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1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE

.

Název:

Hudbaznojmo, z.s.

IČ:

059 45 984

Sídlo:

Hrnčířská 246/1,
669 04 Znojmo - Přímětice

Statutární zástupce:

Mgr. Jiří Ludvík

Zahájení činnosti:

28. března 2017

🎻 Hudba Znojmo
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2. ÚČEL SPOLKU
●

příprava, realizace, produkce a další nakládání s koncerty, které
vznikají v rámci Hudebního festivalu Znojmo

● výzkum a vzdělávání v oblasti hudby
● příprava a realizace hudebních děl
● praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní
úrovni
● propagace vlastní činnosti
● vydávání a distribuce hudebních a obrazových nosičů, publikace
brožur, letáků a dalších propagačních materiálů
● poradenská a konzultační činnost v oblasti hudby a její historie

.
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3. CÍLE SPOLKU

.

Hudební festival Znojmo je zaměřen na nastudování děl známých i méně
známých skladatelů. Žánrově pestrou dramaturgii sjednocuje téma daného
ročníku festivalu, ale také koncerty, které se již staly tradičními. Programy
koncertů jsou šité na míru festivalu a jsou realizovány v jeho vlastní
produkci.
Festival si klade za cíl stát se celostátně a časem i celoevropsky
uznávanou kulturní akcí a tím zviditelnit město Znojmo jako kulturní
centrum. Dalším cílem festivalu je připravovat unikátní umělecké
projekty, které se stanou nedílnou součástí dění v kulturním světě.
Patronem festivalu je již řadu let houslový virtuos Pavel Šporcl a záštitu
pravidelně přebírá ministr kultury, hejtman Jihomoravského kraje a
starosta města Znojma.
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.
4. PŘEHLED VŠECH AKCÍ
uskutečněných v rámci festivalu - včetně programu v jednotlivých dnech
konání festivalu
PROGRAM HUDEBNÍHO FESTIVALU ZNOJMO 2018

Čtvrtek 12. 7.2018
19.00… kostel sv. Michala, Znojmo
Emilio de’ Cavalieri: Svár duše s tělem – premiéra
Scénické provedení nejstaršího oratoria s komickými prvky vzniklo na
míru Znojmu a festivalu. Dílo z roku 1600 je hudebně-dramatickým
zpracováním oblíbeného středověkého literárního motivu, hádky mezi
Tělem a Duší o to, kdo z nich je odpovědný za hříchy, kterých se člověk v
životě dopustil. Účinkují: Roman Válek (dirigent), Ladislava Košíková
(režie), Tomáš Hanzlík (scénografie a kostýmy), Diego Cantalupi (autor
edice), Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, Markéta Cukrová,
Tadeáš Hoza, Jiří Miroslav Procházka, Jakub Kubín, Martin Vacula a
další.

Pátek 13. 7.2018
19.00… kostel sv. Michala, Znojmo
Emilio de’ Cavalieri: Svár duše s tělem – repríza
Scénické provedení nejstaršího oratoria s komickými prvky vzniklo na
míru Znojmu a festivalu.
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20.00… Horní náměstí, Znojmo
Hudební večírek pro Znojmo
Jazzy Talking a Petr Beneš Quartet přivítají začínající festival jazzovým a
cross-overovým programem na večírku s pochůzkovou degustací
festivalových vín

Sobota 14. 7.2018
11.00 … Heiliger Stein (A)
Setkání festivalů na Heiliger Steinu
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka zahraje k posezení a pikniku bez
hranic
19.00… kostel sv. Michala, Znojmo
Emilio de’ Cavalieri: Svár duše s tělem – derniéra
Scénické provedení nejstaršího oratoria s komickými prvky vzniklo na
míru Znojmu a festivalu.

Neděle 15. 7. 2018
15.00… park hotelu Savannah, Chvalovice-Hatě
Swingová tančírna
Poprvé v historii festivalu swingová tančírna pod širým nebem. Open air
večírek v krásném parku hotelu Savannah nedaleko Znojma. Akci doplní
speciality hotelového šéfkuchaře a pochůzková degustace festivalových
vín.
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Pondělí 16. 7. 2018
18.30… nádvoří Starého zámku Jevišovice
Přednáška Miloše Štědroně
Originální hudební historik představí dobové nástroje a zákulisí poučené
interpretace.
20.00… nádvoří Starého zámku / kostel sv. Josefa Jevišovice
Koncert laureátů
Letní školy barokní hudby Vítězové letní interpretační soutěže v Holešově
2017 v doprovodu Czech Ensemble Baroque. Pavla Radostová (soprán),
Vojtěch Pelka (kontratenor), Alžběta Chlubnová (zobcová flétna).

