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Vá"ení p!átelé a hosté Lednicko-valtického hudebního festivalu,

nastal #as p!edstavit Vám jedine#n$ program dal%ího, ji" 7. ro#níku. Po&lo'ském zam(!ení  
na&baroko a hudbu Antonia Vivaldiho p!edstavíme letos spí%e hudbu romantickou  
a p!ipomeneme minulost moravsk$ch Charvát) – potomk) Chorvat), kte!í p!i%li na&území 
ji"ní Moravy na&pozvání rodu Lichten%tejn) p!i ústupu p!ed osmansk$mi vojsky. 

K&leto%ní dramaturgii mám p!itom velmi osobní pouto, jeliko" moje prababi#ka z&mat#iny 
strany pocházela z&chorvatského roku Mauri#). Mo"ná práv( proto je mi hudební energie 
ji"ansk$ch zemí tak blízká. A bude mi velk$m pot(%ením se o ni s&Vámi pod(lit a zprost!edkovat 
ji prost!ednictvím %pi#kov$ch um(lc) ze zemí b$valé Jugoslávie – Chorvatska, Srbska, 
Bosny a Hercegoviny a Slovinska. A to nejen b(hem festivalového prologu v&Hlohovci a 
Charvátské Nové Vsi a klasického podzimního programu, ale i v&rámci p!edná%ek a edukací 
roz%í!en$ch o %koly ve&zmín(n$ch obcích, kde se d(ti dozví o historii sv$ch p!edk). 

Jednotliv$mi koncerty se bude jako nitka vinout hudba chorvatské skladatelky  
Dory Peja#evi* z p!elomu 19. a 20. století, kterou spojovaly s na%í zemí p!átelské vztahy  
s mecená%kou um(ní Sidonií Nádhernou a literáty jako Karl Kraus #i Reiner Maria Rilke.

P!ijm(te proto na%e pozvání a s&p!edstihem si zarezervujte vstup na&jednotlivé koncerty i tematické 
p!edná%ky dle Va%eho zájmu. Bude nám pot(%ením, pokud k nám zavítáte a strávíte spole#n(  
s námi p!íjemné chvíle na&místech s geniem loci, ve&spole#nosti krásné hudby ve&%pi#kovém podání.

S pozdravem a p!áním poklidn$ch dní
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Kulturní "ivot na&zámku v Janovicích s&jeho udr"ovan$mi parky a #ast$mi náv%t(vami dal%ích intelektuál) znamenal pro 
skladatelku trvalou inspiraci. Naposledy v&jeho zdech s&krátk$mi p!estávkami pob$vala od&léta 1919 do&6. ledna 1920. 
V&neklidn$ch dobách jí poskytl práv( tento dlouhodob(j%í pobyt klidné úto#i%t( a dal vzniknout díl)m P!edehra pro velk" 
orchestr, op. 49, a druhé ze t!í Nietzscheho písní, op. 53. Do&tohoto období spadá i její p!íle"itostná báse', kterou jako 
vyjád!ení dík) za&pohostinnost zapsala do&knihy host) na&janovickém zámku. Z&textu je cítit nostalgie po&jednou prov"dy 
zmizel$ch #asech. Za#átek „Dob!e je mi, která na%la domov“ je volnou parafrází posledních ver%) Nietzscheho básn(, 
kterou zhudebnila: „Bolest tomu, kdo nemá domov“.

Kousek od&Sidonie bydlela dal%í Do!ina p!ítelkyn( – baronka Rosa Lumbe Mladota ze Solopisk sídlila na&zámku Kosova 
Hora. Její bratr Ottomar von Lumbe se roku 1921 s&Dorou dokonce o"enil. I díky tomu probíhala mezi Kosovou Horou  
a Na%icí "ivá korespondence, ze které se dozvídáme nejen mnohé o Do!in( kritickém pohledu na&"ivot v(t%iny aristokrat), 
ale i o jejím vztahu s&matkou, a zvlá%t( o její tvorb(.

Rosa byla pozornou poslucha#kou a její sestra Josefína (Ju"a) dobrou klavíristkou. Dora si obou velmi vá"ila, o #em" sv(d#í 
její zpráva o slo"ení klavírních kus) Humoreska, op. 54, a Dv# nokturna, op. 50.  Dv( nokturna Dora v(novala Rose, ob(ma 
sestrám pak slo"ila Dv# písn#, op. 55, které byly zkomponovány p!ímo b(hem náv%t(vy v&Kosov( Ho!e v !íjnu 1920.

Hudba skladatelky Dory Peja#evi* se proplétá leto%ním festivalov$m programem jako barevná nitka. Její dílo vzniklo 
na&základech klasicistn(-romantické tradice jako zásadní p!ísp(vek chorvatské hudební moderny (období zhruba od&roku 
1890 p!ibli"n( do&roku 1920). Festival p!edkládá reprezentativní v$b(r z&jejího instrumentálního díla, v n(m" nechybí skladby 
klavírní, komorní ani orchestrální. Na&programu jsou i dv( orchestrální písn(, tolik typické pro hudbu z p!elomu 19. a 20. 
století. Poznáme sv(t v$razov$ch prost!edk) skladatelky, která si b(hem své "ivotní pouti, od&mladistv$ch romantick$ch 
p!edobraz) p!es ovlivn(ní Wagnerem a Brahmsem, hledala sv)j vlastní hudební jazyk. Z&její hudby je znát mistrovské 
zvládnutí tradi#ních forem, které je spojené s&intenzivní prací s&tématem, specifickou harmonií a zvukem. Najdeme zde ale 
také pr)lomová !e%ení a u jejího posledního díla, nekonven#ního 2. smy$cového kvartetu (1922), vá"né, stup'ované vyzn(ní.

+lo o náznak nové cesty, #i snad rozlou#ení…?

Koraljka Kos | autorka

Kontakty, podn!ty, p"átelství
Styky chorvatsk$ch skladatel) s&#esk$mi kulturními centry a um(lci za#aly obohacovat chorvatskou hudbu v&19. století. 
K&prvním chorvatsk$m skladatel)m studujícím v&Praze pat!il Vatroslav Lisinski (1819–1854) – autor první chorvatské opery 
– kter$ mimo jiné komponoval písn( na&texty #esk$ch básník). My%lenky o národním um(ní z ,ech formovaly repertoár 
chorvatsk$ch sborov$ch sdru"ení a Pra"ská konzervato! se stala %kolicím st!ediskem pro n(kolik hudebník) z Chorvatska.

Skladatelce Do"e Peja#evi$ (1885–1923), dce!i bána a hrab(te Theodora Peja#evi$e a ma-arské hrab(nky Lilly Vay de 
Vaya, se dostalo kosmopolitní v$chovy a hudebního vzd(lání na&rodinném zámku v&Na%ici. Pozd(ji soukrom( studovala 
v&Záh!ebu, Drá"-anech a Mnichov(. Nicmén( nejd)le"it(j%í podn(ty jí daly #asté kontakty s&intelektuály a cesty 
po&st!edoevropsk$ch kulturních centrech Vídni, Budape%ti #i Mnichovu.

,asto se také vyskytovala v&,echách, kde jí p!ítelkyn( ze %lechtick$ch rod) umo"nily poznat nejen zdej%í idylickou  
krajinu, ale i #eské um(lce a interprety, jim" dedikovala mnohá svá díla. Ji" jako devatenáctiletá skladatelka v(novala  
sv)j Menuett pro housle a klavír, op. 18, tehdy u" slavnému houslovému virtuosovi Jaroslavu Kociánovi, kter$ tuto miniaturu, 
spolu s&Canzonettou, op. 8, provedl je%t( tého" roku n(kolikrát v&Záh!ebu a pozd(ji také v&Budape%ti.

Zatímco v(nování Kociánovi jako"to interpretovi m(lo spí%e praktické d)vody, skladba Meditace pro housle  
a klavír, op. 51, (1919) byla v(nována z&#isté úcty. Adresátem byl #esk$ skladatel Vít!zslav Novák, profesor na&pra"ské 
konzervato!i, jen" získával v&dob( chorvatského národního uv(dom(ní zna#nou úctu. Mimo jin$ch u n(j studoval  
i Antun Dobroni$ (1878–1955), chorvatsk$ skladatel a propagátor my%lenky „národního stylu“, kter$ Nováka  
v Záh!ebu proslavil. Studium dokon#il v&roce 1912.  

Multikulturní prost!edí rakousko-uherské monarchie nahrávalo intelektuální i kulturní bohatosti a rozmanitosti. V&tomto 
Doru nejvíce obohatil dlouhodob$ pobyt na&zámku Vrchotovy Janovice ji"n( od&Prahy – v&sídle její blízké p!ítelkyn( Sidonie 
Nádherné z%Borutína. Její bratr Johannes byl dokonce Do!inou láskou. Po&jeho ne#ekané smrti roku 1913 napsala Elegie pro 
housle a klavír, op. 34, na&jeho památku. Ve&stejném okruhu se pohyboval rovn(" básník Karel Kraus, dlouhodob$ Sidoniin 
partner, kter$ v(noval Do!e n(které své básn(. Dora jeho ver%e zhudebnila, v#etn( písn( Verwandlung, op. 37, kterou Kraus 
ukázal Arnoldu Schönbergovi, jen" ji ocenil, navzdory své zdr"enlivosti v)#i "enám-skladatelkám.

Dora Pejačević a její vztah        
k českým umělcům

úvod
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Milí p!átelé klasické hudby, 

jsme velmi rádi, "e m)"eme b$t i tento rok sou#ástí Lednicko-valtického hudebního 
festivalu, jeho" sedmé narozeniny letos oslavíme spole#n( a pln$mi dou%ky.

Spole#nost ZFP jsme zalo"ili v roce 1995 a ji" 27 let jsme jednou z nejv(t%ích vzd(lávacích  
a zprost!edkovatelsk$ch spole#ností v oblasti financí na na%em trhu. Vzd(láváme %irokou ve!ejnost  
a pomáháme zvy%ovat finan#ní gramotnost v ,eské republice a na Slovensku. Produktov( se 
v&posledních letech zam(!ujeme na vlastní dce!iné spole#nosti v oblasti investic a tvorby finan#ních 
rezerv. Vybudovali jsme nap!íklad ZFP realitní fond pat!ící k nejv(t%ím retailov$m realitním fond)m  
v ,eské republice, ale i dal%í dce!iné spole#nosti, které by m(ly b$t sou#ástí ka"dého rodinného portfolia.

Ve sv(t( potí"í, jimi" jsme spole#n( pro%li, nám koronavirová krize v%em p!ipravila nelehkou zkou%ku. .ada 
spole#ensk$ch akcí nemohla prob(hnout a uv(domili jsme si, jak moc nám chybí "ivá kultura. Ji"ní Morava 
byla v"dy krajem dobr$ch, pracovit$ch, p!ím$ch a spolehliv$ch lidí, kte!í odnepam(ti uctívali své tradice, 
proto nás velice zasáhla tamní katastrofa zp)sobená tornádem a nebezpe#n$mi bou!kami. Díky tomu, "e jsme 
silná a úsp(%ná firma, jsme minul$ rok spustili projekt ZFP Pomáhá a vybrali p!es 3 miliony K#, které jsme 
rozdali mezi 14 zasa"en$ch rodin. Také si uv(domujeme d(ní ve sv(t(, které je ovlivn(no válkou na Ukrajin(, 
proto jsme spustili sbírku na mimo!ádnou a akutní pot!ebu pomoci pro uprchlé matky s d(tmi, které u" jsou 
na území ,R, a pomáháme jak finan#n(, tak poskytnutím azylu v na%ich hotelech.

V&leto%ním roce téma moravsk$ch Chorvat) je nám velice blízké. S&rodinou ka"doro#n( n(kolikrát 
do roka nav%t(vujeme Chorvatko, které jsme si oblíbili svojí jedine#ností. Vyu"ijte tuto p!íle"itost 
zastavit se a navnímat tvorbu a historii této hudby a naplno vnímat krásy Lednicko-valtického 
areálu. My osobn( Vám k tomu spole#n( s celou ZFP GROUP p!ejeme hodn( pohody.

Leto%ní téma moravsk$ch Charvát) je nám velice blízké. Pravideln( n(kolikrát do roka s&rodinou 
nav%t(vujeme Chorvatsko, které jsme si oblíbili pro jeho jedine#nost. Vyu"ijte proto s&námi p!íle"itost 
zastavit se a vnímat hudební historii i tvorbu tohoto národa a naplno si u"ívat krásy Lednicko-valtického 
areálu. My osobn( Vám k&tomu spole#n( s&celou ZFP GROUP p!ejeme hodn( pohody. 

Jarmila a Vladimír Poliakovi | zakladatelé a hlavní akcioná!i spole#nosti ZFP akademie
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Vá"ení p!íznivci Lednicko-valtického hudebního festivalu, 

je mi pot(%ením a ctí, moci p!evzít zá%titu nad koncertem dne%ního 
ve#era, kter$ se koná v nádhern$ch prostorech valtického 

zámeckého divadla.

Tento rok nám tragick$m zp)sobem p!ipomíná, "e mír 
na na%em kontinentu není samoz!ejmostí. Leto%ní ro#ník 

hudebního festivalu je zam(!en na chorvatské etnikum na 
ji"ní Morav(. Lednicko-valtick$ hudební festival je tak vítan$m 

p!ísp(vkem k v$m(n( mezi bohat$mi kulturami Evropy 
a k jejich vzájemnému poznávání. Toto uznání a ocen(ní 
kulturní rozmanitosti v Evrop( podporuje sou"ití v míru. 

