Závěrečná zpráva o konání 1. ročníku LVHF
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LEDNICKO/VALTICKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL
Letošní úvodní ročník Lednicko/Valtického hudebního festivalu (LVHF) měl za úkol zjistit
možnosti

a

zájem

zdejších

obyvatel

o

klasickou

hudbu.

V prostorách

nově

rekonstruovaných jízdáren v Lednici a Valticích rozezněl svůj nástroj houslový virtuóz
Václav Hudeček, který i svým mimohudebním vystupováním zpříjemnil posluchačům oba
festivalové dny. K této sváteční atmosféře přispěla svým krásným zpěvem sopranistka
Michaela Gemrotová a také komorní orchestr Vivaldi Collegium Prague, který byl
složen z několika koncertních mistrů našich předních orchestrů.

NÁVŠTĚVNOST
Koncert v Zámecké jízdárně v Lednici byl vyprodán 14 dní před akcí a navštívilo ho 320
diváků. Ve Valticích koncert navštívilo 659 diváků. Celková návštěvnost tedy dosáhla již
v prvním ročníku 979 diváků.
Zámecká jízdárna Lednice 1. října 2016

Zámecká jízdárna Valtice 2. října 2016

MÉDIA O FESTIVALU
O festivalu informovala Česká tisková kancelář, regionální rozhlasové stanice Rádio Jih,
regionální TV Fénix, TV Slovácko a TV RTVJ, mediálním partnerem byl Břeclavský deník a
místní periodikum Nový život, promo agentura railreklam, místní a regionální periodika
Valtický zpravodaj a Lednický zpravodaj, internetový portál Kudy z nudy, Život na
cestách, článek o festivalu uveřejnil i časopis Harmonie a i mnohé další společenské
měsíčníky. Pro příští ročník se plánuje osm koncertů, které budou probíhat od 30. září – 14.
října 2017. Dle financí se plánuje mimořádný koncert pro děti, kdy chceme být efektivnější v
koordinaci s jinými akcemi pořádanými v regionu Břeclavska a výraznější, co se týká propagace
akce, k čemuž nám letos do značné míry chyběly finanční prostředky.

PARTNEŘI A SPONZOŘI
Organizátoři vyslovují vřelé a upřímné poděkování všem, bez jejichž podpory a pomoci by letošní ročník
festivalu nebylo možné uspořádat. V první řadě děkujeme významným partnerům festivalu
Jihomoravskému kraji, Státnímu fondu kultury ČR, obci Lednice a městu Valticím a také
partnerskému městu Břeclav za jejich laskavou podporu a spolupráci. Naše poděkování patří všem
dalším partnerům, kteří se podíleli na zajištění těchto festivalových koncertů, a to zejména hlavnímu
partnerovi Alba-metal s.r.o., a také dalším, kteří přispěli: Vinařské potřeby, SchmidtReality,
Lačňák finance, Pearmanent, IT Břeclav. Krásnou výzdobu pódia zařídila Mendelova univerzita
v Brně – Zahradnická fakulta a partnersky svolil k bezplatnému nájmu Španělské konírny na
slavnostní přípitek po koncertě NPÚ.
Za lahodné víno a pivo děkujeme Vinařství Sedlák, Salónu Vín a Zámeckému pivovaru Břeclav.

Koncert 1. října 2016, Lednice – pan starosta RnDr. Libor Kabát

Koncert 2. října 2016, Valtice – pan starosta Ing. Pavel Trojan

DALŠÍ SMĚR FESTIVALU
V příštích letech se dramaturgie festivalu ještě více zaměří na kompozice, které i historicky
k tomuto místu patří. Z dob, kdy na panství Liechtensteinů působila knížecí kapela Harmonia.
J. Triebensee, jenž byl kapelník tohoto dechového souboru knížete Liechtensteina objednával
z Vídně spousty komorních skladeb a oper pro tehdejšího majitele panství Aloise I. Na
objednávku pro tohoto milovníka umění zkomponoval několik svých opusů i W. A. Mozart.
Jeden z nich zazní i na 2. festivalovém ročníku. I touto cestou se pokusíme přitáhnout více
diváků, a to také ze sousedních zemí Rakouska a Slovenska, včetně odborné veřejnosti.