Úterý 17. 7.2018
20.00… kaple sv. Václava, Znojmo
Barokní koncert při svíčkách
Romantický večer při svíčkách v podání Brno Baroque Trio. Stylový
program propojuje hudbu plnou konfliktů. Účinkují: Zdeněk Svozil
(housle), Anežka Kavalírová (violoncello), Martin Hroch (cembalo)

Středa 18. 7. 2018
10.00–20.00 … ulice a náměstí Znojma
Hudba v ulicích
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Celodenní multižánrový happening, který oživí hudbou zákoutí města
Znojma. Více jak 100 umělců bude hrát pod širým nebem.

Čtvrtek 19. 7. 2018
19.00 … nádvoří / banketní sál Státního zámku Uherčice
Koncert uherčického zámku
Netradiční koncert v prostorách uherčického zámku letos představí
multižánrový soubor Clarinet Factory, který v loňském roce získal
ocenění Classic Prague Awards. Klarinetové kvarteto se publiku představí
s programem mísícím prvky klasické hudby, jazzu, folkloru či ethna se
špetkou improvizace a minimalismu.

Pátek 20. 7.2018
21.00… Dům umění, Znojmo
Komorní koncert při svíčkách
Za svitu svíček se představí rakouské interpretky: Andrea Linsbauer
(klavír) a Ekaterina Frolova (housle)
17.00… náměstí T.G.M.
Sommelierské minimum
Zážitková vinná degustace pod odborným sommelierským vedením
Františka Koudely s projížďkou po vinicích a regionálních vinařstvích na
trase Vinobusu.
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Sobota 21. 7.2018
21.00 …jízdárna Louckého kláštera, Znojmo
Pavel Šporcl mezi tělem a duší
Sólový program patrona festivalu sestavený speciálně pro dramaturgii 14.
ročníku Hudebního festivalu Znojmo. Během večera zazní kontrastní díla
podtrhující myšlenku sváru duše s tělem, které spojuje technická
náročnost skladeb s jejich překrásnou melodičností (G. Tartini, N.
Paganini, Schnittke, J. S. Bach a díla dalších autorů)
15.00… Sklepení u císaře Zikmunda, Znojmo
Tematická degustace světových vín
Exkluzivní degustace mimořádných vín z celého světa pod vedením
znalce vína a šéfredaktor časopisu WINE & Degustation Michal Šetka.

Neděle 22. 7. 2018
11.00 …11.00 Znojmo-Louka – kostel Nanebevzetí P. Marie a sv. Václava
13.00 Vratěnín – kostel sv. Jakuba Většího / 15.00 Geras – Stift Geras
(klášterní kostel opatství Geras) / 17.00 Retz – Rathauskapelle Retz
(radniční kaple v Retzu)
Tour de Varhany
Martin Jakubíček, Martin Bernreuther, Ines Schüttengruber putují od
varhan k varhanám a poprvé zavítají i za hranice. Zazní premiéra cyklu
Tanze di Anima et di Corpo Miloše Štědroně.
19.00 … Sál předků Státního zámku Vranov nad Dyjí
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Hostina na zámku
Prvotřídní gastronomický zážitek s dobovým tancem a hudbou ve stylové
interpretaci. Gastrokoncert podle šéfkuchaře Radka Davida (restaurace La
Veranda), účinkuje Alla Danza Brno – Baroque (tanec), Czech Ensemble
Baroque Taffel Trio (hudba), Michal Šetka (šéfredaktor časopisu WINE &
Degustation).

Pondělí 23. 7. 2018
10.00–17.00 … park v centru Znojma - Horní park
Dětský hudební den
Tvořivé dílny pro nejmenší pod širým nebem. Výtvarné řádění,
muzicírování na různé hudební nástroje, pohybové aktivity.
18.00… nádvoří Jihomoravského muzea / Městské divadlo Znojmo
Koncert malých géniů
Vítězové nejuznávanějších dětských soutěží s mimořádnými hudebními
výkony.

Úterý 24. 7.2018
19.00 …. nádvoří Jihomoravského muzea, Znojmo
Pavel Šporcl Trio
Trio ve složení Pavel Šporcl (housle), Petr Šporcl (violoncello) a Karel
Košárek (klavír). Projekt na míru festivalové dramaturgii představuje dvě

11

poutavá klavírní tria plná rozporuplností od F. Mendelssohna Bartholdyho
a P. I. Čajkovského.