Dne%ní ve#er se v souladu s atmosférou zámeckého divadla 
ponese ve znamení baroka. Jsem ráda, "e nás do této éry uvedou 

mladí hudebníci, jak$mi jsou houslista Ji!í Vodi#ka  
a orchestr Barocco sempre giovane.

J. E. Maria-Pia Kothbauer | velvyslankyn(  
Lichten%tejnského kní"ectví v Rakousku a ,eské republice

zdravice

Vá"ení p!íznivci a náv%t(vníci Lednicko-valtického hudebního festivalu, 

v sousedství festival) v(t%ích rozsahem i historií je tento festival sv$m aktuáln(  
sedm$m ro#níkem je%t( juniorem, ale juniorem, kter$ se byst!e rozhlédl po sv(t( a na%el si svoji 
cestu i své místo. A diváckou a poslucha#skou p!íze'. Po lo'ském ro#níku v(novaném barokní 
hudb( ten leto%ní odleh#í hudba romantická a osv("í temperamentní rytmy. Dramaturgie 
toti" p!ipomene minulost moravsk$ch Charvát). Potomk) Chorvat), kte!í na ji"ní Moravu 
p!i%li v %estnáctém století. P!i út(ku p!ed osmansk$mi vojsky na%li na ji"ní Morav( prost!edí 
podobné svému domovu a obohatili její kulturu sv$m vlivem, svojí duchovní kulturou, 
tancem, stavitelstvím. Energii, která se v jejich hudb( uchovala, nám zprost!edkují vynikající 
interpreti a nám se tak nabízí unikátní mo"nost poznat hudebn( bohat$ odkaz regionu. 

Dovolme si pro tyto chvíle odpoutat na%i mysl od ka"dodenních starostí a dovolme si také 
naplno pro"ít emoce, které jsou s dobrou hudbou neodmysliteln( spjaty a mají lé#ivou sílu. 
Po dvou nelehk$ch letech a v dob(, kdy se slovo „válka“ v evropském prostoru dostalo 
z u#ebnic op(t do titulk) denních zpráv, pro"ívejme naplno ka"dou takovou chvíli. 

P!eji festivalu úsp(%n$ ro#ník! Po!adatel)m po#etné a spokojené náv%t(vníky, 
divák)m pak radost z hudby a ze vzájemného setkávání a obohacení.

Martin Baxa | ministr kultury ,eské republiky

Vá"ení p!átelé,

Lednicko-valtick$ hudební festival u" sedm$m rokem 
spojuje perlu ji"ní Moravy s nádhernou hudbou. 
Letos se nese na balkánské vln( – inspirací je p!íb(h 
moravsk$ch Charvát). Ti k nám na Moravu p!ed p(ti 
sty lety uprchli, aby se zachránili p!ed osmanskou 
invazí. Nep!ipomíná Vám to n(co? Ve stínu sou#asn$ch 
událostí na Ukrajin( jde o p!íb(h více ne" aktuální. Jako 
by k nám na%e minulost promlouvala skrze staletí.

T(%ím se tak spolu s Vámi na romantické  
i temperamentní tóny balkánské hudby!

Jan Grolich | hejtman Jihomoravského kraje
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úvod

Milovníci vrcholného hudebního um(ní,

jsem nadmíru vd(#ná organizátor)m a t(%í mne, "e sedm$ ro#ník ji" tradi#ního Lednicko-valtického 
hudebního festivalu 2022 p!iná%í dou%ek chorvatské hudby v podání chorvatsk$ch interpret). Jedná 
se o festival %pi#kové klasické hudby, kdy po dva t$dny o"ívá hudebními tóny nádherná architektura 
budov zámk) v Lednicko-valtické kulturní krajin( zapsané na seznamu UNESCO. Jsem hrdá, "e 
chorvatské velvyslanectví dostalo p!íle"itost stát se jedním z patron) této v$jime#né um(lecké akce.

Vystupují %pi#koví mladí chorvat%tí virtuosové s bohat$mi mezinárodními zku%enostmi: Aljo%a Jurini* na 
klavír, Luka Ljubas na housle, Vid Veljak a Latica Ani* na violoncello, plus Ensemble Illyrica – „nejvíc vzru%ení 
budící chorvatská experimentální kapela“. Je v$znamné, "e v pr)b(hu p(ti koncertních dn) zazní díla slavné 
chorvatské skladatelky Dory Peja#evi* (1885–1923), a to v#etn( její Symfonie ve fis moll, pokládané hudebními 
znalci za první moderní symfonii v d(jinách chorvatské hudby. Skladatelské dílo Dory Peja#evi*, osoby 
v$jime#né v mnoha ohledech, ukon#ila p!ed#asná smrt. Interpretace tvorby hrab(nky Marie Theodory Pauliny 
Peja#evi* je pro Lednicko-valtick$ hudební festival tou nejlep%í volbou, nebo/ hudební vyjád!ení p!edstavitelky 
chorvatského %lechtického rodu Peja#evi* o"ivuje areál jiného %lechtického rodu, rodiny Lichten%tejn).

Festival evokuje také jeden v$razn$ segment chorvatské p!ítomnosti na ji"ní Morav(. Jsme hrdí na to, 
"e v pr)vodním programu bude p!edná%kami „P!íchod Chorvat) na ji"ní Moravu“ historika Miroslava 
Ger%i*e a prezentací knihy Barvy chorvatské Moravy Lenky Kop!ivové, místop!edsedkyn( Sdru"ení ob#an) 
chorvatské národnosti, p!edstavena d)le"itá chorvatská autochtonní men%ina v ,eské republice.

Komplexností chorvatského podílu na festivalu se m)"eme obzvlá%t( py%nit, pon(vad" je tím 
nejlep%ím ukazatelem hlubok$ch kulturních vazeb mezi ob(ma na%imi sp!átelen$mi národy, ,echy 
a Chorvaty, a to v roce, kdy slavíme 30. v$ro#í mezinárodního uznání moderního Chorvatska.

Vá"ení p!átelé dobré hudby, u"ijme si leto%ní Lednicko-valtick$ hudební festival, a parafrázujíc 
Doru Peja#evi*, dovolme, aby zvukem hudby „do na%ich du%í znovu vstoupilo mnoho sv(tla.“

J. E. Ljiljana Pancirov | velvyslankyn( Chorvatska v ,eské republice

zdravice
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Drazí p!átelé,

je velk$m pot(%ením vid(t, "e jedno okouzlující jihomoravské místo silou, 
jakou má jen hudba, op(t p!ekra#uje vlastní hranice a op(t potvrzuje 
statut sv(tového kulturního d(dictví. V roce konání 7. ro#níku hudebního 
Lednicko-valtického festivalu si p!ipomínáme sté v$ro#í obnovení  
a potvrzení smlouvy o spojenectví ,eskoslovenska a Království Srb), 
Chorvat) a Slovinc) (Jugoslávské království) podepsané v B(lehrad(. 
Proto cítím velkou radost, "e nás tento festival zavede i na cestu do 
Království Jugoslávie. Zakladatelé stát) a aliancí Tomá% Garrigue  
Masaryk a král Alexandr Karadjordjevi* polo"ili podklady moderní  
kulturní v$m(ny. Intenzivní kulturní v$m(na pozd(ji vyústila v uznání  
v celosv(tovém m(!ítku prost!ednictvím d(l um(lc), jako je na p!íklad 
Emir Kusturica. Jsem rád, "e díky spolupráci Niky Gori#, Davida Bizice  
a Janá#kovy filharmonie Ostrava pod taktovkou dirigenta Marka 
Ivanovi*e a prost!ednictvím hostování Brass Bandu Bojana Risti*e je  
na tomto festivalu znovu potvrzena univerzálnost lidského ducha.

P!eji Vám, abyste ve dnech tohoto nádherného festivalu pocítili 100 let 
radosti, bratrství a lásky.

J. E. Berislav Veki" | velvyslanec Srbska v ,eské republice

Jako velvyslankyn( Bosny a Hercegoviny jsem poct(na a mám radost, 
"e na%e zem( bude mít p!íle"itost se reprezentovat na leto%ním ro#níku 

Lednicko-valtického hudebního festivalu. Nejen proto, "e je festival 
zasazen do prost!edí nádhern$ch #esk$ch hrad) a zámk), ale také z toho 

d)vodu, "e jde o hudební událost jedine#né um(lecké úrovn(.

Jsme rádi, "e um(lci z na%í zem( toho mohou b$t sou#ástí. A/ je leto%ní 
ro#ník oslavou hudby a um(ní v té nejlep%í podob(, abychom mohli 

v%ichni sly%et skv(lé koncerty. Bosna a Hercegovina se p!edstaví sv$m 
klenotem, a to sevdahem. Sevdah je duchem na%eho národa. Písn( jsou 

neuv(!iteln( propracované, nabité emocemi a jsou zpívány s velkou 
vá%ní. V Bosn( máme v$raz „pasti u sevdah“, v p!ekladu „pono!it se do 

sevdahu“. To znamená za"ít emoce tohoto hudebního "ánru. Sladkou 
bolest, ji" za"ívají zamilovaní lidé. Mo"nost b$t zdráv a nemocen ve 

stejnou chvíli. Utrpení milování druhého, a p!itom sám neb$t milován. 
Pono!it se tak hluboko do tohoto stavu agónie vyvolaného bolestí lásky. 

Na#erpejte inspiraci a skrze hudbu na%ich ú"asn$ch hudebník) procestujte 
základní kameny mé domoviny. V%em ú#astník)m, organizátor)m i 

náv%t(vník)m p!eji vyda!en$ a nezapomenuteln$ festival!

Vá"ení p!átelé vá"né hudby,

je mi ctí b$t jedním z patron) Lednicko-valtického hudebního festivalu, kde letos hraje velkou a #estnou roli Slovinsko.

Zaprvé velmi vítám gesto organizátor) festivalu dát p!íle"itost mlad$m um(lc)m ukázat své dovednosti. 
P!íkladem je vynikající slovinská sopranistka Nika Gori#, která vystoupí na záv(re#ném galakoncertu festivalu 
spolu s Janá#kovou filharmonií Ostrava. Za druhé musím zmínit slavného houslistu a skladatele Giuseppe 
Tartiniho narozeného a dospívajícího ve slovinském m(st( Piran. Je mi pot(%ením, "e mohu b$t patronkou 
koncertu s jeho skladbami, proto"e slavíme 330 let od jeho narození a p!i této p!íle"itosti vláda Slovinska 
vyhlásila tento rok za rok Tartiniho. Zanechal rozsáhlé dílo #ítající kolem 130 koncert) a více ne" 170 
houslov$ch sonát a #etná teoretická pojednání, která v$razn( ovlivnila v$voj houslové techniky. Jeho #etné 
pou"ívání ozdob a trylk) v%eho druhu ho !adí k rokoku, a#koli byl ve své podstat( skladatelem barokním.

V$znamn$m prvkem festivalu je rovn(" dílo slovinského renesan#ního skladatele Jacoba Handla-Galla. Pat!í mezi 
nejd)le"it(j%í a nejplodn(j%í skladatele pozdní renesance, kte!í otev!eli dve!e nové stylistice v rozli#n$ch segmentech 
hudební fráze. Nejprve hledal inspiraci v Olomouci, kde byl kapelníkem, a pokra#oval v Praze, kde byl ovlivn(n okruhem 
humanist) a intelektuál) na dvo!e císa!e Rudolfa II, se kter$m m(l blízk$ vztah. Gallusova práce byla zalo"ena na etice 
a jeho posláním bylo, aby hudba slou"ila eticky dobrému a krásnému v nad(ji na jejich sjednocení. Krom( jiného také 
napsal: „Svobodná hudba se nikdy snadno nevzdala mo"nosti pomoci t(m, kte!í si svobodu zaslou"í,“ a je to práv( 
tato my%lenka, je" dává vhled do jeho souzn(ní s humanistick$m ideálem, ze kterého #erpal inspiraci pro svá díla.

,e%i a Slovinci si jsou historicky velmi blízcí, propojeni jazykov( i kulturn(, nech/ jsme tedy na leto%ním 
ro#níku Lednicko-valtického festivalu spojeni rovn(" krásnou hudbou, která na nás #eká.

J. E. Tanja Strni#a | velvyslankyn( Slovinska v ,eské republice

zdravice

J. E. Martina Mlinarevi" | velvyslankyn( Bosny a Hercegoviny v ,eské republice
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Hudba spojuje. To není fráze – tento fakt je ji" i v(decky prokázán.  
A jinak tomu není ani v p!ípad( LVHF. Prost!ednictvím tohoto 
jedine#ného hudebního festivalu dochází nejen k propojování národ), 
etnik, ale i oblastí. Díky LVHF se novodob( prolíná ú"asné území 
Lednicko-valtického areálu s Mikulovskem, dv( historické oblasti  
s neopakovateln$m geniem loci. S nadsázkou se dá !íci, "e se 
po staletích shledávají dva nejv$znamn(j%í %lechtické rody: rod 
Lichten%tejn) s rodem Dietrich%tejn), je" zanechaly v t(chto regionech 
nesmazatelnou kulturní stopu. S nad%ením sleduji toto sbli"ování na%ich 
ú"asn$ch destinací a d(kuji v%em protagonist)m, ji" se na zrození 
mimo!ádného hudebního svátku podílejí.

