGRAM. Reklama
v online prostoru byla citelně podpořena video-pozvánkami samotných interpretů, tak video
pozvánkami přímo z míst konání.

Vstupenky
Jednou ze základních ambicí festivalu je zpřístupnit hodnotné projekty v podání špičkových
interpretů posluchačům celého Moravskoslezského kraje. Festival se snaží zachovat cenu
vstupenek na úrovni, která je přijatelná především pro obyvatele menších měst, ve kterých se
festival rovněž koná. Kromě některých mimořádných koncertů (obvykle se jedná o slavnostní
zahajovací a závěrečný koncert a některé koncerty s mimořádným obsazením) se cenová
hladina vstupenek drží v rozmezí 800 Kč až 150 Kč (sleva platí pro studenty s platným
průkazem, seniory 65+, držitele průkazu ZTP a ZTP/P a děti).
Jednotlivé kategorie vstupenek:
- STUDENTSKÁ SLEVA
20 % na ostravské koncerty s prodejem vstupenek na číslovaná místa po předložení
studentského průkazu. Na ostatní koncerty je sleva stanovena pevnou částkou, viz detail
daného koncertu.
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- STUDENT LAST MINUTE
Studenti Ostravské univerzity, Slezské univerzity v Opavě a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě
si mohou zakoupit vstupenku za 50,- Kč na místě konání 10 minut před začátkem koncertu
na neobsazená místa a u vyprodaných koncertů na stání (dle kapacitního limitu daného
prostoru).
- SENIORSKÁ SLEVA 65+
20 % na ostravské koncerty s prodejem vstupenek na číslovaná místa.
Na ostatní koncerty je sleva stanovena pevnou částkou, viz detail daného koncertu.
- DĚTSKÁ SLEVA (DĚTI DO 15 LET)
50 % na ostravské koncerty s prodejem vstupenek na číslovaná místa.
Na ostatní koncerty je sleva stanovena pevnou částkou, viz detail daného koncertu.
Na vybrané koncerty Hudebních výletů je vstup zdarma.
- ZTP
20 % na ostravské koncerty s prodejem vstupenek na číslovaná místa.
Na ostatní koncerty je sleva stanovena pevnou částkou, viz detail daného koncertu.
- ZTP/P
50 % na ostravské koncerty s prodejem vstupenek na číslovaná místa.
Na ostatní koncerty je sleva stanovena pevnou částkou, viz detail daného koncertu.
Sleva je platná pro držitele průkazu ZTP/P a jeho průvodce.
- SLEVA PRO NÁVŠTĚVNÍKY NÁRODNÍHO DIVADLA MORAVSKOSLEZSKÉHO
Diváci a předplatitelé Národního divadla moravskoslezského mohou získat zvýhodnění 10 %
na všechny koncerty SHF, a to po předložení vstupenky z operních představení NDM nebo
abonentky NDM na aktuální sezónu. Slevu lze uplatnit pouze v kanceláři SHF. Návštěvníci SHF
mohou získat zvýhodnění 10 % na všechny operní tituly NDM s výjimkou premiér,
silvestrovských, gala představení a představení hostujících souborů, a to po předložení
vstupenky z koncertů SHF na aktuální festivalovou sezónu.
- ČLENOVÉ KLUBU SHF
20–50% na všechny festivalové koncerty. Podrobnější informace na KLUB SHF.
- VLASTNÍ ABONOMÁ 4+1
Sestavením vlastní koncertní řady z 5 různých festivalových koncertů. Při nákupu těchto
abonentních vstupenek přímo v kanceláři SHF je nejlevnější vstupenka zdarma.
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Základní ekonomické údaje
Celkové příjmy: 12 762 772,-Kč
Celkové výdaje: 12 193 105,-Kč

Údaje o dotacích:
18. ročník SHF
18. ročník SHF
18. ročník SHF
18. ročník SHF
18. ročník SHF
18. ročník SHF
18. ročník SHF
18. ročník SHF
Hudební výlety 2021
Hudební výlety 2021
Hudební výlety 2021
Hudební výlety 2021
Workshopy: Hudba ve zvířeti
– zvíře v hudbě