Středa 25. 7.2018
19.00 … nádvoří Althanského paláce / Městské divadlo Znojmo
Koncert znojemských hudebníků
Hudební pocta rodáků svému městu v orchestrálním obsazení
znojemských hudebníků se sólisty – Markem Filipem (housle), Břeňkem
Vybíralem (violoncello), Danou Šťastnou (zpěv) a Terezou Novou
(flétna). Zazní díla Johanna Sebastiana a Johanna Christiana Bacha,
koncert pro altovou flétnu a orchestr Alessandra Scarlattiho, Vivaldiho
koncerty pro smyčcový orchestr a cembalo a díla dalších autorů.

Čtvrtek 26. 7.2018
18.00 … nádvoří Jihomoravského muzea / Městské divadlo Znojmo
Prague Cello Quartet hraje na dřeň
Charitativní koncert na podporu Nadace pro transplantace kostní dřeně.
Koncertní show českého souboru čtyř profesionálních violoncellistů.

Pátek 27. 7. 2018
19.00 … nádvoří Louckého kláštera, Znojmo
Cimbál, víno – duše, tělo
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Humorný folklorní večer s cimbálovou muzikou Ohnica řízenou degustací
vín. Následuje beseda u cimbálu s Cimbálovou muzikou Antonína
Stehlíka.

Sobota 28. 7. 2018
19.00… sál v konventu Louckého kláštera, Znojmo
(Ne)vážný koncert
Netradiční vážně nevážný koncert v běžně nepřístupných prostorách
národní kulturní památky. Zazní Ensalady Matea Flechy v podání
vokálního souboru Czech Ensemble Baroque, doplněný o orchestrální
hráče. Koncert obohatí rytmická sekce ve složení Emil Machain a Ester
Švábková
Vycházka do NP Podyjí
Vycházka s průvodcem do přírody Národního parku Podyjí.
11.00 … NP Podyjí – Pod Šobesem, Hnanice
Koncertní piknik v NP Podyjí
Hudebně gastronomický zážitek pod širým nebem v lůně nádherné
přírody Národního parku Podyjí. Jazzová pohoda s přáteli a kapelou
Melody Boys z Melody Makers nad dobrým vínem a piknikovými košíky
chutných dobrot
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Neděle 29. 7.2018
20.00 … jízdárna Louckého kláštera, Znojmo
Il Giardino Armonico: Serpent & Fire
Slavnostní závěrečný koncert festivalu v režii proslulého italského
ansámblu Il Giardino Armonico, který se specializuje na stylovou
interpretaci hudby 17. a 18. stol. S programem Serpent & Fire doprovodí
cenami ověnčený orchestr (Grammy Awards, Gramophone) s dirigentem
Giovannim Antoninim sopranistku Annu Prohasku, která za své
stejnojmenné album získala v minulém roce mezinárodní ocenění
International Classical Music Awards.

každý den festivalu
21.30…Radniční věž, Znojmo
VĚŽNÍ HUDBA
Fanfáry na dobrou noc v podání Znojemských žesťů.
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Dále pak produkce a postprodukce projektů:
(2005) G. F. Händel: Acis a Galatea (celkem již 8 představení)
(2006) W. A. Mozart: Don Giovanni (česká premiéra v poučené
interpretaci)
(2007) Když tančím s Beethovenem (světová premiéra hudebně tanečního
projektu)
(2008) A. Vivaldi: Dorilla in Tempe (česká premiéra v poučené
interpretaci)
(2009) J. Haydn: Život na Měsíci (česká premiéra v poučené interpretaci)
(2010) H. Purcell: King Arthur (česká premiéra v poučené interpretaci)
(2011) J. Mysliveček: Montezuma (česká premiéra v poučené interpretaci,
2 nom. na cenu Thálie)
(2012) J. B. Lully: Král Slunce (česká premiéra v poučené interpretaci)
(2013) C. Monteverdi: Combattimento - víra, láska, naděje (světová
premiéra)
(2014) J. P. Rameau: Platée (česká premiéra v poučené interpretaci
natočená ČT)
(2015) G. P. Telemann: Daniel v jámě lvové – unikátní scénické provedení
oratoria
(2016) W. A. Mozart: Don Giovanni (natočeno pro přímý přenos ČRo
Vltava a do záznamu ČT)
(2017) H. Schütz: Příběh o Kristu – unikátní scénické provedení oratoria
(světová premiéra)
(2018) E. de’ Cavalieri: Svár duše s tělem - scénické provedení oratoria
(česká premiéra v poučené interpretaci, celkem 7 představení)
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5. INFORMACE O POŘADATELI A PARTNERECH FESTIVALU

.