Rostislav Ko#tial | starosta m(sta Mikulov a senátor pro B!eclavsko

Milí p!átelé,

na%e m(ste#ko je s cel$m sv$m okolím mimo!ádn( atraktivní 
lokalitou. Park s novogotick$m zámkem, ale i dal%í blízká místa 
kolem obce Lednice, jako jsou Rybni#ní a Hlohoveck$ záme#ek 

#i salet Apollo, jsou po cel$ rok neustál$m zdrojem t(ch 
nejkrásn(j%ích pohled). Místo samo okouzlí nejen o#i a du%i, ale po 

vzniku nov$ch p!írodních lé#iv$ch lázní uzdraví i na%e t(lo. Jsem 
velmi rád, "e díky Lednicko-valtickému festivalu i letos rozezní 

tyto stavby tóny klasické hudby p!evá"n( s&um(lci balkánského 
regionu a p!edná%ky o regionální historii napoví nejen zdej%ím 

ob#an)m o obyvatelích, kte!í se stali v&minulosti sou#ástí zdej%ího 
regionu. Tato ji" v$znamná hudební událost se tak sou#asn( stane 

i oslavou na%eho dal%ího v$znamného historického v$ro#í. Letos 
si p!ipomínáme ji" 800 let od zalo"ení na%í obce. V&roce 1222 byl 

na zdej%ím uzemí pánem mocn$ rakousk$ rod Sirotk), kte!í získali 
rozsáhlé statky na jihu Moravy od #eského krále P!emysla Otakara I. 

 Ne" se podoba jména obce ustálila do podoby, jakou známe dnes 
- Lednice - objevovalo se v písemn$ch pramenech jako Lednyczy 
nebo Eisgrub. V(!ím, "e festival, u jeho" zrodu jsem jako starosta 

stál, op(t pot(%í své náv%t(vníky a také své podporovatele,  
jako tomu bylo v&letech p!ede%l$ch.

Libor Kabát | starosta obce Lednice

Vá"ení p!íznivci klasické hudby,

Lednicko-valtick$ hudební festival si svou kvalitou ji" 
vydobyl stálé místo mezi v$znamn$mi festivaly klasické 
hudby na na%í hudební scén(, #eho" d)kazem je leto%ní, 
ji" sedm$ ro#ník. M(sto B!eclav se také tradi#n( podílí 
na jeho po!ádání. Jsem hrd$ na to, "e ka"doro#n( 
se jeden z koncert) koná u nás v B!eclavi – vstupní 
brán( do Lednicko-valtického areálu. Letos v premié!e 
na záme#ku Pohansko. V souvislosti s tematick$m 
zam(!ením tohoto ro#níku na balkánské inspirace zde 
vystoupí %pi#koví chorvat%tí um(lci: klavírista Aljo%a 
Jurini* a violoncellistka Latica Ani*.

P!eji v%em náv%t(vník)m hlubok$ um(leck$ zá"itek.

Svatopluk P$%ek | starosta m(sta B!eclavi  

Vá"ení a milí p!átelé krásné hudby,

jedine#n$ Lednicko-valtick$ hudební festival je ve  
Valticích u" 7. rokem vyvrcholením bohaté kulturní sezóny.  

V podání opravdov$ch mistr) p!iná%í nádherné tóny, kter$m  
s pot(%ením nasloucháme v p!ekrásn$ch kulisách památek 
Lednicko-valtického areálu, jen" je u" 26 let na seznamu 

kulturního a p!írodního d(dictví UNESCO.

Leto%ní ro#ník na%el inspiraci na Balkánu a p!ipomíná 
p!íchod temperamentních Chorvat) na ji"ní Moravu, kam je 
Lichten%tejnové pozvali, aby unikli p!ed osmansk$mi vojsky. 
V(!ím, "e to bude nev%ední zá"itek pro v%echny poslucha#e.

Za perfektn( odvedenou práci p!i náro#né organizaci této 
mimo!ádné akce d(kuji Ji!ímu Partykovi a jeho t$mu.  

A z celého srdce d(kuji v%em mecená%)m, kte!í festival 
podporují a p!ispívají tak k jeho úsp(chu.           

Pavel Trojan | starosta m(sta Valtic

zdravice
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V(t%ina hudebních festival) se koná jako p!ehlídka koncert), které mezi 
sebou nemají "ádnou souvislost, provázanost. Existují v%ak v$jimky, 

které nabízejí cosi navíc. Jednotící my%lenku povy%ující festival na 
Událost. Po famózním úsp(chu Lednicko-valtického hudebního festivalu 

2021, kter$ se – inspirován vivaldiovsk$m v$ro#ím – zam(!il na barokní 
hudbu v podání %pi#kov$ch evropsk$ch soubor) a sólist), p!ichází 

Ji!í Partyka letos s dal%ím projektem. Krom( toho, "e je zakladatelem, 
!editelem a dramaturgem LVHF, je – s prominutím – také, #i p!edev%ím 

#lov(kem. S ko!eny ukotven$mi na ji"ní Morav(, ale s d(dictvím p!edk), 
kte!í se v této oblasti kdysi usadili. Od tohoto zji%t(ní nebylo daleko  

k my%lence, která se nyní stává skute#ností. Tématem 7. ro#níku LVHF je 
p!íb(h moravsk$ch Charvát) p!etaven$ do hudby. Vá%nivé, vroucí. U" 

filozof Nietzsche napsal, "e „"ivot bez hudby by byl omylem“. Nevím jak 
obecn(, ale od 26. srpna do 8. !íjna 2022 na LVHF ur#it(.

Ji!í Vejvoda | pr)vodce Lednicko-valtick$m hudebním festivalem 2022

„Balkánské inspirace“ jsou p!edznamenáním leto%ního, ji" 7. ro#níku 
Lednicko-valtického hudebního festivalu. Jednota v rozli#nosti 
byla jedním z typick$ch prvk) podunajské monarchie, je" b$vala 
domovem mnoha národ) a etnik. Chorvaté, kte!í v 16. století  
prchali p!ed osmansk$mi válkami, nalezli díky pozvání kní"at  
z Lichten%tejna své nové domovy práv( zde na ji"ní Morav(.

Morav%tí Charváti a jejich kultura se tak stali dal%ím kamínkem  
v bohaté mozaice kulturní symbiózy tohoto krásného 
regionu v srdci Evropy. P!es mnohé d(jinné peripetie 
se potomci moravsk$ch Charvát) sna"í uchovat svou 
kulturu dodnes. Je proto dob!e, "e leto%ní ro#ník 
festivalu ji napom)"e p!iblí"it %iroké ve!ejnosti.

Hudba v"dy b$vala nedílnou sou#ástí kultury "ivota na 
aristokratick$ch sídlech. Nejinak tomu bylo i na dvo!e 
lichten%tejnském. Jsem proto velmi rád, "e tyto dobré  
tradice mají své místo i v dne%ní usp(chané a slo"ité dob(. 

Daniel Herman | honorární konzul  
Lichten%tejnského kní"ectví v ,eské republice

zdravice
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Vá"ení p!íznivci hudby, ji"ní Moravy  
a nezapomenuteln$ch kulturních zá"itk),

je báje#né pozorovat Ji!ího Partyku a cel$ jeho t$m, jak svojí pracovitostí, 
odborností a p!esn$m tahem na branku posouvají Lednicko-valtick$ 

hudební festival ka"d$m rokem o velk$ mílov$ krok dál. Jako roda#ce 
z&ji"ní Moravy je mi ctí, "e si pro tento v$te#n$ kulturní po#in vybrali práv( 

jihomoravsk$ region a já a moje rodina tak máme pravideln(  
o d)vod víc se sem z&na%eho domova ve Spojen$ch státech americk$ch 
práv( na festivalové období vracet. Pry# jsou doby, kdy m(l první ro#ník 

pouze jednoho podporovatele, mého otce. Leto%ní ji" sedm$ ro#ník 
festivalu se t(%í mnoha#etné podpo!e v$znamn$ch osobností, které 

cht(jí vyzdvihnout tuto v$znamnou a jedine#nou událost, a v(!ím, "e 
podobn( jako já si p!ejí, aby si díky tomu jejich d(ti uv(domovaly, jak moc 

je podpora kultury d)le"itá. P!eji festivalu jen to nejlep%í a u" netrp(liv( 
vyhlí"ím premiérovou edici s&americk$mi hudebníky a skladateli.

Monika Vintrlíková | honorární konzulka  
,eské republiky v&Atlant( (USA)

Vá"ení p!átelé,

Lednicko-valtick$ areál se stal ji" p!ed staletími symbolem hospodá!ského 
a kulturního rozkv(tu, skute#nou „zahradou Evropy“. Pat!í k n(mu 
nejenom jedine#né zámky, skleníky a parky, ale bezpochyby  
i krásná hudba. Na sep(tí um(ní, v(dy a vzd(lávání, podporovaném 
v minulosti Lichten%tejny, vzniklo v Lednici unikátní vysoké u#ení pro 
zahradníky, vina!e, ovocná!e a krajiná!ské architekty reprezentované 
v sou#asnosti Zahradnickou fakultou Mendelovy univerzity v Brn(.

Sedm$ ro#ník Lednicko-valtického hudebního festivalu se ponese ve 
znamení mnoha v$znamn$ch v$ro#í. Jedním z nich je i 200 let od narození 
jedné z nejv$znamn(j%ích osobností na%eho regionu – Gregora Johanna 
Mendela, celosv(tov( uznávaného „otce genetiky“. V(!ím, "e se leto%ní 
hudební svátek stane rovn(" d)stojnou oslavou "ivota, talentu a práce 
#lov(ka, jeho" jméno nese na%e univerzita s pokorou ve svém názvu.

D(kuji po!adatel)m, "e pro nás p!ipravili dal%í ro#ník 
festivalu a nám v%em p!eji krásné setkání s hudbou.

Alena Sala&ová | d(kanka Zahradnické fakulty 
Mendelovy univerzity v Brn(



Za p!íchodem charvátského obyvatelstva do oblasti nejenom tehdej%ího dolnorakouského Valticka stála expanze osmansk$ch 
Turk) do oblasti Balkánu. Po dobytí Konstantinopole (dne%ního Istanbulu) roku 1453, B!lehradu v&roce 1521 #i ohro"ení 
samotné Vídn! o osm let pozd(ji se #ást balkánského k!es/anského obyvatelstva dostávala stále severn(ji za !eku Dunaj. 
Jejich p!íchod byl ze strany Lichten&tejn' podporován, nebo/ po husitsk$ch válkách a válkách s&uhersk$m králem Matyá&em 
Korvínem do%lo k&úbytku obyvatelstva a dokonce k&zániku n(kolika vsí v&okolí Valtic. Navíc se valtická linie pán) z&Lichten%tejna 
s&problémy a osudy Charvát' aktivn( seznámila i p!ímo na turecké front(, jeliko" nap!íklad Hartman I. z%Lichten&tejna  
(1475–1542) a jeho vnuci Ji"í Erasmus (1547–1591) a Ji"í Hartman II. (1562–1585) zde slou"ili jako velitelé císa!sk$ch vojsk. 

Ne%lo v%ak o jednorázov$ proces, práv( naopak. P!íchod na valtické lichten%tejnské panství prob(hl v&n(kolika migra#ních vlnách. 
P!i první do%lo za Hartmana I. z%Lichten&tejna v&roce 1533 k obnov( d!íve zpustlé vsi Po&torná a k zalo"ení dne%ní Charvátské 
Nové Vsi, dobov( rovn(" naz$vané Dolní a Horní Charváty (Under Krabattn a Obern Krabath). 

P!i té druhé byla za jeho vnuka Hartmana II. z%Lichten&tejna v&letních m(sících roku 1570 nov( zalo"ena druhá obec – Hlohovec 
neboli v&místním ná!e#í Lohohec. Zaniklou ves Aloch Charváti na rozdíl od Po&torné ji" neobnovili, ale zvolili si pro novou vesnici 
místo u ji" budovan$ch lednick$ch rybník). Její název potom neodkazoval na nov( usedlé slovanské obyvatelstvo p)vodem 
z&Balkánu, ale vycházel z&názvu místa, které ve st!edov(ku pat!ilo pasovsk$m biskup)m. 

Miroslav Ger&ic | historik

Příchod Charvátů na jižní Moravu
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Je%t( v dob( mezi sv(tov$mi válkami jste mohli nedaleko Mikulova nav%tívit t!i vesnice, kde to barvami jen hrálo a kde místní 
hovo!ili jak$msi neznám$m, ale p!esto blízk$m slovansk$m jazykem. Jednalo se o potomky Chorvat), kte!í p!i%li na ji"ní Moravu  
v 16. století b(hem osmansk$ch ta"ení Evropou. Tito lidé zde za#ali "ít, hospoda!it a zapustili zde své ko!eny. Nicmén( si po dlouhá 
staletí uchovali svou osobitost a obohatili lidovou kulturu Moravy o jemnou exotiku, která splynula se zdej%ím prost!edím, dotvá!ela 
ho, ale nechala se jím i formovat.  

A jak je mo"né, "e jste o Chorvatech na Morav( dosud nesly%eli? V d)sledku politick$ch událostí po roce 1948  
chorvatské osady zanikly, na jejich obyvatele m(lo b$t zapomenuto. A aby se tak nestalo, p!iná%íme  
Vám tuto p!edná%ku. Vydejte se s námi objevovat ztracenou chorvatskou Moravu.

