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musí zažít.“ Takové jsou ohlasy diváků na 5. ročník Lednicko-valtického hudebního festivalu. Ten se sice, kvůli vyhlášení nouzového
stavu a zákazu kulturních akcí, uskutečnil pouze ve zkrácené verzi od 3. do 11. října 2020 oproti plánovanému konci 17. října 2020,
přesto ho lze považovat za jeden z nejpůsobivějších ročníků v pětileté historii festivalu. Dramaturgie se letos věnovala propojení
hudby klasické s folklórní tradicí. Tuto myšlenku naplnila nejen co se týče výběru skladeb, ale i zajímavým propojením klasických
a lidových hudebníků. Vyprodanost sálů se vyšplhala na 96 procent. Celkem přišlo na uskutečněné akce 1 148 diváků. Dalších 850
vstupenek zůstalo v platnosti na koncert kapely Čechomor s Moravskou filharmonií Olomouc, který byl přesunut na 28. května
2021, a do roku 2021 se přesunuly rovněž čtyři plánované koncerty pro školy, které by měly navštívit přibližně tři stovky dětí.
REALIZOVANÉ AKCE
SO 3. ŘÍJNA 2020 | MULTIFUNKČNÍ CENTRUM LEDNICE
Zahajovací koncert | Janoska Ensemble
NE 4. ŘÍJNA 2020 | OBŘADNÍ SÍŇ ŽIDOVSKÉHO HŘBITOVA
Přednáška PhDr. Aleny Káňové | Rodina Kuffnerova
NE 4. ŘÍJNA 2020 | SYNAGOGA BŘECLAV
Shalom Klezmer | Ostrava Klezmer Band, Johana Černohorská & Ondřej Kepka
ST 7. ŘÍJNA | MINARET & LEDNICKÝ PARK
Přednáška doc. Ing. Přemysla Krejčiříka Ph.D. | Orientální motivy v lednickém parku
PÁ 9. ŘÍJNA 2020 | STÁTNÍ ZÁMEK LEDNICE
Z mého života | Pavel Haas Quartet
SO 10. ŘÍJNA 2020 | ZÁMEK MIKULOV
Studánky inspirace | Václav Hudeček, Ensemble FLAIR & Janáčkův komorní orchestr
NE 11. ŘÍJNA 2020 | RYBNIČNÍ ZÁMEČEK
Pocta Vítězslavu Novákovi | Lobkowicz Trio
PŘESUNUTÉ AKCE
KONCERTY PRO ŠKOLY
Původní termín 5. a 6. října 2020, náhradní termíny v jednání
ZÁVĚREČNÝ GALAKONCERT | ČECHOMOR & MORAVSKÁ FILHARMONIE OLOMOUC
Původní termín 17. října 2020, náhradní termín 28. května 2021
Společně s koncertem se přesouvá také setkání s malířem a grafikem Antonínem Vojtkem
ZRUŠENÉ AKCE
14. ŘÍJNA 2020 | ZÁMEK WILFERSDORF
FolkloreClassic | Markéta Janoušková & Cimbálová muzika Jiřího Janouška
16. ŘÍJNA 2020 | ZÁMECKÉ DIVADLO VALTICE
Španělská smyslnost | Andrea González Caballero & Jiří Partyka

