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 záhlaví rozhovor
18. ročník s podtitulem Andělé strážní a návraty domů

Festivalový 
magazín

Pavel Šporcl  
po šestnácté patronem
Operní představení ve světové premiéře
Festivalová edice vín vybrána
Speciál vyšel 27. 6. 2022 jako příloha regionálního týdeníku 
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na úvod zdravice prezidenta a patrona

Prezident festivalu Jiří Ludvík: 
Festival je hudební domov, kam  
se naši návštěvníci rádi vracejí

Patron festivalu Pavel Šporcl:
Festival mě nutí hledat něco nového

Když vyhlašujeme dramaturgické téma festivalu, 
vždy přemýšlíme nad jeho hloubkou, abychom 
našeho diváka motivovali k zamyšlení.

Hodně se zajímám o historii českých houslistů 
a zanedlouho vyjde ve světové premiéře koncert, 
který jsem natočil, koncert Jana Kubelíka.

Hudba, kterou vám na festivalu 
nabízíme, má vždy přesah. 
Téma každého ročníku určuje 

operní dílo, které ve vlastní produkci ve 
Znojmě připravujeme festivalu na míru. 
Letos jsme se pustili do starozákonního 
příběhu Josepha Haydna Návrat 
Tobiáše. Stěžejní téma návratů si pro 
své koncerty připravili i další účinkující 
na letošním ročníku festivalu.

Andělé strážní a návraty domů 
souvisí nejen s festivalem a jeho 

hudbou, ale i s tím, co se kolem nás 
děje. K návratu domů někdy potře-
bujeme anděla strážného – a zároveň 
domov a rodina jsou často naším 
andělem strážným největším. Chceme, 
aby festival, který letos pořádáme už 
po osmnácté, pro vás byl něco jako 
hudební domov, do kterého se rádi 
vracíte a užíváte si na něm každou 
chvíli. Zároveň jsme rádi, že se často 
festival stává andělem strážným na 
benefičních akcích, které pořádá. 

J sem velmi rád, že ve Znojmě 
na zahajovacím koncertě 
zahraji skladby, které jsem do 

této chvíle přehlížel. Festival mě 
každoročně donutí trošku více se 
zahloubat do partitur a najít něco 
nového. Mnohokrát jsem v minulosti 
připravoval koncert přímo pro 
znojemský festival, patronem jsem 
letos již po šestnácté. Už se moc 
těším, že s Janáčkovým komorním 
orchestrem zahrajeme koncerty 
od Stamice, Vejvanovského, Bendy 
a dalších. Program jsme dlouho 

dolaďovali, protože na mnoho skladeb 
nejsou ani správné noty a partitury. 
Snažili jsme se o to, aby byl koncert co 
nejzajímavější a nejpřínosnější. 

Festival je moje srdeční záležitost. 
Těším se na každý ročník, na kamarády, 
posluchače, vinaře. Tento festival při-
náší kvalitní hudební zážitky, ale není 
pouze o hudbě, ale také o setkávání 
na různých krásných místech Znojma 
a jeho okolí, samosebou se skleničkou 
v ruce. Znojmo a jeho festival jsou pro 
mě místa, kde je počasí vždy krásné 
a atmosféra ještě hezčí. 
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8.–24. července 2022 18. ročník

Letošní ročník  
má anděly 
strážné
Festival s podtitulem Andělé strážní 
a návraty domů se uskuteční v termínu 
8. až 24. července 2022 na různých místech 
města Znojma a také v jeho okolí – v přírodě 
i v krásných prostorách zámků a kostelů.

Na programu má festival více 
než 30 různorodých akcí. 
V semknuté dramaturgii se 

můžete těšit na patrona festivalu 
Pavla Šporcla a další skvělé interprety 
z oblasti klasické hudby. Nezapomene 
ale ani na cimbálovou muziku, jazz 
a crossover programy a také na 
gastroakce. V létě ve Znojmě vznikne 

jedinečné scénické ztvárnění oratoria 
Josepha Haydna Návrat Tobiáše 
ve světové premiéře. Napínavý 
starozákonní příběh můžete na vlastní 
oči sledovat 15., 16. a 17. července. 
Dílo vzniká v režii Tomáše Pilaře 
a v jedné z titulních rolí se představí 
světoznámý operní pěvec Adam 
Plachetka. 

víte, že…

HUDBA ZNOJMO 
ZNĚLA I V TZV. 
COVIDOVÝCH 
SEZÓNÁCH 
Loni a předloni jsme uspořádali 
festival, který se podařil praktic-
ky jako jediný z kulturních akcí 
v České republice uspořádat 
beze změn, škrtů v programu 
nebo přesunů termínů. Potěšují-
cí bylo, že pokles zájmu návštěv-
níků nebyl tak markantní. Po 
dvou letech se těšíme na ročník 
vracející se do normálu!