Lenka Kop"ivová | místop!edsedkyn( Sdru"ení ob#an) chorvatské národnosti v ,R

Barvy chorvatské Moravy
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úvod

Koncerty
Jugoprolog | Bojan Ristić Brass Band & Divanhana & HarMálek Orchestr  

Pá 26. srpna | 19:00 | Areál Kulturního domu Hlohovec 
So 27. srpna | 19:00 | Areál Sokolovny Charvátská Nová Ves

Filharmonie Bohuslava Martinů & Dalibor Karvay & Vid Veljak 
So 24. zá$í | 19:00 | Zámecká jízdárna Valtice

Ensemble Illyrica & Josipa Bainac 
Ne 25. zá$í | 17:00 | Zámek Mikulov

Cappella Mariana & Goeyvaerts String Trio 
St 28. zá$í | 19:00 | Kostel sv. Jakuba Star!ího, Lednice

Aljoša Jurinić & Latica Anić 
Pá 30. zá$í | 18:00 | Záme"ek Pohansko

Luka Ljubas & Aljoša Jurinić & Latica Anić 
So 1. $íjna | 19:00 | Zámecká jízdárna Lednice

Talichovo kvarteto 
Ne 2. $íjna | 16:00 | Rendez-vous – Dianin chrám

Barocco sempre giovane & Jiří Vodička 
Pá 7. $íjna | 19:00 | Zámecké divadlo Valtice

Janáčkova filharmonie Ostrava & Nika Gorič & David Bizic 
So 8. $íjna | 19:00 | Zámecká jízdárna Valtice

20

Doprovodný program
Přednáška | Příchod Charvátů na jižní Moravu 

Miroslav Ger%ic, historik 
Ne 25. zá!í | 14:00 | Havlí#kova vila, B!eclav-Po%torná

Koncerty pro školy | Charvátská minulost kraje a hudba na Balkáně
Moravia Brass Band

                             Po 26. zá!í | 09:00 | Jízdárna Valtice (Z+ Valtice)
       0| 11:00 | Jízdárna Lednice (Z+ Lednice)
                              Út 27. zá!í | 09:00 | Hlohovec (Z+ Hlohovec)
      0 | 11:00 | Charvátská Nová Ves (Z+ Charvátská Nová Ves)

Přednáška | Barvy chorvatské Moravy 
Lenka Kop!ivová, místop!edsedkyn( Sdru"ení ob#an) chorvatské národnosti v&,R 

Ne 2. !íjna | 13:00 | Chateau de Frontière (Hrani#ní záme#ek)

21
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Jugoprolog

Jugoprolog
2 koncerty balkánských kapel

Pátek 26. srpna 2022 | 19:00 
Areál Kulturního domu Hlohovec
Sobota 27. srpna 2022 | 19:00 
Areál Sokolovny Charvátská Nová Ves 

za podporypartner koncert& vina!ství koncertuhlavní partner koncert& pivovar koncertu

Bojan Risti" Brass Band (Srbsko)  
Divanhana (Bosna a Hercegovina)  
HarMálek Orchestr (,eská republika)

Po$ádná nálo% nespoutané energie, rytmy mnoha tanc&, melodie n'kolika  
%ánr&. Takov( bude Jugoprolog LVHF 2022, dvoudenní minifestival  
26. a 27. srpna, kter( p$inese dávku balkánského temperamentu do  
Hlohovce a Charvátské Nové Vsi. Zájemci za%ijí pravou balkánskou dechovku  
a naladí se na hlavní "ást festivalu, která za"ne o m'síc pozd'ji, a to 24. zá$í.

Pod zá#titou velvyslance Srbské republiky v'(eské republice, J. E. Berislava Veki"e.

TE
XT

 A
U

F 
D

EU
TS

CH

Pod zá#titou velvyslankyn$ Bosny a Hercegoviny v'(eské republice, J. E. Martiny Mlinarevi".
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Tradi#ní bosenské písn(, takzvané sevdalinky, 
p!iveze p(ti#lenná kapela Divanhana ve slo"ení 
(ejla Grgi$ (zp(v), Neven Tunji$ (klavír), 
Ned)ad Mu&ovi$ (akordeon), Azur Hajdarevi$ 
(kontrabas) a Irfan Tahirovi$ (perkuse). 
Hudební uskupení zalo"ili v roce 2009 studenti 
Sarajevské hudební akademie s cílem propojit 
tradi#ní bosenskou hudbu a jazz. V posledních 
letech v%ak sv)j zvuk pozm(nili a obohatili jej 
o prvky sou#asného popu a klasické hudby. 
,esk$m poslucha#)m tak p!edstaví své 
poslední album Zavrzlama, které vy%lo na konci 
ledna 2022 a obsahuje nejen tradi#ní písn(, ale 
rovn(" autorskou tvorbu.

Jestli"e chce n(kdo za"ít dechovou hudbu  
v moderním dravém a mladém provedení, pak 

se m)"e poohlédnout po HarMálek Orchestru. 
Kapela vznikla v roce 2016 a je slo"ena  

z profesionálních muzikant). Nástrojové obsazení 
je bohaté: bicí souprava, tuba, heligon, t!i 

bask!ídlovky, #ty!i trumpety a trombón. Nápadité 
jsou i "ánry, ze kter$ch Orchestr bere inspiraci – 
balkánská dechovka, hip hop, ska, reggae, rock, 

disco, house, jazz a mnoho dal%ích. N(které 
skladby jsou i zpívané, p!evá"ná v(t%ina hudby 
je ale pouze instrumentální. Pravd(podobn( 

nejv(t%ího úsp(chu ale uskupení dosáhlo, kdy" 
jako první #eská kapela opakovan( vystoupila 

na nejv(t%ím festivalu dechové hudby na sv(t(, 
a to na srbském Trumpetov* festival v Gu#i. 

Naposledy rozproudili náv%t(vníky loni na jeho 
jubilejním 60. ro#níku.

Jugoprolog

Bojan Risti$ Brass Band je srbská "es/ová kapela zam(!ující se 
nejen na tradi#ní srbskou hudbu, ale p!ejímající rovn(" prvky 
jazzu, popu #i kup!íkladu tradi#ní !ecké hudby. Kapelníkem  
a zakladatelem souboru je trumpetista Bojan Risti$, kter$ ji"  
v mladém v(ku vyhrál mnoho cen jako sólov$ hrá# a roku 2004 
zalo"il vlastní ansámbl. Ten cestuje po celé Evrop(, vystupuje na 
mnoha festivalech a vydal n(kolik úsp(%n$ch alb (Poludeli kum, 
Brass Band of Bojan Risti*). N(kolikrát rovn(" vyhrál cenu na 
slavném srbském Trumpetovém festivalu v Gu#i – roku 2016 se 
dokonce zapsal do historie festivalu, kdy" obdr"el cenu ve v%ech 
hlavních kategoriích.

25



Zahajovací koncert 7. ro"níku LVHF 2022 rozezní jízdárnu zámku 
Valtice. Pod taktovkou Roberta Kru)íka zahraje Filharmonie 
Bohuslava Martin' Koncert pro housle, violoncello a orchestr a moll,  
op. 102, z pera Johannese Brahmse a Symfonii fis moll, op. 41,  
Dory Peja#evi$. Sólisty budou koncertní mistr Víde)sk(ch symfonik& 
Daniel Karvay a famózní chorvatsk( violoncellista Vid Veljak.

Filharmonie Bohuslava Martin&
Robert Kru)ík, dirigent
Dalibor Karvay, housle (Slovenská republika)
Vid Veljak, violoncello (Chorvatsko)

Slavnostní zahájení
Filharmonie Bohuslava Martinů  
& Dalibor Karvay & Vid Veljak

Sobota 24. zá$í 2022 | 19:00 
Zámecká jízdárna Valtice

1. koncert

Pod zá#titou hejtmana Jihomoravského kraje, Mgr. Jana Grolicha.
partner koncertu vina!ství koncertuhlavní partne!i koncertu ve spolupráci
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Pod zá#titou velvyslance Chorvatské republiky v'(eské republice, J. E. Ljiljany Pancirov.
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Johannes Brahms (1833–1897):  
Koncert pro housle, violoncello  
a orchestr a moll, op. 102
I. Allegro 
II. Andante
III. Vivace non troppo

— p!estávka —

Dora Peja%evi" (1885–1923): 
Symfonie fis moll, op. 41
I. Andante maestoso – Allegro con moto
II. Andante sostenuto
III. Scherzo: Molto allegro
IV. Allegro appassionato

1. koncert

P!esto"e hlavní kní"ecí sídlo Lichten%tejn) za"ívalo stavebn( sv)j nejv(t%í rozmach v 17. a 18. století, vznikal ji" za Karla I.  
z Lichten&tejna (1569–1627) a jeho syna Karla Eusebia (1611–1684) pod dohledem !ady italsk$ch stavitel) palácov$ komplex  
o t!ech nádvo!ích obklopen$ !adou hospodá!sk$ch budov. Z doby Karla Eusebia existují zmínky o #etn$ch konzultacích  
o chovu, v$m(n( a nákupu koní s !adou v$znamn$ch %lechtick$ch rod). Muselo zde tedy existovat místo pro jejich ustájení. 
Prameny uvád(jí, "e tomu tak bylo p!inejmen%ím od po#átku 17. století; základní kontury hospodá!ského dvora a jeho 
objekt) pocházejí s jistotou z období první poloviny 17. století. Podle záv(r) historického pr)zkumu byl sice rozsah valtického 
p!edzám#í (hospodá!sk$ dv)r) vymezen ji" d!íve, jeho dosud existující podoba s trojos$m portálem, konírnami a zimní 
jízdárnou v%ak byla vybudována a" po p!íchodu kní"ete Antona Floriana (1656–1721), dvo!ana císa!e Karla VI. (1685–1740), 
a jeho architekta Johanna Antona Ospela (1677–1756). Ve druhém desetiletí 18. století vznikly ve valtickém p!edzám#í 
horní konírny a konírna %pan(lská. Podéln( zast!e%ená jízdárna m(la tehdy z!ejm( dv( sedlové konstrukce se st!edov$m 
ú"labím. V$razn( byl krov upraven v roce 1871, kdy krovov$ nástavec vytvo!il jakousi mansardovou st!echu práv( tak 
vysokou, aby nebránila v$hledu z kní"ecí rezidence na mikulovsk$ zámek a Pálavu. Po druhé sv(tové válce se zimní jízdárna 
u"ívala jako su%írna tabáku – byl zde instalován su%icí stroj, vybetonována podlaha a vestav(na kotelna. Od roku 1970 byla 
zahájena postupná rekonstrukce, jejím" zám(rem bylo navrácení do podoby z 18. století. Po provedeném archeologickém 
pr)zkumu se navíc uskute#nila kompletní rekonstrukce podlahy. Podle dochovan$ch fragment) se obnovilo její pokrytí 
d!ev(n$mi fo%nami na trámovém ro%tu. Sál jízdárny zabírá plochu bezmála 1200 metr) #tvere#ních a pojme na 800 divák).

Zámecká jízdárna Valtice
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Dalibor Karvay zapo#al ji" jako velmi mlad$ svou 
kariéru úsp(%ného houslisty, o #em" sv(d#í  
i v$hra sout("e Young Musician meeting  
v Cordób( roku 1996 #i obdr"ení Eurovision 
Grand Prix – Mlad$ hudebník roku 2002.  O rok 
pozd(ji m(l mo"nost se p!edstavit p!ed princem 
Charlesem z Walesu na hrad( Windsor spolu 
s Mstislavem Rostropovi#em. V následujících 
letech vystupoval nap!íklad s Borisem 
Kuschnirem, Julianem Rachlinem a pod taktovkou 
v$znamn$ch dirigent), jako jsou Leif Segerstam #i 
Ion Marin. Nicmén( cesta sólisty m)"e b$t trnitá, 
o #em" vypovídá i dokumentární film z roku 
2004 Stradivari: Search of Perfection vypráv(jící 
o potí"ích Karvaye p!i hledání dokonal$ch houslí. 
Krom( úsp(%né sólistické kariéry vyu#uje na 
víde'ské Musik und Kunst Privatuniversität a roku 
2020 vyhrál konkurz na místo koncertního mistra 
Víde+ského symfonického orchestru. 

Mezi p!ední chorvatské violoncellisty nelze 
neza!adit p(tadvacetiletého Vida Veljaka. 

Vystudoval Hudební akademii v Záh!ebu  
a Mezinárodní hudební akademii 

Lichten%tejnského kní"ectví. Vyhrál n(kolik 
ocen(ní, nap!íklad Mezinárodní sout(" Antonia 

Janigra v Pore#i, a byl finalistou presti"ní 
Guilhermina Suggia Cello Competition  

v Portugalsku. 

Krom( evropsk$ch zemí hrál i v ,ín(, koncertoval 
spole#n( se Záh!ebsk$mi sólisty a Záh!ebskou 

filharmonií #i Komorním orchestrem m(sta Rijeka 
a pravideln( hrává se Synchronos Ensemble, 

kter$ se zam(!uje na soudobou hudbu. Zalo"il 
a je #lenem uskupení Rijeka Piano Trio, od roku 

2019 vede sekci violoncellist) v Dubrovnickém 
symfonickém orchestru.