ZAHAJOVACÍ KONCERT FESTIVALU ŽIVĚ ON-LINE
On-line stream zahajovacího koncertu festivalu z Multifunkčního centra zámku Lednice sledovalo v přímém přenosu téměř 3 000
diváků. Do konce října se počet zhlédnutí záznamu vyšplhal na téměř 8 000. Snímek sledovali uživatelé z České a Slovenské republiky,
Rakouska, Japonska a Korejské republiky. Záznam zůstal trvale k dispozici online na YT kanálu LVHF www.youtube.com/LVHFcz
SVĚTOVÁ PREMIÉRA
V rámci koncertu 10. října na zámku v Mikulově zazněla světová premiéra skladby Valašské sonety pro ženský hlas a smyčce
skladatele Jana Rokyty v podání mezzosopranistky Kláry Blažkové a Janáčkova komorního orchestru. „Valašské sonety
provedl Rokytovi zároveň šťavnatě i precizně Janáčkův komorní orchestr, jehož primárius Jakub Černohorský patří nenápadně mezi naši
houslovou extratřídu. Příznačně – chtělo by se říct moravsky – rovným, zvonivým, oslnivě zdravým hlasem přispěla k úspěchu premiéry
další ze zajímavých osobností večera, zpěvačka Klára Blažková,“ napsal ve své recenzi pro portál KlasikaPlus.cz hudební publicista Jiří
Vejvoda. Z provedení skladby vznikl audiovizuální záznam, jehož dvě části budou publikovány na YouTube kanálu LVHF.
Celá recenze na KlasikaPlus.
HUDBA POKŘTILA SYNAGOGU V BŘECLAVI A RYBNIČNÍ ZÁMEČEK U LEDNICE
Vůbec poprvé se festivalové koncerty uskutečnily v nově zrekonstruované břeclavské synagoze, kam festival stylově umístil
koncert klezmer hudby v podání Ostrava Klezmer Band, a v jednom ze saletů Lednicko-valtického areálu – Rybničním zámečku
u Lednice, kde se akce tohoto typu konala vůbec poprvé. V komorních prostorách zde 11. října vystoupilo Lobkowicz Trio.
VÝZNAMNÍ HOSTÉ FESTIVALU
Festival poctili svou návštěvou velvyslankyně České republiky v Rakousku J. E. JUDr. Ivana Červenková, a předseda Česko-lichtenštejnské
společnosti JUDr. Jiří Balaštík. „Myslím si, že Lednicko-valtický hudební festival je jeden z nejlepších festivalů, který na Moravě probíhá. Navíc
se koná v lichtenštejnských zámcích, palácích a sálech. Doufám, že na něm někdy osobně přivítáme i samotného pana ministra kultury,“ vyjádřila
svůj vztah k LVHF J. E. Ivana Červenková, velvyslankyně České republiky v Rakousku. „Naše společná historie je fantastická, téměř osm set let
společných vztahů, a já doufám, že bude pokračovat po dlouhá další staletí. Pro obě strany znamená tato spolupráce velmi mnoho,“ odpověděl na
otázku, jak se dívá na znovuoživování lichtenštejnských sídel hudbou, JUDr. Jiří Balaštík, předseda Česko-lichtenštejnské společnosti.
Festival tradičně navštívily významné osobnosti jak veřejné, tak soukromé sféry jihomoravského regionu: starostové měst
Lednice, Valtice a Břeclav RNDr. Libor Kabát, Ing. Pavel Trojan a Bc. Svatopluk Pěček, zakladatelé a hlavní akcionáři
společnosti ZFP GROUP Jarmila a Vladimír Poliakovi, spolumajitelka a výkonná ředitelka společnosti AlcaPlast Radka
Prokopová, generální ředitel a předseda představenstva AGROSTROJ Pelhřimov a. s. Lubomír Stoklásek, člen představenstva
a obchodní ředitel DRFG Finance Břetislav Hrabě, zástupce společnosti AF GROUP Václav Anovčín a řada dalších.
MEZINÁRODNÍ PŘESAH FESTIVALU
Lednicko-valtický hudební festival naplňuje podstatu mezinárodního festivalu nejen účastí zahraničních umělců a koncerty v rakouském
příhraničí, ale rovněž zájmem zahraničních médií a diváků. Ani letošní ročník nebyl výjimkou. Promo spot festivalu 2020 sdílel například
sledovaný FB portál Visit Czech Republic, festival se objevil ve španělském cestovatelském měsíčníku Deviajes, který vychází v nákladu 76 000
výtisků, a na dalších zahraničních webových portálech jako revistamasviajes.com, thecitizen.es, expreso.info a dalších. Na webové stránky
festivalu www.lvhf.cz vstoupilo v rozmezí od 1. března do 30. října 2020 celkem 10 094 uživatelů (z toho 9 953 unikátních) z 60 zemí světa.
ČESKÁ MEDIÁLNÍ STOPA
Z českých periodik se festival nejvíce profiloval na stránkách svého hlavního mediálního partnera Deníku, mimo jiné i v jeho říjnovém
Extra vydání, které vyšlo v nákladu 2 miliony výtisků s distribucí po celé ČR. Festival tradičně zalistoval svůj profil na nejnavštěvovanějších
českých webových informačních portálech jako kudyznudy.cz, informuji.cz, jizni-morava.cz, expats.cz a dalších. O festivalu referovaly
hudební weby casopisharmonie.cz, klasikaplus.cz a operaplus.cz. Do kampaně se významným způsobem zapojila také města Břeclav, Lednice,
Valtice a Mikulov prostřednictvím webových stránek a tištěných zpravodajů. Druhý hlavní mediální partner – Česká televize – odvysílal
na kanálech ČT1, ČT2 a ČT24 celkem třináctkrát audiovizuální spot festivalu 2020, který zhlédlo cca 1,13 milionů diváků. Na sociálních
sítích vidělo spot přes 55 000 uživatelů. V průběhu měsíce října se dosah příspěvků na FB LVHF vyšplhal k číslu 56 800 (nárůst o 66 %
oproti měsíci září), zájem o příspěvek projevilo 11 895 uživatelů (nárůst o 220 %). V měsících listopadu a prosinci se pozornost festivalu
přesouvá na kanál YouTube, kde budou průběžně zveřejňovány premiéry záznamů vybraných skladeb z letošního festivalového programu
včetně již zmiňované světové premiéry. Do kampaně se rovněž zpravodajsky zapojil Český rozhlas Brno a Radio Applaus. Všechny koncerty
festivalu monitorovala regionální televize RTVJ, na jejímž kanálu budou v průběhu listopadu zveřejňovány jednotlivé reportáže.