18. ROČNÍK 
PŘIVEDE 
NÁVŠTĚVNÍKY 
DO 2 NOVÝCH 
MÍST
Letos se otevřel krásný zrestau-
rovaný prostor bývalé školy 
v Louce a ihned se tam začaly 
konat konference a kulturní 
akce. Hudební festival tam ne-
může chybět a pořádá 18. čer-
vence Koncert bez hranic, na 
kterém se představí Znojemský 
komorní orchestr a Retzerland 
Brass Connection. Industriální 
koncert nás zavede do tovární 
haly společnosti Laufen. Koncert 
violoncellisty Alekseje Shadrina 
z Ukrajiny se koná 11. července.

OPERA 
TENTOKRÁT 
NEZAKONČUJE 
FESTIVAL
Hudební festival Znojmo vět-
šinou končí operou ve vlastní 
produkci. Tentokrát je dílo 
Josepha Haydna Návrat Tobiáše 
na programu přesně uprostřed 
festivalu. 15. až 17. července nás 
čeká největší hudební událost 
festivalu. Ve světové premiéře 
připravuje představení režisér 
Tomáš Ondřej Pilař a dirigent 
Roman Válek.

Autorem obrazu, který udal 
vizuální tvář letošnímu 
ročníku festivalu, je 
znojemský výtvarník Mgr. 
MgA. Pavel Kašpárek. Malíř 
si zvolil techniku kresby 
barevnou tuší.
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pozvánky tipy z festivalového programu

VOCES8 je oktet ze Spojeného 
království. Osm excelentních 
pěvců účinkuje po celém světě, 
vystupují s rozsáhlým reper-
toárem jak a cappella, tak ve 
spolupráci s předními orchestry, 
dirigenty a sólisty. Všestrannost 
a oslava rozmanitého hudeb-
ního vyjádření jsou ústředním 
bodem étosu výkonu a vzdělá-
vání souboru. Natočili nahrávky 
klasické hudby, jazzu, popu 
a vlastních aranžmá. Britský 
vokální soubor VOCES8 je hrdý 
na to, že může inspirovat lidi 
prostřednictvím hudby a sdílet 
radost ze zpěvu. 

čtvrtek 21.7.
19:00, kostel sv. Mikuláše, 
Znojmo

Brněnský rozhlasový orchestr lidových 
nástrojů (BROLN) vznikl v roce 1952 
pro potřeby vysílání Československého 
rozhlasu. Základ dramaturgie orches-
tru tvoří prezentace moravského, 
slovenského, českého, ale i zahraniční-
ho folkloru. Složení orchestru vychází 
z tradičních lidových muzik. Základem 
jsou smyčce, cimbály, klarinety a k nim 
se přidávají charakteristické lidové 
nástroje jako dudy, píšťaly, grumle, 
tárogató a další. Repertoár a zvuk or-
chestru se částečně proměňoval podle 
dramaturgů a uměleckých vedoucích.

Na koncertu v Louckém klášteře se 
propojí znovínské víno s lidovou hud-
bou plnou andělů a návratů domů.

sobota 9.7.
19:00, nádvoří Louckého  
kláštera, Znojmo

VOCES8 –   Do Znojma 
míří špička britské 
vokální interpretace

BROLN bude  
párovat víno 
s lidovou hudbou

Návštěvnické centrum v Louckém klášteře  
s ochutnávkou vín a prohlídkou kláštera

Každý den: 9.00–18.00

Prodejna lahvových vín v Louckém klášteře ve Znojmě 
Každý den: 9.00–12.30 a 13.00–18.00

Prodejna sudových vín v Louckém klášteře ve Znojmě 
Každý den: 9.00–12.30 a 13.00–18.00

Prodejna lahvových vín a dárkových předmětů  
na Horní České 2 ve Znojmě 

Po–Pá: 9.00–12.00, 12.30–18.00, So: 8.00–12.00 

Přijďte na víno ze Znovínu Znojmo

www.znovin.cz

...VÍNA HRDÁ 
NA SVŮJ PŮVOD

tipy

AKCE 
ZDARMA 
V PRVNÍ 
POLOVINĚ 
FESTIVALU
 Festivalový open air 
večírek (Big Band Znojmo, 
Dyjavan) – pátek 8. 7., 
20:00, Horní náměstí, 
Znojmo

 Setkání festivalů na 
Heiligersteinu (Cimbálová 
muzika Antonína Stehlíka, 
Retz Brass Quartet) – 
sobota 9. 7., 11:00, 
Heilgerstein (AT)