Mgr. Jiří Ludvík – prezident festivalu
● absolvent Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové
● pedagog na Gymnáziu Dr. Karla Polesného ve Znojmě
● primáš a umělecký vedoucí Cimbálové muziky Antonína Stehlíka,
dětské cimbálové muziky folklorního souboru Dyjavánek a
Pěveckého sboru při Gymnáziu Dr. Karla Polesného
● organizátor hudební části obnovené tradice Hroznové kozy na
Znojemsku a dalších koncertů
Mgr. Roman Válek – umělecký ředitel festivalu (www.romanvalek.cz)
● absolvent Hudební fakulty Janáčkovy akademie múzických umění
v Brně
● významný sbormistr a dirigent
● od zrodu festivalu uměleckým ředitelem
● zakladatel a šéfdirigent tělesa Czech Ensemble Baroque, který se
zabývá hudbou 17. až 19. století v duchu stylové interpretace,
šéfdirigent operní stagiony Hudebního festivalu Znojmo
● zakladatel Letní školy barokní hudby a Třebíčského operního
festivalu
Pavel Šporcl – patron festivalu (www.pavelsporcl.cz)
● houslový virtuóz, který sklízí úspěchy a mnohá ocenění doma i v
zahraničí
● patron festivalu od roku 2006
a další:
● tisková mluvčí
● produkční opery
● produkční festivalu

● pokladní, ekonom
● techničtí pracovníci –
brigádníci
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6. ORGÁNY SPOLKU V ROCE 2018 - počet členů
ORGÁNY SPOLKU:
● ČLENSKÁ SCHŮZE
● PREZIDENT SPOLKU - statutární orgán
POČET ČLENŮ SPOLKU:
● 5 členů

.
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7. ÚDAJE O DOTACÍCH
od orgánů státní správy a samosprávy
Přehled dotací v letech 2018
Hudební festival Znojmo 2018
Město Znojmo
550 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2018
Jihomoravský kraj
410 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2018 - 2 koncerty
Jihomoravský kraj
117 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2018
Ministerstvo kultury
400 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2018
Vinařský fond
50 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2018
Obec Chvalovice
100 000 Kč

.

18

8. NÁVŠTĚVNOST
- celkový počet návštěvníků festivalu a způsob výpočtu

.

● 14.000 návštěvníků
● způsob výpočtu = obsazenost židlí u jednotlivých placených
koncertů a u volně přístupných akcí kvalifikovaný odhad
9. INFORMACE O VSTUPNÉM
● ceny vstupenek od 150,- Kč do 1.690,- Kč
● předprodej vstupenek přes www.smsticket.cz = zvýhodněná cena
● prodej vstupenek na místě = plná (základní) cena
● sleva 10 % pro:
SENIOR PAS
průkaz ISIC
karta VIP CLUB FREEPORT
turistická karta ZnojmoRegionu 2018
● sleva 50 % pro:
držitele karty ZTP/P

.
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10. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2018
- základní ekonomické údaje

.
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11.

TISKOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2018

.

Festival skončil čtyřnásobným potleskem ve stoje
Monstrózní scénický projekt příštího ročníku už je v předprodeji
Hudební festival Znojmo, jehož 14. ročník se konal 12.–29. července, skončil po
18 dnech a zanechal za sebou 30 úspěšných koncertů a doprovodných akcí. Příští
ročník o sobě dává vědět už nyní. Scénické oratorium Saul již pořadatelé dali do
předprodeje.
Na 14. ročníku festivalu se fyzično potýkalo s duchovnem. Téma „svár duše s tělem“
dalo tomuto ročníku stejnojmenné scénické oratorium Emilia de' Cavalieri. Inscenací
ve vlastní produkci letos pořadatelé připomněli první hřích a rozpolcení mezi
duchovnem a fyzičnem.
„Hudební festival Znojmo se letos nebál sáhnout hluboko do historie a představit
publiku madrigalovou komedii – oratorium o sváru těla s duší Emilia Cavalieriho z
roku 1 600,“ řekl Roman Válek.
Zvolené téma se pak prolíná celou festivalovou dramaturgií.