MEDIÁLNÍ OHLASY NA FESTIVAL 2020
Plánované recenze z festivalu tentokrát velmi silně poznamenala celková nejistota, vyhlášení nouzového stavu a rušení či
přesouvání akcí. Vzhledem k umístění festivalu mimo mediální centra jako Praha či Brno bylo prakticky nemožné zajistit přítomnost
významných recenzentů, kteří se rekrutují především z pražského okruhu novinářů. To se samozřejmě odrazilo i na počtu recenzí
z festivalu. Nejkomplexnější a veskrze pozitivní reflexe vyšla na portálu KlasikaPlus.cz. Nedostatek recenzí je nicméně vyvážen
krásnými ohlasy ze strany diváků i osobností, které na LVHF 2020 vystoupily či byly součástí festivalového publika.
„Nechci používat nějaká velká, patetická slova, ale možná, že hodně let jsem něco podobného nezažil.“ (Ondřej Kepka, herec)
„Užila jsem si dnes krásný večer, kdy jsem se mohla odreagovat a zapomenout na všechny starosti,
které jsou okolo nás.“ (J. E. Ivana Červenková, velvyslankyně ČR v Rakousku)
„Gratuluji Jiřímu Partykovi, protože za těch pár let udělal z LVHF jeden z nejvýznamnějších festivalů v České republice.“ (Václav Hudeček)
„Tento festival je pro mne unikátní tím, že mně jako zasvěcenému divákovi nabízí něco jiného
než většina jiných festivalů.“ (Jiří Vejvoda, hudební publicista)
„Osobně bych všem lidem dopřál, aby zažili to, co my dnes večer.“ (Vladimír Poliak, zakladatel a hlavní akcionář společnosti ZFP GROUP)
„Žiji tady dvaadvacet let a jsem z festivalu naprosto nadšená. Je to asi nejlepší kulturní počin, který jsem tady
zažila.“ (Radka Prokopová, spolumajitelka a výkonná ředitelka společnosti AlcaPlast)
„Festival je investicí, která se nám v této složité době vrátila ještě dříve, než začala.“ (Břetislav
Hrabě, člen představenstva a obchodní ředitel DRFG Finance)
„Jsme šťastní, že jsme mohli takovýmto způsobem oslavit stoleté výročí naší firmy.“ (Václav Anovčín, akcionář společnosti AF GROUP)
www.lvhf.cz

KAMPAŇ LVHF 2020
OOH
https://drive.google.com/file/d/1tN-yqUAGUq2L8moWsTOmCpsCf87JYVHx/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/11yxgDwnoFcnqeMbrS4g4KuxJ362KB9nc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1PIA1pUgOFMiiGh0IQsCabecN-keRM-HT/view?usp=sharing
BROŽURA
https://drive.google.com/file/d/14d31havoWJPenvcsHTP3TymFQ-JGmNvr/view?usp=sharing
KATALOG
https://drive.google.com/file/d/18ExwBWObMvLk2xiIaiA9iOQ6WaFj8oSa/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14_UXip0ouvx31SXFLHsTEZkqUtRVIPWg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IPXOqwVB5hwOvfjgEIQzDBO4Yd0dXVVn/view?usp=sharing
PŘÍLOHA LVHF
https://drive.google.com/file/d/1XANpHhDEJBQ28Z2XDgM-L1aAzuG2iCvs/view?usp=sharing
ROLL-UP
https://drive.google.com/file/d/15PNVOiikf5J8Lu2HZA3Oys6Lx9uhgCO4/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bvhOIrK4M_KMzXiXK5wC7xlY1FqM4C1v/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1YjUAlrytixxsmUEqlps3xby8sMsyPWTL/view?usp=sharing
FOTOGALERIE Z KONCERTŮ
https://drive.google.com/drive/folders/1xj44PYfIfKtfHQ74iBWDkq3q6pD86NKg
ODKAZY
FB @lvhf.cz
YT /LVHFcz
www.lvhf.cz