 Hudba v ulicích – úterý 
12. 7., 10:00–21:30, centrum 
Znojma

 inzerce  inzerce
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generálním partnerem festivalu je LAUFEN CZ rozhovor

 Proč jste se rozhodli v Laufen CZ 
Hudební festival Znojmo podpořit?
Jedná o prestižní festival, který 
má vysokou úroveň a je známý po 
celé České republice. Jsme důležitý 
zaměstnavatel v regionu Znojmo a vě-
říme, že dobrý zaměstnavatel se stará 
o okolí, ve kterém jeho zaměstnanci 
bydlí. Snažíme se tedy podporovat 
region a kulturu v něm, aby zde byli 
i naši zaměstnanci spokojení.

 Vy sám posloucháte klasickou 
hudbu?
Klasickou hudbu poslouchám rád, 
především barokní. V roce 1996 jsem 
studoval v Česku a neměl jsem kde 
trávit Vánoce, tak mě jedna skvělá paní 
profesorka pozvala k sobě domů. Její 
manžel pracoval shodou okolností 
v opeře v Brně a začal pouštět krásnou 
hudbu. Když jsem se zeptal, co to je, 
tak mi řekl, že je to Jakub Jan Ryba 
a Česká mše vánoční. Pan Ryba mi 
zůstal v srdci dodnes a pouštíme si ho 
doma na Vánoce. Časem jsem začal 
objevovat další klasické skladatele, 
které jsem si zamiloval. Je to pro mě 
muzika, kterou poslouchám, když 
chci relaxovat, ale i když se potřebuji 
koncentrovat.

 Co vás na programu letos nejvíc 
zaujalo, co si nenecháte ujít?
Těším se na Haydnovu operu Ná-
vrat Tobiáše. V roce 2019 jsem viděl 
dechberoucí představení Händelova 
Saula. Vynikající byla nejen hudba 
a pěvecké výkony, ale i scénografie 
byla neuvěřitelně kvalitní. V letošním 
roce bych také rád navštívil Koncert 

při svíčkách, má neuvěřitelnou atmo-
sféru.

 Koncert v továrně je novinka. 
Proč a jak proběhne?
Z tohoto nápadu jsem nadšený. 
Industriální prostory jsou dnes velmi 
moderní. Festival celkově přináší kon-
certy na místa, kde by je lidé nečekali, 
tak proč ne do továrny? Vystoupí 
neskutečně talentovaný ukrajinský vi-
oloncellista Aleksey Shadrin. Kultura 
na Ukrajině nyní prakticky neexistuje 
a my chceme být takto symbolicky 
andělem strážným, což je podtitul 
letošního ročníku festivalu. Koncert 
se uskuteční v pondělí 11. července 
v naší logistické hale.

 Je neskutečné, jak je vaše spo-
lečnost a Hudební festival Znojmo 
provázaný…
Klasická a barokní hudba má nesku-
tečně citlivou energii a jsem velice 
rád, že se můžeme této prestižní akce 
zúčastnit. Jsme hrdí, že jsme se spojili 
s akcí, která pomáhá regionu Znojmo, 
a těším se, že se uvidím s místními 
lidmi a společně si přiťukneme mým 
oblíbeným Veltlínským zeleným a Sau-
vignonem. 

Laufen podporuje  
lokální kulturu ve Znojmě
Generálním partnerem Hudebního festivalu Znojmo je společnost 
Laufen CZ, v jejímž čele stojí generální ředitel Luis Sergio Castro. 
I díky němu se v letošním roce uskuteční koncert přímo ve 
znojemské keramičce. Mezi prémiovými vanami a umyvadly bude 
znít violoncellový koncert zahraničních hudebníků.

medailonek

LUIS SERgIO 
CASTRO LANDA
Generální ředitel  
společnosti LAUFEN CZ

Španělský ekonom, který na 
postu generálního ředitele společ-
nosti LAUFEN CZ působí od září 
2017. Do skupiny Roca Group 
nastoupil v roce 2001 a o rok poz-
ději se dostal do týmu společnosti 
LAUFEN CZ. V letech 2005 a 2008 
byl finančním manažerem pro 
Českou republiku, následovalo 
úspěšné působení na pozici ge-
nerálního ředitele pro Bulharsko, 
Rumunsko a Chorvatsko.