Festival pomohl Uherčicím i jízdárně
19. července se v parku uherčického zámku uskutečnil koncert multižánrového
souboru Clarinet Factory. V Uherčicích byla rekordní 10. dobročinná dražba. Protože
zámek už dostal dotaci na opravu, tak dražbu a dobrovolný příspěvek do kasičky
uspořádal festival naposledy. „Koncerty budeme dělat dál, protože akce na zámku v
Uherčicích jsou velmi oblíbené a mají jedinečnou atmosféru. Dobročinné příspěvky
budeme nově získávat na jízdárnu Louckého kláštera, která je pro nás sálem s největší
kapacitou,” řekl Jiří Ludvík.
Pro jízdárnu se 28. července utržilo se 76 200 korun. V částce je započítán i
dobrovolný příspěvek od návštěvníků. Výtěžek věnuje spolek Hudbaznojmo městu
Znojmu na opravu jízdárny Louckého kláštera.
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Zlatým hřebem bylo Il Giardino Armonico
29. července vystoupil v jízdárně Louckého kláštera renomovaný světový orchestr
staré hudby Il Giardino Armonico, který doprovodil operní pěvkyni Annu Prohasku,
která za svůj sopran na CD Serpent and Fire získala hudební ocenění a patří mezi
nejuznávanější světové operní divy. Zaplněná jízdárna Louckého kláštera, která byla
slavnostně ozdobená a tajuplně nasvícená, byla svědkem něčeho nevídaného.
„Uspořáním takového koncertu jsem si splnil sen. Takové hvězdy v České republice
běžně nevystupují a nám se podařilo je nalákat do Znojma. A myslím, že nelitovali.
Znojemské publikum je čtyřikrát odmětilo bouřlivým potleskem ve stoje v průběhu
druhé poloviny programu. Byl to neskutečný pocit. Festival to posunulo zase o kus výš
v prestiži,” radoval se Jiří Ludvík po koncertu, který završil 14. ročník festivalu a
předznamenal světovou úroveň, která bude příští rok znát.
„14. ročník našeho festivalu vnímám velice dobře. Některé koncerty nás příjemně
překvapily vysokou návštěvností a velmi se nám ulevilo, že počasí bylo letos na naší
straně. Tým se profesionalizoval a práce na festivalu nám dělá velkou radost,“
zhodnotil letošní Hudební festival Znojmo Ludvík.
„Letos jsem velmi pozitivně vnímal, jak uspěchaní a unavení lidé přicházeli na naše
koncerty a odcházeli spokojení, odpočatí, uvolnění. Dnešní doba je hektická a lidé
jsou unavení. Hudba ve spojení s vínem je pro ně relaxace. Proto festival děláme a
určitě to má smysl,“ shrnul prezident festivalu Jiří Ludvík.

Hudební festival Znojmo 2018 v číslech
12.–29. července 2018
14. ročník
18 dní trval festival
30 koncertů a doprovodných akcí
14 000 celková návštěvnost
21 340 korun vynesl benefiční koncert uherčickému zámku
76 200 korun vynesla první aukce vín pro jízdárnu v Louce
3 provedení scénického oratoria Svár duše s tělem
20 festivalových restaurací a vinoték ve Znojmě a okolí
21 vín v mimořádné festivalové edici

23

Půlkulaté výročí připomene v roce 2019 hudbu králů
Pořadatelé již pracují na 15. ročníku Hudebního festivalu, který se uskuteční 11.–28.
července 2019. Inspirací a dramaturgickou linkou jim je hudba králů. Na různých
koncertech se představí hudba, která se hrála na různých královských dvorech. Jako
projekt ve vlastní festivalové produkci si pořadatelé letos vybrali dílo Georga
Friedricha Händela Saul (25., 27. a 28. červenec).
„Přípravy na patnáctém ročníku započaly už dávno před letošním festivalem. Rozhodli
jsme se totiž u příležitosti půlkulatého výročí festivalu pozvat světové operní hvězdy. V
roce 2019 budou tedy lidé svědky scénického oratoria Saul ve stylové interpretaci na
dobové nástroje. V hlavních rolích máme velké operní hvězdy. Představí se Andreas
Scholl a Adam Plachetka,“ těší se Jiří Ludvík. Tak jak jsme u festivalových produkcí
zvyklí, na přípravách se podílí dirigent Roman Válek s Czech Ensemble Baroque.
Představení režisérsky vede Tomáš Pilař.
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