MONITORING TISKU
5/6/2020 online mikulov.cz anonce
http://www.mikulov.cz/kultura/festivaly-sympozia-a-vyznamne-kulturni-akce/?languageId=4

6/30/2020 tisk zpravodaj lednice anonce
https://drive.google.com/file/d/1fxGWHLMUvjz1PMK1f2Kkvr8Q-Yoq-O5i/view?usp=sharing

5/6/2020 online breclav.eu anonce
https://breclav.eu/aktuality/lednicko-valticky-hudebni-festival-propoji-klasickou-hudbu-s

7/17/2020 online thecitizen.es anonce
http://thecitizen.es/cultura/las-fiestas-de-la-vendimia-y-diversos-festivales-para-despedir-el-verano-en-chequia

5/6/2020 online novinky.cz anonce
https://www.novinky.cz/kultura/festivaly/
clanek/lednicko-valticky-festival-spoji-moravu-orient-a-zidovskou-hudbu-40323088

7/18/2020 online czechtourism.com/sp
anonce
https://czechtourism.com/sp/p/sp-festival-lednice-valtice/

5/6/2020 online tyden.cz anonce
ttps://www.tyden.cz/rubriky/kultura/hudba/
letni-festivaly/lednicko-valticky-festival-popate-propoji-hudbu-s-architekturou_543244.html

7/18/2020 online expreso.info anonce
https://www.expreso.info/noticias/agenda/76826_fiestas_de_la_vendimia_y_festivales_para_despedir_el_verano_en_chequia

5/6/2020 online barrandov.tv anonce
https://www.barrandov.tv/rubriky/spolecnost/
kultura/paty-rocnik-lednicko-valtickeho-festivalu-probehne-na-zacatku-rijna_9052.html

7/20/2020 online revistamasviajes.com
anonce
https://www.revistamasviajes.com/festivales-de-musica-y-de-la-vendimia-un-verano-en-chequia/

5/6/2020 online casopisharmonie.cz anonce
https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/lednicko-valticky-hudebni-festival-letos-propoji-klasickou-hudbu-s-lidovou-tradici.html
5/6/2020 online theworldnews.net anonce
https://theworldnews.net/cz-news/lednicko-valticky-festival-popate-propoji-hudbu-s-architekturou
5/6/2020 online musica.cz anonce
https://www.musica.cz/tag/lednicko-valticky-hudebni-festival/
5/22/2020 online klasikaplus.cz anonce
https://klasikaplus.cz/vyhled/item/3412-lednicko-valticky-hudebni-festival-v-duchu-lidove-hudby-i-klasiky
6/3/2020 tisk+online valtický zpravodaj
rozhovor
https://drive.google.com/file/d/19LU_
oqzL3LLkcUgeYce4Y0R8Z4onMA7t/
view?usp=sharing
6/3/2020 tisk+online zpravodaj břeclav
anonce
https://drive.google.com/file/d/1YEQeevChU0niLnsZ_9UVgXmHnc2SUrWi/view?usp=sharing
6/8/2020 online breclavskydenik.cz anonce
https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/
hudbou-z-kultovniho-alba-promeny-zakonci-letosni-lednicko-valticky-hudebni-festi-20200605.html
6/8/2020 online brnenskydenik.cz anonce
https://doporucujeme.denik.cz/doporucujeme/
skvela-hudba-jen-kousek-od-vas-lednicko-valticky-hudebni-festival-2020-20200605.html
6/10/2020 online moje dovolena anonce
https://doporucujeme.denik.cz/cesty-mesty/
hudebni-dovolena-v-lednicko-valtickem-arealu-20200610.html
6/15/2020 online informuji.cz anonce
https://www.informuji.cz/clanky/8199-lednicko-valticky-hudebni-festival-ceka-jubilejni-rocnik-nabidne-originalni-spojeni-klasicke-a-lidove-hudby/
6/18/2020 tisk zpravodaj mikulov anonce
https://www.zpravodajmikulov.cz/aktuality/
mikulov-kultura/7124-lednicko-valticky-hudebni-festival-laka-v-mikulove-na-vaclava-hudecka-a-svetovou-premieru