HISTORIE úSPĚŠNé KERAMIČKY
Továrna na výrobu keramiky ve Znojmě vznikla už roku 1878. V roce 1920 
se zde jako první v Evropě začala vyrábět umyvadla, vany a další produk-
ty ze žárohlíny. Druhá keramička je pak v Bechyni. Právě tu společnost 
Keramik Holding AG Laufen koupila jako první v roce 1991, následovalo 
převzetí znojemského závodu. Španělská společnost Roca pak přebrala 
v roce 1999 Keramik Holding a vznikla i společnost Laufen CZ, která v ČR 
zastupuje značky Laufen, Jika a Roca.
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čtvrtek 7. 7.
18:00   
Večeře 
s Adamem 
Plachetkou

Asijská kuchyně pod vede-
ním kuchaře Kamila Piálka 
a párování jídla s vínem. 
Přijměte pozvání ke spo-
lečnému stolu s operním 
pěvcem Adamem Plachet-
kou a dirigentem Romanem 
Válkem. 
Vinařství Piálek & Jäger, 
Nový Šaldorf-Sedlešovice
2 490 Kč

pátek 8. 7.
18:00  
Koncert patrona 
Pavla Šporcla

Houslový virtuóz v doprovo-
du Janáčkova komorního or-
chestru vrací domů hudbu, 
kterou složili čeští sklada-
telé mimo jejich domovinu. 
Zazní houslové koncerty 
skladatelů Jiřího Antonína 
Bendy, Josefa Myslivečka, 
Václava Vodičky a Carla 
Stamitze.
nádvoří Jihomoravského 
muzea, Znojmo / v přípa-
dě nepřízně počasí kostel 
sv. Mikuláše, Znojmo
v předprodeji 390 Kč /  
na místě 450 Kč

20:00  
Festivalový open 
air večírek

Neformální zahájení festi-
valu pod otevřeným nebem 
na náměstí v centru města. 
Užijte si večírek, na kterém 
se představí festivalová 
kolekce vín a zažijete jedi-
nečnou open air atmosféru. 
Účinkují Big Band Znojmo 
a cimbálová muzika Dyja-
van.
Horní náměstí, Znojmo
Vstup volný

sobota 9. 7.
11:00  
Setkání festivalů 
na Heiligersteinu

Dva přátelské festivaly 
Hudební festival Znojmo 
a Festival Retz na mystickém 
místě. Účinkují: Cimbálová 
muzika Antonína Stehlíka 
a Retz Brass Quartet.
Heilger Stein (AT)
Vstup volný

19:00  
Cimbál, víno, 
andělé

Legenda lidové hudby Br-
něnský rozhlasový orchestr 
lidových nástrojů (BROLN) 
představí píseň ve vztahu 
k domovu a k andělům. 
Součástí akce je párová-
ní vína a hudby a beseda 
u cimbálu s Cimbálovou 
muzikou Antonína Stehlíka.
nádvoří Louckého kláštera, 
Znojmo / v případě nepří-
zně počasí Loucký klášter, 
Znojmo
v předprodeji 290 Kč /  
na místě 350 Kč

neděle 10. 7.
11:00  
Tour de Varhany

Varhanní dialog a hudební 
improvizace pod rukama 
mistrů ve svém oboru – 
Martina Jakubíčka a Adele 
Brandeis. Součástí programu 
je odborný výklad k hudeb-
ním nástrojům a doprava na 
všechny ze série koncertů.
11:00 | kostel Nanebevzetí 
Panny Marie a sv. Václava, 
Znojmo
13:00 | kostel sv. Martina, 
Šatov
14:30 | kostel sv. Jakuba,  
Unterretzbach (AT)
16:00 | bazilika sv. Krve, 
Pulkau (AT)
permanentka v předprodeji 
350 Kč / na místě 400 Kč, jed-
notlivé koncerty v předprode-
ji 150 Kč / na místě 200 Kč

21:00  
Koncert  
při svíčkách I.

Andělská hudba při svitu 
svíček v podání andělských 
hlasů Pavly Radostové, 
Lucie Netušilové Karafiátové 
a Markéty Klaudové Böh-
mové (Drei Engel). Představí 
duchovní i světské árie 
s prosbami k andělům i árie 
plné stesku po domově.
kaple sv. Václava, Znojmo
v předprodeji 350 Kč /  
na místě 390 Kč

pondělí 11. 7.
19:00  
Industriální 
koncert

Jak zní klasická hudba 
v logistické hale? Účinkující: 
Aleksey Shadrin – violoncello 
(UK), Salih Can Gevrek – pia-
no (TUR)
Laufen (Průmyslová 14), 
Znojmo 
v předprodeji 290 Kč /  
na místě 350 Kč

úterý 12. 7.
10:00–21:30 
Hudba v ulicích 

Multižánrový happening, 
který oživí hudbou zákoutí 
města Znojma. Celý den 
v ulicích Znojma vystoupí na 
200 účinkujících, kteří vytvá-
ří neopakovatelnou atmosfé-
ru a roztančí celé město.
centrum Znojma 
Vstup volný

