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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.
Pro následující roky se chystá propojení a postupné sloučení s
partnerským Retz Festival Offene Grenzen - Musik und Literatur. Od
ročníku 2022 se obnovují projekty již v minulých letech fungující (setkání
festivalů na Heiliger Steinu či Tour de Varhany) a připravují se projekty
nové.
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 2020

Čtvrtek 9. 7.2020
17.00 … terasa pod kostelem sv. Mikuláše – Velká Františkánská 18,
Znojmo / sklep Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf
Festivalový aperitiv
Neskutečný gastro zážitek předznamená festival. Vína snoubená s
dechberoucím menu připraví kuchař Petr Fila.

Pátek 10. 7. 2020
18.30 … nádvoří Minoritského kláštera, JM muzeum, Znojmo, (v dešti –
kostel sv. Mikuláše, Znojmo)
Zahajovací koncert: Pavel Šporcl
Ozvěny divadla v houslové tvorbě. Slavné melodie v podání patrona
festivalu a uznávaného houslisty Pavla Šporcla za doprovodu klavíristy
Petra Jiříkovského.
20.00… Horní náměstí, Znojmo
Festivalový večírek
Hudební oslava s vínem a regionálními specialitami v nádherném centru
historického města. Účinkují: Cimbálová muzika Antonína Stehlíka a CM
Veltlínek DFS Dyjavánek
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Sobota 11. 7.2020
20.00 … nádvoří (v dešti – křížová chodba Minoritského kláštera) JM
muzeum, Znojmo
Koncert při svíčkách I
Za svitu svíček zazní díla autorů starších slohových období v podání
rakouské klavíristky Andrei Linsbauer a sopranistek Jarmily Balážové a
Romany Kružíkové.
22.00…> kostel sv. Michala, Znojmo
Divadlo světel: duo Kchun
Projekt „Purgatio“ je dosud ve své originalitě neprezentované
audiovizuální dílo spojující gregoriánský chorál, renesanční polyfonii,
mluvené slovo a kresbu světlem v jeden celek

Neděle 12. 7.2020
19.00 … nádvoří (v dešti – banketní sál) Státního
Koncert uherčického zámku – Epoque Quartet
Multižánrový Epoque Quartet představuje tak trochu jiný koncert
koketující s divadelním představením

Pondělí 13. 7. 2020
18.00 … Zámecká kaple sv. Ludvíka, Starý zámek, Jevišovice
Přednáška: Divadlo a hudba v baroku
Přednáší uznávaný hudební historik profesor Stanislav Bohadlo.
19.30 … kostel sv. Josefa v Jevišovicích
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Koncert vítězů
Vystoupení laureátů Letní školy barokní hudby v Holešově 2019. > kostel
sv. Josefa v Jevišovicích

Úterý 14. 7. 2020
10.00–19.00… centrum Znojma
Hudba a divadlo v ulicích
Celodenní multižánrový happening oživí zákoutí města Znojma. Umělci
budou hrát na různých místech pod širým nebem.
19.00… sklep Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf
Gastro degustace s Adamem Plachetkou
Zážitková degustace s operním pěvcem Adamem Plachetkou

Středa 15. 7.2020
21.00… nádvoří (v dešti – křížová chodba) Minoritského kláštera JM
muzeum, Znojmo
Saul v letním kině Kino premiéra.
Promítání nového nastudování famózního Händelova oratoria Saul rok po
jeho světové premiéře ve Znojmě.
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Čtvrtek 16. 7.2020
19.00 … kostel Nalezení sv. Kříže, Znojmo
J. S. Bach: Kantáty
Koncert představí Bachovo dílo ze dvou úhlů – tradiční duchovní kantáta
spolu s kantátou světskou, která je malou koncertní operou.