MKČR
Statutární město Ostrava
Moravskoslezský kraj
Frýdek-Místek
Ludgeřovice
Slezská Ostrava
Orlová
SFK ČR
Moravskoslezský kraj
Statutární město Ostrava
SFK ČR
Orlová
Statutární město Ostrava /
vráceno

2 890 000 Kč
3 500 000 Kč
2 000 000 Kč
130 000 Kč
50 000 Kč
40 000 Kč
30 000 Kč
85 000 Kč
800 000 Kč
150 000 Kč
75 000 Kč
30 000 Kč
50 000 Kč

Poděkování partnerům festivalu
Festival finančně podpořili:
Statutární město Ostrava, Moravskoslezský kraj, Ministerstvo kultury ČR, Státní fond kultury
Mediálními partnery festivalu byli:
Česká televize (hlavní mediální partner), TV Noe, TV Polar, TV Fabex Ostrava, Český rozhlas
D-dur, Radio Classic Praha, Radio Proglas, Harmonie, Opera+, Ostravan.cz, Klasika Plus,
Ostravské noviny, Program, Protimluv, Kudyznudy.cz, Culture.pl, Katolický týdeník, Patriot,
Priority, POSITIV Business & Style
Reklamními partnery festivalu byli:
euroAWK, Graphic house, PrintHouse Morava, Seepoint
Festival dále podpořili:
Státní fond kultury ČR, Nadace Život umělce, Nadace Leoše Janáčka, Flanders State of the Art,
Generální konzulát Polské republiky v Ostravě, Ministerstvo kultury Estonské republiky,
Acción Cultural Española, Velvyslanectví Litvy v České republice, Italský kulturní institut
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ČEPS, Ostravské vodárny a kanalizace, Ostravské komunikace, OZO Ostrava, Intoza, RT Torax,
i-květiny.cz, Fotodílna Korč, Mikrosvín Mikulov, Klub Pánů z Ponožkovic, Lucy’s Piano Cafe
& Jazz, Fér Café, Printo
Spolupracující organizace:
Biskupství ostravsko-opavské, SCEAV, Ostravská univerzita, Slezská univerzita v Opavě,
Janáčkova konzervatoř v Ostravě, Národní divadlo moravskoslezské, Janáčkova filharmonie
Ostrava, Knihcentrum.cz, Muzeum Novojičínska, JACKi – Jablunkovské informační centrum,
Kultura Frýdek-Místek, Fiducia, Minikino kavárna, PLATO, Galerie výtvarného umění
v Ostravě, Bezručova Opava
Oficiální hotel:
Imperial hotel Ostrava
Festival finančně podpořila města a obce:
Albrechtice, Dolní Benešov, Frýdek-Místek, Hlučín, Jablunkov, Karviná, Kopřivnice,
Ludgeřovice, Opava, Ostrava, Ostrava – Slezská Ostrava, Ostrava – Stará Bělá, Orlová, Paskov,
Rychvald, Sudice, Velká Polom

Členové spolku
Celkem 12 členů:
Černohorský Jakub
Dřízgová Eva
Františák Igor
Gatto Paolo
Harudová Ludmila
Kovalová Pavla
Kvapil Jan
Ruman Michael
Sweirkosz Josef
Ševčíková Veronika
Thon Tomáš
Varaja Lukáš

Kontaktní údaje
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Svatováclavský hudební festival, z. s.
Dr. Šmerala 6
702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
Česká republika
doc. Igor Františák Ph.D.
Ředitel Svatováclavského hudebního festivalu
igor.frantisak@shf.cz

Ing. Jiří Pospěch
Projektový manažer Svatováclavského hudebního festivalu
+420 723 343 242
jiri.pospech@shf.cz

Mgr. Eva Františáková
Editorka Svatováclavského hudebního festivalu
+420 723 824 476
editor@shf.cz

Marcela Červenáková
Kancelář Svatováclavského hudebního festivalu
+420 773 513 941
info@shf.cz

V Ostravě dne 28. 9. 2021
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