20:00 
Koncert na dřeň 

Charitativní koncert na pod-
poru Nadace pro transplan-
tace kostní dřeně. Vystoupí 
kapela Jay Delver. Těšit 
se můžete na podmanivé 
precizní melodie balancující 
na hraně popové líbivosti 
a rockové údernosti. 
Lahofer, Dobšice 
v předprodeji 350 Kč /  
na místě 390 Kč

středa 13. 7.
19:00  
Melody Makers: 
Koncert pro 
uherčický zámek

Odlehčený koncert věnova-
ný jako pocta mohykánovi 
českého tanečního swingu 
Jiřímu Traxlerovi s názvem 
„Potkal jsem svůj sen“ v po-
dání Ondřeje Havelky a jeho 
Melody Makers.
Státní zámek Uherčice 
v předprodeji 490 Kč / na mís-
tě 550 Kč, s dopravou 590 Kč

pátek 15. 7.
20:00  
J. Haydn: 
Návrat Tobiáše – 
premiéra

Oratorium vzniklo na motivy 
starozákonního příběhu 
a představuje Tobiáše, který si 
jde pro nevěstu. Z cest přine-
se živou vodu, díky které jeho 
slepý otec prozře. Provází ho 
anděl strážný vtělený do psa. 
Umělecký tým tvoří špička 
světové klasicistní interpre-
tace jak mezi pěvci, tak mezi 
hudebníky. Účinkují: Shira 
Patchornik, Lucie Kaňková, 
Dagmar Šašková, Theodore 
Browne, Adam Plachetka 
a Czech Ensemble Baroque. 
Režie: Tomáš Ondřej Pilař. 
Dirigent: Roman Válek.
jízdárna Louckého kláštera, 
Znojmo 
A 1 290 Kč / B 990 Kč /  
C 790 Kč / D 590 Kč  
(na místě A 1350 Kč / 
B 1050 Kč / C 850 Kč / 
D 650 Kč)

sobota 16. 7.
15:00  
(Ne)vinná 
degustace 
a návraty domů

Vinná degustace s jedním 
z nejlepších sommelierů 
a několikanásobným mis-
trem ČR Jakubem Přibylem. 
Představí zahraniční vína 
lahodící k tématu festivalu 
a promluví i o vybraných 
vínech z festivalové kolekce. 
sklepení U Císaře Zikmun-
da, Znojmo 
800 Kč



 program

20:00  
J. Haydn:  
Návrat Tobiáše –  
repríza

jízdárna Louckého kláštera, 
Znojmo 
A 1 290 Kč / B 990 Kč /  
C 790 Kč / D 590 Kč  
(na místě A 1350 Kč / 
B 1050 Kč / C 850 Kč / 
D 650 Kč)

neděle 17. 7.
20:00  
J. Haydn:  
Návrat Tobiáše –  
derniéra

jízdárna Louckého kláštera, 
Znojmo 
A 1 290 Kč / B 990 Kč /  
C 790 Kč / D 590 Kč  
(na místě A 1350 Kč / 
B 1050 Kč / C 850 Kč / 
D 650 Kč)

pondělí 18. 7.
19:00  
Koncert bez 
hranic

Znojemský komorní orchestr 
a Retzerland Brass Connec-
tion ve společném projektu 
spojují dva festivaly. Společ-
ně představí ve světové pre-
miéře skladbu Víta Zouhara 
Láska na hranici, která byla 
složena právě pro tuto pří-
ležitost. Zazní také skladba 
Wolframa Wagnera Andělská 
suita pro smyčce a žestě.
Centrum Louka, Znojmo
v předprodeji 290 Kč /  
na místě 350 Kč

úterý 19. 7.
18:00  
Přednáška 
o andělech 
strážných  
dnešní doby

Výjimečný teolog přiblíží 
divákům festivalu spojení 
dnešní doby a hudby s An-
děly strážnými.
Starý zámek, Jevišovice
Vstup volný

19:30  
Koncert vítězů
Koncert věnovaný nadějím 
poučené interpretace – laureá-
tům Letní školy barokní hudby. 
Za doprovodu orchestru Czech 
Ensemble Baroque vystoupí
kostel sv. Josefa, Jevišovice
v předprodeji 200 Kč /  
na místě 250 Kč

středa 20. 7.
19:00  
Duchovní hudba 
ze znojemských 
archivů

Novodobá premiéra jedi-
nečné sakrální kompilace 
v podání Societas Incognito-
rum. Kapelník císaře Matyáše 
Habsburského Lamberto de 
Sayve složil tuto kompilaci 
speciálně pro znojemské kůry. 
Kompilace obohatí skladby 
jeho současníků, jako třeba 
Jacobuse Handla Galluse, 
Orlanda di Lassa a dalších. 
kostel sv. Michala, Znojmo
v předprodeji 250 Kč /  
na místě 300 Kč