Pátek 17. 7.2020
16.30… sraz na zastávce na Masarykově nám., Znojmo
Sommeliérské minimum
Zážitková vinná degustace s procházkou po úchvatných vinařských
zákoutích Znojma vás seznámí s typickými odrůdami regionu a vzorky
festivalové vinné edice.
18:00…kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava kaple sv. Václava,
Znojmo
Hudba z archivů
Koncertní program složený z hudebních skvostů ukrytých ve
znojemských archivech. Chorální zpěvy z Louckého graduálu z roku 1499
a varhanní koncert hudby ze 17. století v podání Ensemble Versus a
Ondřeje Múčky. Hudební představení bude pokračovat v kapli svatého
Václava, kde zazní moteta Thomase Stoltzera, jehož životní pouť skončila
roku 1526 právě na Znojemsku utopením v řece Dyji.
21.00 … nádvoří (v dešti – atrium) Domu umění, Znojmo
Koncert při svíčkách II
Tradiční koncert při svíčkách v podání sopranistek a harfistek Hany
Blažíkové a Barbory Kabátkové.
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Sobota 18. 7.2020
15.00… sklepení U Císaře Zikmunda, Znojmo
Vinné divadlo
Znalec vín Michal Šetka vás seznámí s rolí vína v divadle na speciální
vinné degustaci v krásných sklepních prostorách
19.00… nádvoří (v dešti – sál konventu) Louckého kláštera, Znojmo
Cimbál, víno, divadlo
Ozvěny divadla v lidové písni představí Cimbálová muzika Friška a
Ženský sboreček Koňadra z Kyjova. Následuje beseda u cimbálu s
Cimbálovou muzikou Antonína Stehlíka

Neděle 19. 7.2020
11.30–17.30 …11:30 Znojmo-Louka / 14:00 Višňové / 15:30 Moravský
Krumlov
Tour de Varhany
Díla Čajkovského, Bacha, Telemanna, Bernsteina a dalších v podání
Martina Jakubíčka. Varhanní projekt, který pravidelně startuje u
nejstarších původních varhan na Moravě v Louce a cestuje na další 2
místa na Znojemsku
13.30… zámek Písečné nad Dyjí
Dvorní hostina na venkově
Koncert spojený s nezapomenutelným gastronomickým zážitkem podle
šéfkuchaře Pavla Sapíka vás přivede do úžasných zámeckých prostor.
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Pondělí 20. 7. 2020
19.00 … nádvoří (v dešti – Sál předků) Státního zámku Vranov nad Dyjí
Návrat největšího z básníků
Na koncertu v podání Jany Šrejmy Kačírkové zazní opojné árie velkého
libretisty Pietra Metastazia, který jezdil do těchto míst na dovolenou. Dále
účinkují: Lukáš Sommer (kytara), M. Nostitz Quartet

Úterý 21. 7. 2020
10.00–17.00 … Husovy sady – Dolní park, Znojmo
Dětský hudební den
Tvořivé dílny pro nejmenší pod širým nebem. Výtvarné řádění,
muzicírování na různé nástroje a pohybové aktivity
18.00… Althánský palác (v dešti – kostel sv. Michala), Znojmo
Koncert malých géniů
Vítězové nejuznávanějších dětských soutěží mladých talentů vystoupí s
mimořádnými hudebními výkony.

Středa 22. 7. 2020
19.00 … nádvoří proboštství sv. Hippolyta Hradiště, (v dešti – kostel sv.
Mikuláše), Znojmo
Symfonický koncert Pavla Šporcla
Patron festivalu v doprovodu Filharmonie Hradec Králové pod taktovkou
Kaspara Zehndera
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Čtvrtek 23. 7. 2020
19.00… nádvoří / sál konventu Louckého kláštera, Znojmo
Koncert pro Loucký klášter
Koncert Znojemského komorního orchestru a jeho hostů. Benefiční
koncert přispěje díky dobročinné aukci vín peníze na záchranu jízdárny
Louckého kláštera.

Pátek 24. 7.2020
20.00 … jízdárna Louckého kláštera, Znojmo
M. Haydn: Der Traum – premiéra
Operní pantomima aneb karnevalový příběh o dvou dějstvích. Ve snu se
může stát cokoli. Třeba se setká jiskřivá taneční a operní hudba s
vyprávěním Arnošta Goldflama. Těšte se na poutavé pochody a tance, ale
také italské a německé árie, duet „canzone pastorale“ a latinské árie.
Účinkují: Soli: Markéta Böhmová, Štefan Kocán, Thomas Lichtenecker,
slovo: Arnošt Goldflam, režie: Radim Vizvary, dirigent: Roman Válek,
Czech Ensemble Baroque.