Robert Kru)ík pat!í k nejmlad%í 
generaci #esk$ch dirigent). Ji" %est$m 
rokem je stál$m dirigentem Janá#kovy 
opery Národního divadla Brno, t!i 
sezóny p)sobil také jako dirigent 
Národního divadla moravskoslezského  
v Ostrav(. Od sezony 2018/2019 
je stál$m hostujícím dirigentem 
Filharmonie Brno a po#ínaje sezónou 
2021/2022 %éfdirigentem Filharmonie 
Bohuslava Martin' ve Zlín!. Je 
laureátem Ceny Ji!ího B(lohlávka. Jeho 
%irok$ operní záb(r #ítá díla skladatel) 
Mozarta, Dvo!áka, Martin), Janá#ka, 
Rossiniho, ,ajkovského, Bizeta, 
Verdiho, Prokofjeva a mnoha dal%ích.  

Ji" osmdesát let od svého zalo"ení slaví zlínská 
Filharmonie Bohuslava Martin'. Za dobu svého 

p)sobení se v jejích !adách vyst!ídalo mnoho 
vynikajících hrá#) a vedlo ji velké mno"ství 

#esk$ch i zahrani#ních dirigent), jako nap!íklad 
Jakub Hr)%a, Walter Attanasi #i nyní Robert 
Kru"ík. V repertoáru má Filharmonie díla jak 
klasické hudby, tak skladby pat!ící do jazzu, 

rocku #i pop music a vystupovala s nimi nejen 
ve Zlín( a blízkém okolí, ale procestovala cel$ 
sv(t (N(mecko, Itálie, USA, Indie, Ji"ní Korea) 

a hostovala na festivalech, jako jsou Pra"ské 
jaro, Smetanova Litomy%l #i +pilberk Brno. 

Pravideln( spolupracuje se sv(tov$mi sólisty 
a je po!adatelem dvou hudebních festival) – 

Harmonia Moraviae a Talentinum. 

1. koncert
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Nástupní sál mikulovského zámku ovládne chorvatsk( Ensemble 
Illyrica a sopranistka Josipa Bainac. Spole"n' p$edstaví autory 
ze v!ech kout& Evropy – Václava Tomá!e Mat'jku, Ericha 
Wolfganga Korngolda, Du!ana Bogdanovi#e "i pomyslnou 
reziden"ní skladatelku festivalu Doru Peja#evi$. Rovn'% zazní 
dílo psané p$ímo pro LVHF 2022 z pera Akose Banlaky.

Ensemble Illyrica (Chorvatsko)
Nika Bauman, flétna
Hiwote Tadesse, viola
Iva Casian-Lakos, violoncello&
Marko Ferlan, kytara

Josipa Bainac, soprán (Chorvatsko)

Lovesong
Ensemble Illyrica & Josipa Bainac 
Ned'le 25. zá$í 2022 | 17:00 
Zámek Mikulov

2. koncert

partner koncertu vina!ství koncertuhlavní partner koncertu ve spolupráci
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Pod zá#titou starosty m$sta Mikulov a senátora pro B!eclavsko, Rostislava Ko#tiala.
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První archeologické nálezy dokládající p!ítomnost men%ího hradi%t( na mikulovském Zámeckém vrchu pocházejí ji" z konce 
11. století. Stavba slou"ila pravd(podobn( jako obrann$ bod st!e"ící územní zájmy na nov( vzniklé moravsko-rakouské hranici. 
Patrn( z podn(tu P"emysla Otakara I., nebo jeho bratra, moravského markrab(te Vladislava Jind"icha, byl ve 13. století 
na vápencov$ch útesech nad vsí vybudován kamenn$ hrad. Roku 1249 postoupil moravsk$ markrab(, pozd(j%í král P!emysl 
Otakar II., Mikulov Jind"ichovi z Lichten&tejna. Práv( se jménem tohoto rodu, p)vodem ze +t$rska, jsou spojeny st!edov(ké 
d(jiny mikulovského hradu. Ze  14. století, konkrétn( z&roku 1380, pochází dnes nejdochovan(j%í gotick$ prostor hradu, 
osmiboká kaple. Lichten%tejn)m pat!il Mikulov a" do roku 1560, kdy jej získal na krátkou dobu rod Kereczenyi. Od roku 1575 byl 
v dr"ení rodu Dietrich%tejn), v jejich" majetku z)stal a" do konce druhé sv(tové války. Za Franti&ka kardinála Dietrich&tejna 
(1570–1636) se strohá hradní pevnost Mikulov prom(nila v reprezentativní renesan#ní kní"ecí sídlo. Dal%í zásadní p!estavby 
zámeckého komplexu prob(hly v 18. století, a to v d)sledku zni#ujícího po"áru roku 1719. V rámci rekonstrukce bylo 
p!ebudováno mimo jiné také p)vodní barokní divadlo, které dodnes slou"í jako historická knihovna #ítající na 11 000 svazk) 
vzácn$ch knih. Do d(jin mikulovského panství se tragicky zapsala druhá sv(tová válka. V samém jejím záv(ru b(hem 
osvobozovacích boj) zámek 22. dubna 1945 op(t vyho!el. Stavení bylo v 50. letech citliv( a s ohledem na p)vodní barokní 
interiér restaurováno. Dnes spravuje zámeck$ komplex Regionální muzeum mikulovského regionu, které v n(m zárove' sídlí.

Zámek Mikulov

2. koncert

Václav Tomá# Mat$jka (1773–1830): 
Notturno pro flétnu, violu a kytaru, op. 21
I. Allegro moderato
III. Lento e patetico
IV. Zingara

Dora Peja%evi" (1885–1923): 
Liebeslied, op. 39 (text R. M. Rilke)

James Budinich (1990):  
Apoksiomen pro flétnu, 
violoncello a kytaru

Erich Wolfgang Korngold 
(1897–1957):&Glück, das mir  
verblieb („Marietta's Lied“)  
z opery Mrtvé m(sto, op. 12

Du#an Bogdanovi" (1955): 
+est balkánsk$ch miniatur
I. Jutarnje Kolo (Ranní tanec)
II. %alopojka (1alozp(v)
III. Vranjanka (Z Vranje)
IV. Makedonsko Kolo (Makedonsk$ tanec)
V. &iroko
VI. Sitni Vez (Drobná v$%ivka)
 
Lana Janjanin (1990):  
Folk Song #. 2 pro flétnu, 
violoncello a kytaru

Akos Banlaky (1966): Skladba  
pro hlas, flétnu, violoncello  
a kytaru (sv(tová premiéra)
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Chorvatské komorní uskupení Ensemble Illyrica se skládá ze #ty! mlad$ch 
hudebník), kte!í se zam(!ují jednak na klasick$ hudební repertoár, ale 
rovn(" na skladby soudob$ch skladatel) procházející nap!í# hudebními 
"ánry. S tím souvisí i jejich #astá spolupráce s dal%ími um(lci a performery. 
S oblibou pak vystupují v drobn$ch vískách a p!iná%í hudbu do netradi#ních 
prostor, #asto i pod %iré nebe. Flétnistka Nika Bauman, violistka Hiwote 
Tadesse, violoncellistka Iva Casian-Lakos a kytarista Marko Ferlan spolu 
b(hem let vystupovali v mnoha koncertních síních (Wienere Musikverein), 
na n(kolika hudebních festivalech (Zagreb Biennale, Summer Magic in the 
Diocletian) a v mnoha státech Evropy (Irsko, Slovinsko). Ka"d$m rokem 
pak vyhledají ke spolupráci dal%ího soudobého sv(tového skladatele, jako 
nap!íklad Lanu Janjaninu, Maka Murti*e, Jamese Budinicha, #i v tomto roce 
Davida Crowella. 

Chorvatská sopranistka Josipa Bainac zapo#ala svou kariéru respektované 
um(lkyn( vít(zstvím v n(kolika národních chorvatsk$ch p(veck$ch 
sout("ích. Zmínit lze nap!íklad Mirjana Bohanec Prize na Hudební akademii 
v Záh!ebu nebo Isolde Langowski Prize for Art Song v roce 2015. O rok 
pozd(ji p!ibrala cenu Marienkirchen Oratorio Prize, v roce 2017 ADA SARI 
Culture Prize a také n(kolik ocen(ní na 11. ro#níku Mezinárodní p(vecké 
sout("e Hildy Zadek zam(!ující se na soudobou hudbu. Po absolvování 
Akademie v Záh!ebu pokra#ovala studiem Víde+ské univerzity hudby  
a múzick*ch um!ní a dal%í zku%enosti pak sbírala u Thomase Hampsona, 
Artura Korna, Stephena Delaneye #i Heleny Lazarsky.

Díky svému zájmu o soudobou hudbu navázala ro#ní spolupráci se skladateli 
Johannou Dodererovou a Akosem Banlakym a toto spojení jí p!ineslo 
reputaci skv(lé interpretky a specialistky na náro#né sv(tové premiéry.

Koncertovala nap!í# Evropou, Asií #i Severní Amerikou. A krom( náhledu 
um(leckého se zp(vem zab$vá i jako v(dkyn( – je univerzitní asistentkou 
pro v$zkum hlasu na Univerzit! Mozarteum v Salzburgu.

2. koncert



39

Flos campi – flos musicae 
Cappella Mariana & Goeyvaerts String Trio 

St$eda 28. zá$í 2022 | 19:00 
Kostel sv. Jakuba Star!ího, Lednice

3. koncert

Cappella Mariana
Lore Binon, soprán
Filip Dámec, kontratenor
Vojt$ch Semerád, tenor
Tomá# Lajtkep, tenor
Jaromír Nosek, bas

Pod zá#titou ministra kultury (eské republiky, Mgr. Martina Baxy.

Goeyvaerts String Trio (Belgie)
Fedra Coppens, housle
Kris Matthynssens, viola 
Pieter Stas, violoncello
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ve spoluprácipartne!i koncertu vina!ství kocertu

Na sv. Václava dojde ke spojení staré a nové hudby. *esk( vokální soubor Cappella Mariana  
a belgické Goeyvaerts String Trio p$edstaví díla Josquina Desprez "i slovinského 
renesan"ního skladatele Jacoba Handla-Galla. Koncert je v'nován dvoustému v(ro"í 
narození zakladatele genetiky Gregora Johanna Mendela, podle n'ho% je pojmenovaná 
univerzita v Brn' a její Zahradnická fakulta v Lednici.

Pod zá#titou d$kanky Mendelovy zahradnické fakulty v Lednici, doc. Dr. Ing. Aleny Sala#ové.
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Alle caeleste nec non (sekvence)

Magister Perotinus (1160–1230): Alleluia Pascha nostrum immolatus

Guillaume de Machaut (1300–1377): Ma fin est mon commencement

Johannes Ockeghem (c. 1410/1425–1497): Mort tu as navrè de ton dart

Josquin Desprez (c. 1450/1455–1521): Proch dolor

Jacob Handl-Gallus (1550–1591): Viri sancti

Jacob Handl-Gallus: Jesu dulcis memoria

Arvo Pärt (1935): Da pacem Domine (arr. Pieter Stas)

Jacob Handl-Gallus: Ego flos campi

Jacob Handl-Gallus: Gaudeamus

Jacob Handl-Gallus: Media vita

Martin Smolka (1959): Maria

P)vod této stavby se datuje do období gotiky, kdy na pozemku dne%ního zámku stával kostel zni#en$ roku 1426 husity.  
V roce 1495 byl vystav(n kostel nov$, ji" zasv(cen$ sv. Jakubovi Star%ímu, kter$ v%ak musel v roce 1731 ustoupit velkolep$m 
plán)m na roz%í!ení zámku. Ty mimo jiné po#ítaly i s v$stavbou nového zámeckého kostela v místech, kde se nachází dnes. 
Dne%ní podobu v novogotickém (windsorském) stylu s fiálami, chrli#i, kru"bami a dal%ími prvky získala stavba v polovin(  
19. století. Sochy Franze Höglera (1802–1855) nad hlavním vchodem p!edstavují Pannu Marii stojící na m(sí#ním srpku –  
symbolu #istoty, po její pravici vidíme svatého Metod(je s patriar%ím k!í"em a knihou, po levici svatého Franti%ka z Pauly,  
zakladatele !ádu paulán). Do prostoru chrámové lodi se vstupuje klenutou p!edsíní, nad ní" se nachází cenn$ reliéf  
z 15. století znázor'ující smrt Panny Marie. Na levé stran( u vchodu je umíst(na relikvie – kámen ze svaté hory Oreb, zvané 
té" Sinaj, kde dal B)h Moj"í%ovi Desatero p!ikázání. Obraz na hlavním oltá!i namaloval p)vodn( Petr Brandl (1668–1735), 
pozd(ji byl v%ak nahrazen novogotick$m k!ídlov$m oltá!em s obrazem na téma svaté rodiny z roku 1856 malí!e Franze 
Ittenbacha (1813–1879). Na zdech kostelní lodi jsou kamenné reliéfy od bratr' Angler' z roku 1856 znázor'ující k!í"ovou 
cestu. Monumentální kamenn$ k!í" s Je"í%em je dílem Josefa Kliebera (1773–1850) z dvacát$ch let 19. století. Vlevo p!ed 
presbytá!em je d!ev(ná kazatelna. Z kní"ecí orato!e v prvním pat!e lze nahlédnout do interiéru kostela, kter$ slou"il 
nejen kní"ecí rodin(, ale i místním farník)m. Kn("i%t( je zaklenuto hv(zdicovou klenbou, lo- klenbou sí/ovou. Unikátem 
této stavby jsou mimo!ádn( cenné varhany staré asi 430 let a stále pln( funk#ní zvon ulit$ roku 1616 ve Znojm(.