čtvrtek 21. 7.
19:00  
VOCES8: 
Guardian Angel

Jeden z nejlepších světových 
vokálních souborů a jejich 
mystický barokní projekt 
slibuje harmonizující zážitek 
souznění 8 libozvučných 
hlasů. A cappella koncert 
tohoto britského uskupení 
patří mezi vrcholy letošního 
ročníku festivalu.
kostel sv. Mikuláše, Znojmo
A 790 Kč / B 650 Kč / na 
místě A 850 Kč / B 690 Kč

pátek 22. 7.
10:00–16:00  
Dětský den 
festivalu

Tvořivé dílny pro nejmenší 
pod širým nebem. Výtvar-
né řádění, muzicírování na 
různé nástroje, pohybové 
aktivity a mnoho dalšího 
v příjemném parku v centru 
města.
Husovy sady, Znojmo
Vstup volný

18:00  
Koncert  
malých géniů

Vítězové nejuznávanějších 
dětských soutěží mladých 
talentů vystoupí s mimořád-
nými hudebními výkony. 
nádvoří JMM / v případě 
nepřízně počasí divadlo
v předprodeji 200 Kč /  
na místě 250 Kč

sobota 23. 7.
11:00  
Koncert na 
mostě

Připomínka prvního setkání 
po pádu železné opony. 
Hraniční most v Čížově se 
zástupci místního folkloru 
dává prostor nezapome-
nutelnému hudebnímu 
dialogu. 
most Hardegg / Čížov
Vstup volný

21:00  
Koncert při 
svíčkách II.

Zrakově postižení studenti 
Deylovy konzervatoře v Pra-
ze, pro které je hudba jejich 
andělem strážným, předsta-
ví svůj talent. Festival dává 
publiku možnost vyzkoušet 
tmu, ve které interpreti 
běžně žijí.
Dům umění, Znojmo
v předprodeji 300 Kč /  
na místě 350 Kč

neděle 24. 7.
11:00  
Jazzové matiné 
v NP Podyjí

Výlet do přírody a příjem-
né hudební dopoledne 
v národním parku zpříjemní 
jazzová hudba kapely Petra 
Ernyei Trio. Akce je každo-
ročně spojována s dobro-
tami z piknikových košů 
a relaxem na dece.
NP Podyjí – Pod Šobesem, 
Hnanice
v předprodeji 250 Kč /  
na místě 300 Kč

14:00  
Promenádní 
koncert

Atmosféra znojemského 
parku a kostýmované-
ho Okrašlovacího spolku 
doplněná dobovou hudbou 
19. století. Účinkuje Kafe 
Kvartet.
Husovy sady, Znojmo
Vstup volný

17:00  
Slavnostní 
mše za vědu 
a výzkum

Marek Orko Vácha pove-
de slavnostní mši za vědu 
a výzkum jako naše anděle 
strážné a za návraty domů 
v prostoru bývalého gym-
názia, na kterém několik let 
učil Gregor Johann Mendel.
nádvoří Jihomoravského 
muzea, Znojmo / v přípa-
dě nepřízně počasí kostel 
sv. Mikuláše, Znojmo
Vstup volný

19:00  
Metastasio na 
vranovském 
zámku

Sopranistka Martina Jan-
ková a cemballistka Maria 
Barbara Willi provedou díla 
českých skladatelů, kteří 
tvořili především ve Vídni 
v době velkého dvorního 
libretisty a básníka Pietra 
Metastasia. Zazní hudba 
Josepha Haydna, Leopolda 
Koželuha a Jana Václava 
Huga Voříška.
nádvoří Státního zámku 
Vranov nad Dyjí / v případě 
nepřízně počasí Sál předků 
Státního zámku Vranov 
nad Dyjí 
v předprodeji 390 Kč /  
na místě 450 Kč,  
s dopravou 490 Kč

změna programu vyhrazena
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festivalová místa

Kam nás letos 
festival zavede

Nádvoří 
minoritského 
kláštera  
(Jihomoravské 
muzeum 
Znojmo)  
8. 7. Koncert 
patrona Pavla 
Šporcla

Zahradní park 
Státního zámku 
Uherčice 
13. 7. Melody 
Makers – Koncert 
pro uherčický 
zámek

Kaple sv. 
Václava, 
Znojmo 
10. 7. Drei 
Engel – 
Koncert při 
svíčkách I. 