Sobota 25. 7.2020
11.00… Heilliger Stein
Setkání festivalů na Heilliger
Steinu Cimbálová muzika zahraje na magickém místě k posezení a
pikniku bez hranic.
20.00 … jízdárna Louckého kláštera, Znojmo
M. Haydn: Der Traum – repríza
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Neděle 26. 7.2020
9.00… NP Podyjí: z Havraníků směr Pod Šobesem
Vycházka s průvodci do NP Podyjí
Procházka Národním parkem Podyjí s průvodcem z Havraníků na
koncertní místo Pod Šobesem
11.00 … NP Podyjí – Pod Šobesem, Hnanice
Koncertní piknik v NP Podyjí
Skvělá hudba, setkání s přáteli na pikniku v lůně přírody. Účinkuje
Melody Boys z Melody Makers.
14.00 … Horní park, Znojmo
Promenádní koncert
Karel Svačina Quartet na oblíbené akci Okrašlovacího spolku.
20.00.. . jízdárna Louckého kláštera, Znojmo
M. Haydn: Der Traum – derniéra

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)
(2019) G. F. Händel: SAUL
(2020) M. HAYDN: Der Traum (Sen)
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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 2020 - 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 2020
Hudební festival Znojmo 2020
Město Znojmo
800 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2020
Jihomoravský kraj
262 500 Kč
Hudební festival Znojmo 2020
Ministerstvo kultury
1 000 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2020
Státní fond kultury
51 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2020
Vinařský fond
50 000 Kč
Hudební festival Znojmo 2020 – Přeshraniční harmonie
Fond malých projektů
149 752,95 Kč
postprodukce - opera - Petronell 2020
Roemerland Camuntum
522 341,36 Kč

.
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8. NÁVŠTĚVNOST
- celkový počet návštěvníků festivalu a způsob výpočtu

.

● 11.000 návštěvníků
● způsob výpočtu = obsazenost židlí u jednotlivých placených
koncertů a u volně přístupných akcí kvalifikovaný odhad
9. INFORMACE O VSTUPNÉM
● ceny vstupenek od 125,- Kč do 1.000,- 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 2020
● sleva 50 % pro:
držitele karty ZTP/P

.
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10. FINANČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2020
- základní ekonomické údaje

.
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11.

TISKOVÁ ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZA ROK 2020

.

Hudba Znojmo v době
koronavirové: lehký pokles
návštěvnosti a mnoho
nezapomenutelných vystoupení
Pořadatelé Hudebního festivalu Znojmo
připravili akci v plném rozsahu a přišlo 11 tisíc
návštěvníků.
ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA, Petra Štorková, 26. července
16. ročník Hudebního festivalu Znojmo se navzdory koronavirovým opatřením
uskutečnil v nezměněné podobě a v plném rozsahu. Byl tak jednou z mála letních
akcí, které se uskutečnily v plánovaném termínu a nez změny programu. V
termínu 9. až 26. července se tak ve Znojmě a okolí odehrálo 33 hudebních a
gastronomických akcí. Ústředním tématem bylo prolnutí divadla a hudby.
Podtitul zněl „Hudba v divadle, divadlo v hudbě“. I přes obavu pořadatelů ze
zpřísňujících se opatření kvůli koronaviru si festival vyhledalo na 11 000
návštěvníků, což je zhruba o 3 000 méně, než bylo v předchozích ročnících.

Hudební festival Znojmo – shrnutí
Téma: Hudba v divadle. Divadlo v hudbě
Ročník: 16. ročník
Termín: čtvrtek 9.7. až neděle 26.7.2020
Projekt ve vlastní produkci: Michael Haydn: DER TRAUM/SEN – nastudování a
scénické provedení operní pantomimy v autentické interpretaci
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Koronavirus pořadatele neodradil
Hudební festival Znojmo v roce 2020 byl jiný, pořadatelé museli dodržet podmínky a
bedlivě sledovat vývoj epidemiologické situace a zároveň počítat s obavou
návštěvníků chodit mezi lidi. I přesto šli do rizika a uspořádali festival přesně tak, jak
jej před rokem naplánovali a začali připravovat. Některé zahraniční účinkující
nahradili Češi. „Neslevili jsme z úrovně a jsme na to hrdí, že jsme jako jedni z mála
nechali festival připravovaný na červenec všechny akce v plném rozsahu proběhnout.
Měl jsem pocit, že lidem hudba a společenský život chybí, a proto jsem jim chtěl
dopřát kvalitní vystoupení a také gastro zážitky. Byli jsme omezeni kapacitou, a také
jsme museli zajistit ochranné prostředky, ale jsme moc rádi, že po tak dlouhé době
odloučení od kultury jsme to my a tým spolku Hudba Znojmo, který mohl lidem přinést
hudební rozptýlení, jak jsou na něj z minulých ročníků zvyklí,“ řekl Jiří Ludvík,
prezident festivalu.
V době konání festivalu bylo povoleno maximálně 1000 návštěvníků na akci, poslední
dva dny byla opatření zpřísněna a na jednu společenskou akci mohlo maximálně 500
lidí. Zároveň návštěvníci posledních dvou operních představení museli mít na ústech
roušky, protože začalo platit nařízení povinných roušek na akcích v uzavřených
prostorách.