Kostel sv. Jakuba Staršího, Lednice

3. koncert
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Komorní vokální soubor specializující se na interpretaci st!edov(kého vícehlasu, renesan#ní 
polyfonie a vokálních d(l raného baroka. Cappella Mariana vznikla roku 2008 a jako jeden  
z mála domácích vokálních soubor) se zam(!uje na uvád(ní pozapomenut$ch d(l vrcholné 
vokální polyfonie z oblasti italské, vlámské #i anglické renesance. Um(lecky zast!e%uje 
koncertní cyklus s názvem Postní pátky, navazující na tradici k!i"ovnick$ch hudebních 
p!edstavení. ,leny souboru jsou mezinárodn( renomovaní p(vci, kte!í pravideln( 
spolupracují se souborem Collegium Marianum a vystupují na presti"ních evropsk$ch 
festivalech (Festival de Sablé, Festival Baroque de Pontoise, Tage Alter Musik Regensburg, 
Bachfest Leipzig, Mozartfest, Pra"ské jaro, Mitte Europa #i Bolzano Festival Bozen). Dále se 
v(nují interpretaci barokní a p!edromantické hudby a ú#inkují na #esk$ch a zahrani#ních 
pódiích se soubory jako Bach Collegium Japan, Collegium Vocale Gent, Tiburtina Ensemble, 
Collegium 1704 a Doulce Memoire. V prosinci 2012 ansámbl vydal svou profilovou nahrávku 
pod názvem Sacrum et Profanum. Ansámbl od svého zalo"ení p)sobí pod um(leck$m 
vedením Vojt!cha Semeráda. Vystoupení ansámblu se setkala s nad%en$m p!ijetím 
publika, kritika cení p!edev%ím expresivitu projevu a citliv$ p!ístup k práci s textem.

Belgické smy#cové trio Goeyvaerts String Trio ve slo"ení Fedra Coppens (housle), 
Kris Matthynssens (viola) a Pieter Stas (violoncello) se zam(!uje na hudbu  
20. a 21. století. I z toho d)vodu se pojmenovali na po#est belgického skladatele  
Karla Goeyvaertse, kter$ se v$razn( p!i#inil o rozvoj moderní evropské hudby. 

Trio proslavilo p!edev%ím jejich druhé album String Trios s díly Arnolda Schönberga, 
Antona Weberna a Alfreda Schnittkeho, které bylo velmi kladn( hodnoceno jednak  
v mnoha hudebních periodicích, v#etn( britského Gramophonu, ale rovn(" ve 
sv(tovém tisku – redaktor Bangkok Post napsal, "e „tato nová nahrávka objevila 
v partitu!e nálady a barvy, které jsem je%t( nikdy nesly%el.“ Dal%ími v$razn$mi 
nahrávkami byla Smy#cová tria z v$chodu se skladbami Sofie Gubaiduliny, Alexandra 
Knaifela, Olega Paiberdina a Giyai Kancheli z roku 2012 #i Stabat Mater Arvö Parta, 
které se za!adilo mezi skladatelov$ch deset nejlep%ích nahrávek. 

Krom( ji" napsan$ch skladeb spolupracuje trio se sou#asn$mi autory, kte!í mu vytvá!í 
díla na objednávku. Takto bylo dedikováno druhé smy#cové trio Charlese Wuorinena, 
je" m(lo premiéru v Guggenheimovu muzeu v New Yorku (2018), #i skladby Lindy 
Catlin Smithové a Pascale Critonové, které byly poprvé p!edstaveny na irském 
hudebním festivalu Stations of the Sun 2019.

3. koncert
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V&bec poprvé festival nabídne zájemc&m milujícím skloubení 
mimo$ádné hudby a netradi"ního místa prostor záme#ku 
Pohansko. „Delikátní a vizioná$sk( pianista“ Aljo&a Jurini$  
a talentovaná violoncellistka Latica Ani$ zahrají kv'tnatá díla 
Dory Peja#evi$. Tentokrát v!ak zazní po boku velikán& Ludwiga 
van Beethovena, Fryderyka Chopina a Gabriela Faurého.

Aljo#a Jurini", klavír (Chorvatsko)
Latica Ani", violoncello (Chorvatsko)

Balada pro Pohansko 
Aljoša Jurinić & Latica Anić

Pátek 30. zá$í 2022 | 18:00 
Záme"ek Pohansko

4. koncert

Pod zá#titou honorální konzulky (eské republiky v'Atlant$, Moniky Vintrlíkové.

partner koncertu vina!ství koncertuhlavní partner koncertu ve spolupráci
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Dora Peja%evi" (1885–1923):  
Blumenleben, op. 19
I. Schneeglöckchen (Sn("enky)
II. Veilchen (Violky)
III. Maiglöckchen (Konvalinky)
IV. Vergißmeinnicht (Pomn(nky)
V. Rose (R)"e)
VI. Rote Nelken (,ervené karafiáty)

Gabriel Fauré (1845–1924): Papillon  
(Mot$lek) pro violoncello a klavír, op. 77

Ludwig van Beethoven (1770–1827):  
Klavírní sonáta #. 21 C dur „Vald%tejnská“, op. 53
I. Allegro con brio
II. Introduzione: Adagio molto
III. Rondo. Allegretto moderato – Prestissimo

— p!estávka —

Fryderyk Chopin (1810–1849):  
Balada #. 1 g moll, op. 23

Fryderyk Chopin:  
Balada #. 2 F dur, op. 38

Gabriel Fauré:  
Sicilienne pro violoncello a klavír, op. 78

Fryderyk Chopin:  
Balada #. 3 As dur, op. 47

Fryderyk Chopin:  
Balada #. 4 f moll, op. 52

Jen n(kolik kilometr) ji"n( od sou#asné B!eclavi se v raném st!edov(ku nacházelo rozlehlé hradi%t( Velké Moravy. Z!ejm( po 
staletí existující jeho poz)statky daly vzniknout názvu místa „Pohansko“. Práv( zde si nechal polní mar%ál Jan I. Josef  
z Lichten&tejna v letech 1810–1812 vystav(t podle plán) architekta a kní"ecího stavebního !editele Josefa Hardtmutha 
loveck$ záme#ek stejného jména. Nová kratochvilná stavba navíc nahradila d!ív(j%í gloriet a sám kní"e v #ervnu 1811 
staveni%t( dokonce osobn( nav%tívil. Hlavní #ást záme#ku tvo!í budova obdélníkového p)dorysu, k ní" z obou stran 
p!iléhají p!ízemní arkádové galerie s p(ti arkádami zakon#ené #ty!úhelníkov$m pavilonem. Aby se docílilo monumentálnosti 
objektu, byl vyhlouben p!ilehl$ rybník a prostor zapomenutého hradi%t( slou"il k po!ádání oblíben$ch podzimních hon) (na 
divoká prasata nevyjímaje). Ty mohli pozorovat hosté z vy%%í spole#nosti z centrální lod"ie s jónsk$m sloupovím v prvním 
pat!e. Zde se takté" nacházel hlavní sál s dekorativní v$malbou slou"ící k loveck$m slavnostem. Naopak velká #ást p!ízemí 
byla s p!ilehlou arkádovou galerií otev!ená a pr)chozí a nechyb(l zde ani byt lov#ího.

Za kní"ete Jana II. z Lichten&tejna byla #ást arkád zazd(na, aby se zv(t%ily obytné prostory správce objektu v p!ízemí. Po 
vybudování tzv. "elezné opony se na st!e%e záme#ku nacházela pozorovatelna Pohrani#ní strá"e a objekt byl ve!ejnosti 
nep!ístupn$. Dnes objekt u"ívá M(stské muzeum a galerie B!eclav.

Zámeček Pohansko

4. koncert
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Violoncellistka Latica Ani$ je jednou z mála leto%ních interpret), která má vztah nejen  
k zemím b$valé Jugoslávie, ale rovn(" k rodu Lichten%tejn) – hru na violoncello studovala 
na Mezinárodní hudební akademii v Lichten&tejnsku. Své um(ní dále pilovala na Hudební 
akademii v Záh!ebu, konzervato!i v Boulogne-Billancourt #i Hudební vysoké %kole  
v Karlsruhe a nav%t(vovala mistrovské t!ídy Miklóse Perényiho, Petera Maintze, Garyho 
Ho2mana a dal%ích. Ani* se úsp(%n( zú#astnila n(kolika sout("í, nap!íklad Mezinárodní 
violoncellové sout("e ve +t$rském T$nci #i Mezinárodní sout("e Ferdo Livadi*e. 
Vystupovala v mnoha zemích Evropy (N(mecko, Francie, Portugalsko), a to nejen jako 
sólistka s doprovodem orchestru (Záh!eb%tí filharmonikové, Stuttgartsk$ komorní orchestr, 
Splitsk$ komorní orchestr), ale také v komorních uskupeních s klarinetistkou Shirley Brill 
#i klavíristy Matthiasem Kirschnereitem a Jonathanem Anerem. Rovn(" byla pozvána na 
n(kolik mezinárodních festival), jmenovit( na Next Generation ve +v$carsku, Letní hudební 
dny Hitzacker v N(mecku #i Hudební festival Katye Popové v Bulharsku.

Dvaat!icetilet$ hudebník z Chorvatska s „ojedin(l$m spojením %armu a mistrovství“ 
Aljo&a Jurini$ b$vá rovn(" ozna#ován jako „v$jime#n( delikátní a vizioná!sk$ 
pianista“. Studoval na Hudební univerzit( Franze Liszta ve V$maru a Hudební 
akademii záh!ebské univerzity, nyní pokra#uje ve studiích na univerzit( v Torontu. 
Znám$m se v%ak stal díky vít(zství v Mezinárodní sout("i Roberta Schumanna (2012), 
v Klavírní sout("i královny Al"b(ty (2016) a postupem do finále Mezinárodní klavírní 
sout!)e Fryderyka Chopina (2015). Jurini* vystupoval ve v$znamn$ch koncertních 
síních po celém sv(t( (Carnegie Hall, Wiener Musikverein, Tokyo Opera City Concert 
Hall) s p!edními sv(tov$mi orchestry, jako jsou Var%avská filharmonie, Filharmonie 
Brno, Belgick$ národní orchestr #i Hallé orchestr. Pravideln( je zván na v$znamné 
festivaly (Serate Musicali, Chopin and His Europe, Chopin Festival nebo t!eba 
Dubrovník Summer Festival), kde vystupuje jak sólov(, tak v komorním uskupení  
s dal%ími hudebníky – Petritem Çeku (kytara), Kianem Soltani (violoncello) #i Lukou 
+uli*em (violoncello). 

4. koncert
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V jízdárn' lednického zámku vystoupí znamenit( klavírista 
Aljo&a Jurini$, jedine"ná violoncellistka Latice Ani$  
a hv'zda houslového sv'ta a "len Víde)sk(ch filharmonik& 
Luka Ljubas. Dohromady náv!t'vník&m zprost$edkují 
krásu skladeb Dory Peja#evi$ "i komorních d'l Gabriela 
Faurého, Johannese Brahmse a Francise Poulenca.

Luka Ljubas, housle (Chorvatsko)
Aljo#a Jurini", klavír (Chorvatsko) 
Latica Ani", violoncello (Chorvatsko)

Slovanská sonáta 
Luka Ljubas & Aljoša Jurinić & Latica Anić 

Sobota 1. $íjna 2022 | 19:00 
Zámecká jízdárna Lednice

5. koncert

Pod zá#titou velvyslance Chorvatské republiky v'(eské republice, J. E. Ljiljany Pancirov.

za podporypartner koncertuhlavní partner koncertu vina!ství a pivovar koncertuve spolupráci
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Komplex jízdáren, jen" za#al dle p!edstav kní"ete Karla Eusebia z Lichten&tejna budovat na p!elomu let 1687–1688 Johann 
Bernard Fischer z%Erlachu, p!edstavuje nejstar%í p)vodní dochovanou #ást lednického zámeckého areálu. Nachází se na 
jeho západním okraji, kde se napojuje v míst( b$valého „loveckého dvora“. Jde o t!ík!ídlou dispozici roz%í!enou o dv( krátká 
k!ídla na severní stran(. Takto vzniklo p!ibli"n( #tvercové nádvo!í p!ístupné t!emi branami: monumentální t!íosou branou, 
portikem v ji"ním k!ídle a dv(ma analogick$mi, protilehl$mi, jednoos$mi branami, které akcentují vysoké %títy v k!ídle 
západním a v$chodním. Po stranách %tít) jsou volutová k!ídla p!echázející do postament) soch (v"dy dvojice – nad západní 
branou Herakles a Hebe, Apollon a Artemis; nad ji"ní Poseidon a Afrodita, Zeus a Héra; nad v$chodní Evropa a Asie, Afrika  
a Amerika). Na rovn$ch úsecích st!í%ky (nad pilastry) se nachází dvojice váz s motivem ko'ské hlavy. Kvádrové pilastry 
nesou reliéfy lichten%tejnsk$ch erb), v plo%e %tít) jsou plastické kruhové rámy.