Vinařaství 
Lahofer, 
Dobšice 
12. 7. Jay 
Delver – 
Koncert 
na dřeň

 inzerce

 inzerce



Dechberoucí starozákonní příběh můžete na vlastní 
oči sledovat ve Znojmě 15., 16. a 17. července. Dílo 
vzniká v režii Tomáše Pilaře, který ve Znojmě zpraco-

val doposud největší operní scénické dílo v historii festiva-
lu – Händelova Saula s Adamem Plachetkou v titulní roli.

Oratorium vzniklo na motivy starozákonního příběhu 
a představuje Tobiáše, který si jde pro nevěstu. Z cest přine-
se živou vodu, díky které jeho slepý otec prozře. Provází ho 
anděl strážný vtělený do psa. 

Umělecký tým festivalové stagiony tvoří špička světové 
klasicistní interpretace jak mezi pěvci, tak mezi hudebníky. 
V hlavním obsazení se představí Adam Plachetka a spolu 
s ním Theodore Browne, Dagmar Šašková, Shira Patchornik 
a Lucie Kaňková. O hudbu se opět stará Czech Ensemble 
Baroque v čele s osvědčeným manželským duem: dirigent 
Roman Válek a sbormistryně Tereza Válková. 

Haydnovo oratorium Il ritorno di Tobia (Návrat Tobiá-
šův) je prvním oratoriem skladatele. Dílo je psáno ve stylu 
metastasiovské ideje oratoria jako duchovní opery. Formál-
ním základem dvoudílné kompozice jsou po vzoru opery 
recitativy a árie, nechybí však ani sbory v duchu oratorní 
tradice. Skladba se setkala s velkým úspěchem a byla za 
skladatelova života velmi populární. 

Světová 
premiéra 
opery bude 
pohádka

V rámci Hudebního festivalu Znojmo každoročně 
vzniká ve vlastní produkci jedno operní dílo. 

Návrat Tobiáše

úČINKUJÍ
Tobia (tenor)   
Theodore Browne

Anna (mezzosoprán)  
Dagmar Šašková

Tobit (bas)   
Adam Plachetka

Sara (soprán)   
Shira Patchornik 

Raffaelle (soprán)   
Lucie Kaňková

Režisér Tomáš   
Ondřej Pilař

Dirigent   
Roman Válek

Sbormistryně   
Tereza Válková

Czech Ensemble  
Baroque

JAKé PREMIéRY PŘINESL 
HUDEBNÍ FESTIVAL 
ZNOJMO?
Georg Fridrich Händel: Acis a Galatea (2005)
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (2006)
Když tančím s Beethovenem (2007)
Antonio Vivaldi: Dorilla in Tempe (2008)
Joseph Haydn: Stvoření (2009)
Henry Purcell: Král Artuš (2010)
Josef Mysliveček: Montezuma (2011)
Jean Baptiste Lully: Král Slunce (2012)
Claudio Monteverdi: Combattimento (2013)
Jean-Philippe Rameau: Platée (2014)
Georg Philipp Telemann: Daniel v jámě lvové (2015)
Wolfgang Amadeus Mozart: Don Giovanni (2016)
Heinrich Schütz: Příběh o Kristu (2017)
Emilio de´ Cavalieri: Svár duše s tělem (2018)
Georg Friedrich Händel: Saul (2019)
Michael Haydn: Sen (2020)
George Philipp Telemann:  
Den posledního soudu (2021)

 J. Haydn: Návrat Tobiáše festivalová opera

Andělé strážní a návraty domů | 09
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RYZLINK VLAŠSKÝ  
Vinařství Lahofer 
PS | 2020 | bílé | suché

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ  
Vino Hort  
VOC | 2018 | bílé | suché

VELTLÍNSKÉ ZELENÉ  
Vinařství Simenon  
VOC | 2021 | bílé | suché

KAMBRIUM CUVÉE 
Dobrá vinice  
MZV | 2019 | bílé | suché

NEUBURSKÉ  
Stanislav Mádl  
MZV | 2021 | bílé | suché

SYLVÁNSKÉ ZELENÉ  
Znovín Znojmo 
PS | 2020 | bílé | suché

RYZLINK RÝNSKÝ  
Vinařství Lambeck  
MZV | 2020 | bílé | suché

RYZLINK RÝNSKÝ  
Arte Vini  
VOC | 2021 | bílé | suché

SAUVIGNON  
Vinice Hnanice  
VOC | 2021 | bílé | suché

SAUVIGNON  
Vinařství Líbal  
VOC | 2021 | bílé | polosuché

SAUVIGNON  
Vinařství Piálek & Jäger 
VOC | 2021 | bílé | polosuché

CHARDONNAY  
Vinařství Waldberg  
PS | 2019 | bílé | polosuché

Festivalová edice vín 2022

festivalové víno vinné degustace a gastronomie

Hudební festival 
Znojmo se od svého 
prvního ročníku v roce 
2005 vyznačuje mimo 
jiné tím, že se na 
každém koncertu nebo 
operním představení 
návštěvníkům podává 
víno od místních 
vinařů. Návštěvníci tak 
mají možnost doplnit 
hudební zážitky těmi 
chuťovými a poznat 
místní vinařskou 
produkci.