Program byl pestrý a diváci si ho našli
Festival se každoročně především na klasickou hudbu, v programu lze nalézt i
cimbálovou muziku, jazz a originální crossoverové programy. Mnoho akcí vzniká
přímo na míru festivalu a nejsou jinde k vidění. Návštěvníci zažili koncerty při
svíčkách, objevování největšího libretisty dějin P. Metastazia, folklorní koncerty i akce
pro děti. Letos se také uskutečnilo 6 gastronomických akcí, některé se sommelierem či
šéfkuchařem, jiné spojovaly hudbu a výtečné gurmánské zážitky. Houslista a
dlouholetý patron festivalu Pavel Šporcl vystoupil na festivalu dvakrát. Kompaktní
dramaturgie přinesla širokou škálu koncertů od komorních přes symfonické až po
open-air akce a vlastní operní produkce, které připravuje festival každoročně jako letní
stagiony ve spolupráci s Czech Ensemble Baroque.
Netradiční místa Znojma i jeho krásné okolí se tak v červenci opět staly na tři týdny
hudebním zážitkem pro každého návštěvníka.
Pozoruhodný rekord v návštěvnosti padl na Heiliger Steinu. Tradiční setkání
znojemského festivalu a partnerského Festivalu Retz zaplnilo magické poutní místo na
Česko-rakouské hranici a stalo se symbolem partnerství dvou akcí, které
epidemiologická situace rozdělila a téměř znemožnila tradiční setkání. Více než
dvojnásobná návštěvnost Čechů a Rakušanů než tomu bylo v minulých letech ukázala
udělala z akce rekordmana v nárůstu návštěvnosti v meziročním srovnání.
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Představení ve vlastní produkci s Arnoštem Goldflamem
vidělo téměř 900 návštěvníků ve třech provedeních
Jedinečnost a unikátnost v celém kontextu českých hudebních festivalů je právě v
opeře, tedy v unikátním nastudování scénického díla ve vlastní produkci, tedy přímo ve
Znojmě a danému prostoru na míru. Festival by byl poloviční, kdybychom letos
nemohli festivalový projekt nastudovat. Přípravy už dávno probíhají pod taktovkou
Romana Válka. Obrovským překvapením je letos Arnošt Goldflam, který pro
festivalovou operu připravil texty. „Fantastická, groteskní a občas i hororová
podívaná s hudbou Michaela Haydna, blízkého přítele W. A. Mozarta a mladšího
bratra Josepha Haydna. Ve snu se může stát cokoliv – třeba i setkat jiskřivá taneční a
operní hudba z pomezí baroka a klasicismu s vyprávěním proslulého herce a
spisovatele Arnošta Goldflama. Režisér a mim Radim Vizváry se svým týmem
nahradili původní scénář Haydnovy pantomimy scénářem novým, inspirovaným
tentokrát Goldflamovými vzpomínkami a povídkami, které mají se sny opravdu mnoho
společného. O vaše letní zasnění se postará osobně pan Arnošt Goldflam a spolu s ním
ještě tři operní pěvci, pět mimů a Czech Ensemble Baroque Orchestra pod taktovkou
Romana Válka,“ popsala připravované dílo produkční festivalové opery Tereza Sára
Málková.

Hudební festival Znojmo 2020 v číslech
16. ročník
11 000 celková návštěvnost
18 festivalových dní
33 koncertů a doprovodných akcí
3 představení opery DER TRAUM/Sen
6 programů propojených s gastronomií
18 krát zněla věžní hudba z radniční věže v centru Znojma
33 různých míst konání koncertů
23 festivalových vinařů
2 dobročinné akce (mobiliář zámku Uherčice, rekonstrukce jízdárny Louckého
kláštera)

Více informací a festivalové fotografie:
Petra Štorková
tisková mluvčí festivalu
Hudební festival Znojmo
www.hudbaznojmo.cz
press@hudbaznojmo.cz
+420 606 029 286