Jízdárny, rozsáhlé objekty pro ú#ely chovu koní, kter$ symbolizoval v&období baroka presti", bohatství a moc, pat!ily 
k&nezbytn$m sou#ástem reziden#ních prostor vládnoucích rod). Jinak tomu nebylo ani v Lednici, letním sídle kní"ecího rodu 
Lichten%tejn). P)vodní Fischer)v návrh upravil v&duchu dobového vkusu v&letech 1690–1691 italsk$ architekt Domenico 
Martinelli. Dv( men%í k!ídla navazující na západní a v$chodní budovu, jimi" se objekt prostorov( uzav!el, byla dostav(na a" 
koncem 18. století. 

Zámecká jízdárna Lednice

5. koncert

Gabriel Fauré (1845–1924):  
Sonáta #. 2 g moll pro violoncello a klavír, op. 117
I. Allegro
II. Andante
III. Finale – Allegro vivo

Dora Peja%evi" (1885–1923):  
Sonáta h moll „Slovanská“  
pro housle a klavír, op. 43
I. Allegro con anima
II. Adagio
III. Allegro molto vivace

— p!estávka —

Francis Poulenc (1899–1963):  
Sonáta pro housle a klavír, FP 119
I. Allegro con fuoco
II. Intermezzo
III. Presto tragico

Gabriel Fauré:  
Sicilienne pro violoncello a klavír, op. 78

Johannes Brahms (1833–1897):  
Sonáta #. 3 d moll pro housle a klavír, op. 108
I. Allegro
II. Adagio
III. Un poco presto e con sentimento
IV. Presto agitato

52 53
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Zá!ící mladá hv(zda houslového sv(ta. .e# je o Lukovi Ljubasovi, chorvatském virtuosovi, 
jeho" mnozí chválí za „otev!en$ a up!ímn$ zp)sob tvorby hudby“ a dal%í za „dosp(lost, 
jedine#n$ zvuk a jednoduchost“. 

Ji" b(hem studií na korutanské konzervato!i a následn( na víde'ské Univerzit( hudebních 
a dramatick$ch um(ní získal n(kolik cen na mezinárodních sout("ích. Za zmínku stojí  
první ceny z Prima la musica a Premio Città die Padova, ale p!edev%ím nejvy%%í ocen(ní  
z Houslové sout!)e Václava Humla, které získal roku 2017 jako úpln( první Chorvat 
v dlouhé historii sout("e. Tého" roku získal i titul Mladého hudebníka ud(lovan$ 
Filharmonickou asociací Záh!eb.

O takto talentovaného um(lce je zájem nejen v jeho domovin(, kde hrál kup!íkladu 
se Záh!ebsk$m filharmonick$m orchestrem, ale i v zahrani#í, kde vystupoval po boku 
Padovského orchestru, Víde'ského komorního orchestru #i Arca%ského symfonického 
orchestru. Sv)j hudební talent p!edvedl také p!i komorních vystoupeních s Valentinem 
Erbene, Axelem Kircherem, Ruzhou Semovou #i Ekaterinou Rumyantsevou. Od sezóny 
2020/2021 je vedoucím sekce prvních houslí Víde+sk*ch filharmonik'.

Violoncellistka Latica Ani$ je jednou z mála leto%ních 
interpret), která má vztah nejen k zemím b$valé 
Jugoslávie, ale rovn(" k rodu Lichten%tejn) – hru na 
violoncello studovala na Mezinárodní hudební akademii 
v Lichten&tejnsku. Své um(ní dále pilovala na Hudební 
akademii v Záh!ebu, konzervato!i v Boulogne-Billancourt 
#i Hudební vysoké %kole v Karlsruhe a nav%t(vovala 
mistrovské t!ídy Miklóse Perényiho, Petera Maintze, 
Garyho Ho2mana a dal%ích. Ani* se úsp(%n( zú#astnila 
n(kolika sout("í, nap!íklad Mezinárodní violoncellové 
sout("e ve +t$rském T$nci #i Mezinárodní sout("e 
Ferdo Livadi*e. Vystupovala v mnoha zemích Evropy 
(N(mecko, Francie, Portugalsko), a to nejen jako sólistka 
s doprovodem orchestru (Záh!eb%tí filharmonikové, 
Stuttgartsk$ komorní orchestr, Splitsk$ komorní orchestr), 
ale také v komorních uskupeních s klarinetistkou Shirley 
Brill #i klavíristy Matthiasem Kirschnereitem a Jonathanem 
Anerem. Rovn(" byla pozvána na n(kolik mezinárodních 
festival), jmenovit( na Next Generation ve +v$carsku, 
Letní hudební dny Hitzacker v N(mecku #i Hudební 
festival Katye Popové v Bulharsku.

Dvaat!icetilet$ hudebník z Chorvatska s „ojedin(l$m 
spojením %armu a mistrovství“ Aljo&a Jurini$ b$vá 

rovn(" ozna#ován jako „v$jime#n( delikátní a vizioná!sk$ 
pianista“. Studoval na Hudební univerzit( Franze Liszta 

ve V$maru a Hudební akademii záh!ebské univerzity, nyní 
pokra#uje ve studiích na univerzit( v Torontu. Znám$m 

se v%ak stal díky vít(zství v Mezinárodní sout("i Roberta 
Schumanna (2012), v Klavírní sout("i královny Al"b(ty 

(2016) a postupem do finále Mezinárodní klavírní 
sout!)e Fryderyka Chopina (2015). Jurini* vystupoval ve 
v$znamn$ch koncertních síních po celém sv(t( (Carnegie 
Hall, Wiener Musikverein, Tokyo Opera City Concert Hall) 

s p!edními sv(tov$mi orchestry, jako jsou Var%avská 
filharmonie, Filharmonie Brno, Belgick$ národní orchestr 

#i Hallé orchestr. Pravideln( je zván na v$znamné 
festivaly (Serate Musicali, Chopin and His Europe, Chopin 

Festival nebo t!eba Dubrovník Summer Festival), kde 
vystupuje jak sólov(, tak v komorním uskupení  

s dal%ími hudebníky – Petritem Çeku (kytara), Kianem 
Soltani (violoncello) #i Lukou +uli*em (violoncello). 

5. koncert
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Jan Talich, 1. housle
Roman Pato%ka,'2. housle
Radim Sedmidubsk*, viola
Michal Ka+ka, violoncello

Rendez-vous  
s Dorou Pejačević 
Talichovo kvarteto

Ned'le 2. $íjna 2022 | 16:00 
Rendez-vous – Dianin chrám

6. koncert

ve spoluprácipartner koncertu vina!ství koncertu

*emu jinému v'novat prostor Dianina chrámu u Valtic, známému p$íhodn' jako 
Rendez-vous, ne% jedné z nejintimn'j!ích, skladateli nejmilovan'j!ích forem – 
smy"covému kvartetu? Sv'tov' uznávané Talichovo kvarteto fungující u% cel(ch 
!edesát let zahraje skladby Felixe Mendelssohna-Bartholdyho a Antonína Dvo$áka. 
P$edev!ím ale p$edstaví Smy!cov" kvartet C dur, op. 58, Dory Peja#evi$.

TE
XT

 A
U

F 
D

EU
TS

CH

Pod zá#titou honorárního konzula Lichten#tejnského kní)ectví v (eské republice, Daniela Hermana.
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Po náhlé smrti kní"ete Aloise I. Josefa Lichten&tejna v roce 1805 p!evzal rodinné d(dictví jeho mlad%í bratr Jan I. Josef 
Lichten&tejn, kter$ se mimo jiné ú#astnil bitvy t!í císa!) u Slavkova. Práv( za kní"ete Jana I. Josefa do%lo ke stavb( Dianina 
chrámu !e#eného Rendez-vous. Jeho vybudování prob(hlo v letech 1810–1813 podle plán) architekta a kní"ecího stavebního 
!editele Josefa Hardtmutha. Po jeho odchodu z kní"ecích slu"eb v roce 1812 dokon#il chrám nov$ architekt Josef 
Kornhäusel. Stavebním dozorem byl pov(!en Josef Poppelack, socha!ská v$zdoba pochází z dílny víde'ského socha!e  
Josefa Kliebera a malí!skou v$zdobu sál) provedl Michael Rober. Reliéfní v$zdoba odkazuje na antickou mytologii. 
Jednotlivé p!íb(hy mají spole#n$ atribut, a to bohyni lovu Dianu, pota"mo i jejího bratra, boha slunce Apollóna.

Romantická stavba parafrázuje !ímské triumfální oblouky. Hlavní fasády Dianina chrámu #lení #ty!i p!edstavené sloupy, na 
n(" dosedá atikové patro. Patky i hlavice sloup) jsou korintské. Architektonicky se ob( hlavní fasády a" po korunní !ímsu 
shodují. Atikové patro d(lí na severní fasád( v"dy dv( okna, na ji"ní t!i reliéfy. Fasády dále zdobí v"dy dva #tvercové reliéfy 
a dva rondely. Oblouk z vnit!ní strany zdobí osmdesát jedna kazet s dvojit$m zapu%t(n$m orámováním, do jejich" st!ed) 
jsou zasazeny r)"ice. Stavba p)vodn( slou"ila k letním a podzimním loveck$m slavnostem. Interiér tvo!í #ty!i nadzemní 
podla"í. První dv( rozd(luje oblouk, v pravé #ásti se nachází schodi%t( zaklenuté klenbami s lunetami, na st(nách je malované 
stínované kvádrování. V levé #ásti dnes nalezneme dvoupodla"ní byt správce a nad ním ve t!etím podla"í mal$ salonek 
p!íle"itostn( u"ívan$ k reprezentativním ú#el)m. Dominantou celého saletu je bohat( %tukem vyzdoben$ hlavní sál v atikovém 
podla"í o rozm(rech 703016 metr). Komunikace mezi pravou a levou #ástí objektu zaji%/uje propojení nad hlavním sálem.  

Dianin chrám – Rendez-vous

6. koncert

Antonín Dvo!ák (1841–1904):  
Kvartetní v(ta F dur, B. 120
Allegro vivace

Dora Peja%evi" (1885–1923):& 
Smy#cov$ kvartet C dur, op. 58
I. Allegro
II. Adagio
III. Minuetto. Allegretto
IV. Rondo. Allegro

— p!estávka —

Felix Mendelssohn-Bartholdy (1809–1847): 
Smy#cov$ kvartet #. 6 f moll, op. 80
I. Allegro vivace assai
II. Allegro assai
III. Adagio
IV. Finale: Allegro molto
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Od studentského souboru pra"ské konzervato!e ke sv(toznámému uskupení. Takovou cestou si pro%lo Talichovo 
kvarteto, jeho" slo"ení se sice ji" mnohokrát prom(nilo, ale název na po#est v$znamného #eského dirigenta z)stává. 
Dnes sestává z Jana Talicha (syn zakladatele), Romana Pato#ky, Radima Sedmidubského a Michala Ka+ky. 

Za svou %edesátiletou historii se m)"e t(leso py%nit mnoha presti"ními mezinárodními ocen(ními, mezi n(" pat!í 
Diapasson d’Or, Grand Prix du Disque, Zlatá deska Supraphonu a dal%í. Své hudební um(ní p!edstavilo ve v(t%in( 
evropsk$ch stát) a dále v Americe a Asii. Skladby p!edních sv(tov$ch skladatel) p!edvedli #lenové kvarteta v Carnegie 
Hall v New Yorku, Wigmore Hall v Lond$n(, amsterdamské Concertgebouw nebo t!eba Divadle Champs-Elysées v Pa!í"i. 
A p!edev%ím je kvarteto pravideln( zváno na v$znamné mezinárodní festivaly, mezi n(" pat!í Pra"ské jaro, Printemps des 
Arts v Monte Carlu,  Pablo Casals Festival  v Prades nebo International String Quartet festival v kanadské Ottaw(.

B(hem let vznikla kvartetu bohatá diskografie. Do ní pat!í jednak kompletní vydání kvartet) Felixe  
Mendelsohna-Bartholdyho, Antonína Dvo!áka, Bed!icha Smetany a Leo%e Janá#ka, ale také v$b(r z d(l 
Debussyho, Ravela #i +ostakovi#e. Uznání dosáhli i nahráním hudby k dokumentárnímu filmu Vojt(cha Jasného 
o holocaustu Peklo na zemi, jej" p!ipravovala nadace Stevena Spielberga. Kvarteto v(nuje své úsilí i premiérám 
skladeb #esk$ch skladatel) 20. století, jako jsou nap!íklad Viktor Kalabis, Lubo% Fi%er nebo Lubo% Sluka.

6. koncert
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Barocco sempre giovane

Ji!í Vodi%ka, housle

Ďáblův trylek  
Barocco sempre giovane 
& Jiří Vodička

Pátek 7. $íjna 2022 | 19:00 
Zámecké divadlo Valtice

7. koncert

Je baroko stále mladé? Na to odpoví !pi"kov( komorní 
orchestr Barocco sempre giovane a v(jime"n( houslista  
a koncertní mistr *eské filharmonie Ji"í Vodi#ka. Spole"n' 
p$edstaví ve valtickém zámeckém divadle díla barokních 
skladatel& Pietra Antonia Locatelliho, Arcangella 
Corelliho a Giuseppa Tartiniho. A" je Tartini mnoh(mi 
pova%ován za Itala, narodil se ve slovinském Piranu.