Nejen 
hudbou 
září festival
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V inné degustace se za 18 let 
konání festivalu staly jeho 
nedílnou součástí a do letního 

Znojma patří. Postupem let se mezi 
hudebními událostmi umístily i gast-
ronomické akce a odborné vinné de-
gustace, které připomínají, že k hudbě 
odjakživa patří dobré jídlo a víno. 

Unikátní festivalová edice vín
V rámci festivalu vzniká limitovaná 
edice festivalových vín. Každý rok se 
koná před festivalem zatřídění vín 

do této edice. Výběr měla na starosti 
odborná komise v čele se znalcem vín 
Františkem Koudelou.

Vinaři nominují obvykle tři vzorky, 
ze kterých odborná komise vybere 
jeden, který obdrží odznak Festivalové 
víno a vinaře pak zastupuje ve festiva-
lové edici.

Víno festivalové edice je možno za-
koupit ve festivalové vinotéce v info-
centru festivalu na Obrokové ulici, na 
velkých koncertech, ve festivalových 
restauracích a místních vinotékách. 

tipy

gastronomické 
akce 
čt 7. 7. | Večeře  
s Adamem Plachetkou
Asijská kuchyně pod vedením 
kuchaře Kamila Piálka

so 16. 7. |  
(Ne)vinná degustace  
a návraty domů 
Seznámení s českými 
i zahraničními víny v podání 
jednoho z nejlepších českých 
sommelierů Jakuba Přibyla

ne 24. 7. | Jazzové  
matiné v NP Podyjí
Petra Ernyei Trio jazzuje 
v přírodě, uvolněnou atmosféru 
skvěle doplní dobroty 
z piknikového koše

RULANDSKÉ BÍLÉ  
Vinařství Hanzel  
PS | 2018 | bílé | polosuché

TRAMÍN ČERVENÝ  
Tasovické vinařství  
PS | 2021 | bílé | polosuché

TRAMÍN ČERVENÝ  
Vinařství Vaněk 
VH | 2021 | bílé | polosuché

MUŠKÁT MORAVSKÝ  
Ampelos  
MZV | 2021 | bílé | polosuché

HIBERNAL  
Vinařství Růžička  
MZV | 2021 | bílé | polosladké

PÁLAVA  
Vinné sklepy Lechovice 
VH | 2021 | bílé | polosladké

PÁLAVA  
Vinařství Roman Polák 
MZV | 2021 | bílé | polosladké

FRIZZANTE CUVÉE  
Perk víno 
MZV | 2021 | bílé | suché

FRANKOVKA ROSÉ  
THAYA vinařství 
PS | 2021 | rosé | polosuché

CUVÉE ROSÉ  
Vinařství Dobrovolný  
KAB | 2020 | rosé | polosuché

FRIZ ÁŇA TÉ  
Vinařství U Stehlíků  
MZV | 2021 | rosé | polosuché

GRYLLUS  
Vinařství Špalek  
MZV | 2017 | červené | suché

vinné degustace a gastronomie festivalové víno

NOVINKA: ON-LINE PRODEJ 
FESTIVALOVÝCH VÍN
Chcete se dozvědět více o festivalové kolekci? Na 
webu hudbaznojmo.cz najdete bližší popis vín a je-
jich charakteristiku. Vína si můžete objednat také on-
line. Po Znojmě vám je pořadatelé zavezou až domů.



www.hudbaznojmo.cz

8.–24. 7.

Andělé strážní 
a návraty domů

18. ročník

Největší hudební událost festivalu

J. Haydn: Návrat Tobiáše
Oratorium vzniklo na motivy starozákonního příběhu a představuje Tobiáše, 
který si jde pro nevěstu. Z cest přinese živou vodu, díky které jeho slepý  
otec prozře. Provází ho anděl strážný vtělený do psa. Umělecký tým tvoří 
špička světové klasicistní interpretace jak mezi pěvci, tak mezi hudebníky.  
Účinkují: Shira Patchornik, Lucie Kaňková, Dagmar Šašková, Theodore Browne, 
Adam Plachetka a Czech Ensemble Baroque. Režie: Tomáš Ondřej Pilař. 
Dirigent: Roman Válek.

pá 15. 7., so 16. 7., ne 17. 7. | 20:00 | jízdárna Louckého kláštera, Znojmo
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