9/8/2020 online casopisharmonie.cz anonce
https://www.casopisharmonie.cz/aktuality/
vstupenky-na-lednicko-valticky-hudebni-festival-jsou-temer-vyprodany.html
9/10/2020 tisk zpravodajlednice anonce
http://www.lednice.cz/sections/cs_section2/
zpravodaj/zpravodaj-obce-lednice/zpravodaj-zari-2020/zpravodaj-zari-2020.pdf
9/11/2020 online breclavsky.denik.cz
anonce
https://breclavsky.denik.cz/kultura_region/
hudebni-festival-lva-lide-uz-temer-vykoupili-20200911.html
9/14/2020 online klasikaplus.cz anonce
https://www.klasikaplus.cz/vyhled/item/
3978-lednicko-valticky-hudebni-festival-2020
9/16/2020 online operaplus.cz rozhovor		
https://operaplus.cz/kazdy-si-muze-sveho-janacka-vymodelovat-sam/

7/21/2020 online tugranviaje.com anonce
https://tugranviaje.com/europa/republica-checa/fiestas-de-vendimia-festival-jazz-brno-2020/

9/18/2020 tisk deviajes.es článek
https://drive.google.com/file/d/1ApO6ZEcTSM4Rmngp03CfQgNA84WC4lp1/
view?usp=sharing

8/2/2020 online klasikaplus.cz anonce
https://www.klasikaplus.cz/vyhled/item/
3735-hudba-moravskeho-valasska-jako-inspirace-ke-svetove-premiere

9/24/2020 tisk glanc life style		
https://drive.google.com/file/d/14JwCOjipEek7IrjoMEMAd5tqXnKJVA0w/view?usp=sharing

8/15/2020 tisk zpravodaj mikulov rozhovor
https://www.zpravodajmikulov.cz/aktuality/
mikulov-kultura/7200-vaclav-hudecek-zahraje-na-zamku-v-mikulove

9/28/2020 online klasikaplus.cz anonce
https://www.klasikaplus.cz/vyhled/item/
4073-zacina-lednicko-valticky-hudebni-festival-2020

8/28/2020 tisk+online valtický zpravodaj
anonce
http://www.valtice.cz/vz/images/2020/09/
VZ_20-09.pdf

10/1/2020 online breclavsky.denik.cz		
rozhovor
https://breclavsky.denik.cz/kultura_region/
letosni-lednicko-valticky-festival-zahraje-vazna-hudba-s-vlivy-folkloru-20201001.html

8/30/2020 tisk zpravodaj lednice rozhovor
https://drive.google.com/file/d/1cQEKlFCKVyv- 10/1/2020 online planetabrno.cz anonce
noBaPxSbTqxA49ikIL88K/view?usp=sharing
https://www.planetabrno.cz/2020/10/01/lednicko-valticky-hudebni-festival/
8/31/2020 tisk+online kamvbrne.cz anonce
https://issuu.com/pocketmedia4/docs/kam_
2020-09-issuu
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1. KONCERT | JANOSKA ENSEMBLE
ZÁMECKÁ JÍZDÁRNA LEDNICE

JUDr. Ivana Červenková,
velvyslankyně České republiky v Rakousku

2. KONCERT | OSTRAVA KLEZMER BAND
BŘECLAVSKÁ SYNAGOGA

Johana Černohorská (soprán)

JUDr. Jiří Balaštík,
předseda Česko-lichtenštejnské společnosti

3. KONCERT | PAVEL HAAS QUARTET
RYTÍŘSKÝ SÁL ZÁMKU LEDNICE

Oficiální dopravce Volvo

4. KONCERT | ENSEMBLE FLAIR & JKO
ZÁMEK MIKULOV

Klára Blažková (zpěv)
Jan Rokyta (cimbál)

Václav Hudeček (sólista)

5. KONCERT | LOBKOVICZ TRIO
RYBNIČNÍ ZÁMEČEK

Lobkowicz Trio

RODINA KUFFNEROVA | OBŘADNÍ SÍŇ ŽIDOVSKÉHO
HŘBITOVA V BŘECLAVI

Přednáší PhDr. Alena Káňová

ORIENTÁLNÍ MOTIVY V LEDNICKÉM PARTKU
MINARET LEDNICE

Přednáší doc. Ing. Přemysl Krejčiřík, PhD.