Pod zá#titou velvyslankyn$ Slovinské republiky v'(eské republice, J. E. Tanja Strni#a. s podporou ve spolupráci vina!ství koncertupartner koncertu
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Pod zá#titou velvyslankyn$ Lichten#tejnského kní)ectví v'(eské republice, H. E. Maria Pia Kothbauer.

https://www.vinarstviburiankovi.cz/vinarstvi
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Zámecké divadlo ve Valticích je sou#ástí komplexu, jeho" slo"it$ v$voj m(li od 14. století v rukou #lenové rodu Lichten%tejn). 
Od konce 16. století se stal valtick$ zámek jejich hlavní rezidencí. Dne%ní podobu vtiskla areálu p!edev%ím stavební #innost 
v 17. a 18. století, teprve v poslední dob( je v(nována pozornost i drobn(j%ím pozd(j%ím zásah)m, které se pozoruhodn$m 
zp)sobem za#lenily do p!evá"n( barokního celku.

Divadlo vzniklo roku 1790 jako poslední v(t%í stavba v areálu z!ejm( na míst( star%ích konstrukcí, o jejich" podob( ani 
vyu"ití nejsou zatím prokazatelné zprávy. Stálou divadelní scénu nechal vybudovat vládnoucí kní"e Alois I. z Lichten&tejna. 
Stavbu vedl kní"ecí architekt Karel Jan Rudczinsky (Rudzinsky), p!i#em" se stav(lo ve velkém sp(chu od poloviny kv(tna 
do zá!í 1790. Celkov( práce, a to v#etn( dekorací a dal%ího vybavení (vyjma kost$m)), stály osmnáct tisíc zlat$ch.

D)vodem sp(chu byla nepochybn( listopadová náv%t(va samotného císa!e Leopolda II. s man"elkou a doprovodem 
(nap!íklad s arcivévodou Ferdinandem Toskánsk$m). K slavnostnímu zahájení provozu zámeckého divadla byla dokonce 
sepsána zp(vohra Prometheus (uvedena ji" 10. zá!í 1790). B(hem slavností, které za#aly 20. listopadu a trvaly n(kolik dní, 
se zde ka"d$ den hrála p!edstavení. Ve dnech 2. a" 6. zá!í 1876 hostil ve Valticích kní"e Jan II. z Lichten&tejna druhou 
císa!skou náv%t(vu – Franti&ka Josefa I. i korunního prince Rudolfa. Zámecké divadlo se díky tomu stalo jedním z center 
kulturního d(ní ve m(st(.

Zámecké divadlo Valtice

7. koncert
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Pietro Antonio Locatelli (1695–1764):  
Introduzione teatrale #. 4 G dur, op. 4
I. Allegro
II. Andante
III. Presto

Arcangello Corelli (1653–1713):  
Concerto grosso #. 4 D dur, op. 6 
I. Adagio – Allegro 
II. Adagio
III. Vivace
IV. Allegro

Giuseppe Tartini (1692–1770):  
Koncert A dur pro housle, smy#ce  
a continuo, D96
I. Allegro
II. Largo
III. Presto

— p!estávka —

Pietro Antonio Locatelli:  
Concerto grosso #. 5 D dur, op. 1
I. Largo
II. Allegro
III. Largo
IV. Allegro 

Pietro Antonio Locatelli:  
Koncert pro housle, smy#ce a continuo 
#. 12 „Labyrint“ D dur, op. 3
I. Allegro
II. Largo
III. Allegro 

Giuseppe Tartini:  
Concerto grosso „4ábl)v trylek“  
(arr. Gianluca Bersanetti)
I. Larghetto a'ettuoso
II. Allegro
III. Grave – Allegro assai
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Koncertní mistr ,eské filharmonie, sólista a komorní hrá#. To je Ji"í Vodi#ka, hudebník 
pat!ící k nejv$znamn(j%ím a nejvyhledávan(j%ím #esk$m houslist)m. Ji" ve 14 letech byl 
p!ijat na Institut pro um(lecká studia Ostravské univerzity a brzy za#al sbírat ceny na 
v$znamn$ch sout("ích (Mezinárodní houslová sout(" J. Kociana, Beethoven)v Hradec, 
Mezinárodní houslová sout(" L. Spohra).  Pravideln( vystupuje jako sólista s mnoha 
#esk$mi i zahrani#ními orchestry, nap!íklad s ,eskou filharmonií, Pra"skou komorní 
filharmonií, Symfonick$m orchestrem FOK, Qatar Philharmonic Orchestra, Neue Westfalen 
Philharmonie #i Wuhan Philharmonic Orchestra. Spolupracuje rovn(" s v$znamn$mi 
dirigenty, jako jsou Ji!í B(lohlávek, Jakub Hr)%a #i Tomá% Netopil.  B$vá pravideln( zván 
na v$znamné festivaly (Pra"ské jaro, Janá#k)v Máj, Hohenloher Kultursommer, Choriner 
Musiksommer) a od roku 2012 je #lenem Smetanova tria, se kter$m nato#il dv( CD pro 
Supraphon. Sólov( pak vytvo!il roku 2014 debutové album Violino Solo, které bylo pozitivn( 
p!ijato kritiky u nás i v zahrani#í. 

„Baroko stále mladé“ je komorní soubor slo"en$ ze %pi#kov$ch mlad$ch 
profesionálních hudebník). Specializuje se na interpretaci skladeb vrcholného baroka, 
nevyh$bá se v%ak ani jin$m slohov$m obdobím. Soubor zalo"il prof. Josef Kre#mer 
v roce 2004, jen" je také jeho um(leck$m %éfem. Barocco sempre giovane má 
za sebou ji" stovky v$znamn$ch koncert), soubor je zván na domácí i zahrani#ní 
hudební festivaly (Pra"ské jaro, Smetanova Litomy%l, Mezinárodní hudební festival 
Brno, Festival Concentus Moraviae, Festival Mitte Europa, The Ohrid Summer Festival, 
Nitrianska hudobna jar, Le Quattro Stagioni, Kammermusik um halb acht Basel, 
Bach Istanbul’da atd.), jeho koncerty vysílaly v p!ímém p!enosu ,eská televize  
i ,esk$ rozhlas, nahrává na CD a po!ádá vlastní abonentní cykly koncert). Soubor 
spolupracuje s p!edními #esk$mi i zahrani#ními sólisty, jako jsou nap!íklad Jan 
Mrá#ek, Václav Hude#ek, Jana Bou%ková, Dagmar Pecková nebo Giuliano Carmignola.

7. koncert
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8. koncert

Gioacchino Rossini (1792–1868):  
Finale z p!edehry k ope!e Vilém Tell

Gioacchino Rossini: Sois immobile (Vilém Tell) 

Gaetano Donizetti (1797–1848):  
Quel guardo il cavaliere... So anch'io la  
virtù magica (Don Pasquale)

Gaetano Donizetti:  
Come Paride vezzoso (Nápoj lásky)

Gaetano Donizetti: Prendi, per me sei libero…  
Il mio rigor dimentica (Nápoj lásky)

Gabriel Fauré (1845–1924):  
Ouvertura z orchestrální suity Masques  
et bergamasques, op. 112

Gaetano Donizetti:  
Pronta io son (Don Pasquale)

— p!estávka —

Georges Bizet (1838–1875): Ouvertura z opery Carmen 

Georges Bizet: Votre toast, je peux  
vous le rendre (Carmen)

Georges Bizet: Je dis que rien ne m'épouvante (Carmen)

Georges Bizet: L'orage s'est calmé (Lovci perel)

Dora Peja%evi" (1885–1923):  
P!edehra d moll pro orchestr, op. 49

Josip Ipavec (1873–1921): Ruski ples (Princesa Vrtoglavka)

Josip Ipavec: Pesem glasbene skrinjice  
(Princesa Vrtoglavka)

Josip Slavenski (1896–1955):  
Pjesme moje majke (arr. pro orchestr)
3. Imala je majka tri jedine (erke  
(M(la matka t!i jediné dcery) 
4. Raca plava po Dravi (Plavala kachni#ka po Dráv()

Georges Bizet: Je frémis, je chancelle (Lovci perel)

P!esto"e hlavní kní"ecí sídlo Lichten%tejn) za"ívalo stavebn( sv)j nejv(t%í rozmach v 17. a 18. století, vznikal ji" za Karla I.  
z Lichten&tejna (1569–1627) a jeho syna Karla Eusebia (1611–1684) pod dohledem !ady italsk$ch stavitel) palácov$ komplex  
o t!ech nádvo!ích obklopen$ !adou hospodá!sk$ch budov. Z doby Karla Eusebia existují zmínky o #etn$ch konzultacích  
o chovu, v$m(n( a nákupu koní s !adou v$znamn$ch %lechtick$ch rod). Muselo zde tedy existovat místo pro jejich ustájení. 
Prameny uvád(jí, "e tomu tak bylo p!inejmen%ím od po#átku 17. století; základní kontury hospodá!ského dvora a jeho 
objekt) pocházejí s jistotou z období první poloviny 17. století. Podle záv(r) historického pr)zkumu byl sice rozsah valtického 
p!edzám#í (hospodá!sk$ dv)r) vymezen ji" d!íve, jeho dosud existující podoba s trojos$m portálem, konírnami a zimní 
jízdárnou v%ak byla vybudována a" po p!íchodu kní"ete Antona Floriana (1656–1721), dvo!ana císa!e Karla VI. (1685–1740), 
a jeho architekta Johanna Antona Ospela (1677–1756). Ve druhém desetiletí 18. století vznikly ve valtickém p!edzám#í 
horní konírny a konírna %pan(lská. Podéln( zast!e%ená jízdárna m(la tehdy z!ejm( dv( sedlové konstrukce se st!edov$m 
ú"labím. V$razn( byl krov upraven v roce 1871, kdy krovov$ nástavec vytvo!il jakousi mansardovou st!echu práv( tak 
vysokou, aby nebránila v$hledu z kní"ecí rezidence na mikulovsk$ zámek a Pálavu. Po druhé sv(tové válce se zimní jízdárna 
u"ívala jako su%írna tabáku – byl zde instalován su%icí stroj, vybetonována podlaha a vestav(na kotelna. Od roku 1970 byla 
zahájena postupná rekonstrukce, jejím" zám(rem bylo navrácení do podoby z 18. století. Po provedeném archeologickém 
pr)zkumu se navíc uskute#nila kompletní rekonstrukce podlahy. Podle dochovan$ch fragment) se obnovilo její pokrytí 
d!ev(n$mi fo%nami na trámovém ro%tu. Sál jízdárny zabírá plochu bezmála 1200 metr) #tvere#ních a pojme na 800 divák).

Zámecká jízdárna Valtice
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8. koncert

Slovinská sopranistka s „jedine#nou v%estranností  
a divadelními schopnosti“ – tak lze nazvat Niku 
Gori#. Její p(vecká cesta zapo#ala na Baletní 
a hudební %kole v Mariboru, pokra#ovala na 
Um(lecké univerzit( ve +t$rském Hradci  
a byla zakon#ena na Královské akademii hudby 
v Lond*n!. Zde rovn(" obdr"ela The Queen’s 
Commendation for Excellence za vynikající 
studijní v$sledky. Její operní repertoár sahá od d(l 
barokních (Korunovace Popey od C. Monteverdiho) 
a" po romantické operety (Netop"r od J. Strausse), 
koncertn( provedla dokonce Sedm ran"ch písní  
A. Berga. Gori# vystupovala po celém sv(t(, 
na mnoha v$znamn$ch festivalech a s mnoha 
sv(tov$mi orchestry (Australsk$ komorní orchestr, 
Symfonick$ orchestr m(sta Birmingham, Krakovsk$ 
festivalov$ orchestr). V této sezón( se objeví  
v operách Kouzelná flétna, Nápoj lásky #i Rigoletto. 

Srbsk$ barytonista David Bi)i$ se narodil  
v B(lehrad( a studoval na International Vocal 

Arts Institute v New Yorku a New Israeli Opera 
Young Artist Studio v Tel Avivu. Zam(!uje se 

p!edev%ím na operní zp(v a vystupuje v operních 
domech po celém sv(t( – v Metropolitní ope"e, 
Israelské ope!e, Ope!e v Santa Fé, dále v Pa!í"i, 

Barcelon(, B(lehradu #i Stockholmu. Zvlá%t( 
cen(n je pro role v Mozartov$ch operách, z nich" 

k jeho pravidelnému repertoáru pat!í postavy 
Dona Giovanniho, Leporella, Figara #i Guglielma. 

Jeho mistrovství v operním zp(vu se osv(d#ilo 
i roku 2007, kdy obdr"el druhé místo na Sout("i 

sv(tové opery Operalia. Krom( oper se p!edstavil 
rovn(" ve Faurého Requiem, Schubertov( 

M)i, Beethovenov( Symfonii $. 9 #i Brahmsov( 
N#meckém requiem. 

Marko Ivanovi$ je #esk$m dirigentem a skladatelem 
se srbsk$mi ko!eny. Pat!í k p!edním osobnostem 
na%í sou#asné hudební i divadelní scény. Ivanovi* je 
rovn(" propagátorem a specialistou na soudobou 
hudbu a tvorbu 20. století – krom( !ady sv(tov$ch 
premiér d(l Michala Nejtka, Slavomíra Ho!ínky,  
Ji!ího Kade!ábka #i Miroslava Srnky se zaslou"il 
o první #eská uvedení mnoh$ch klí#ov$ch d(l 
sv(tové soudobé literatury, jako jsou Pa)ije Arvo 
Pärta nebo Music for 18 Musicians Steva Reicha. 
Od roku 2015 je %éfdirigentem Janá#kovy  
opery Národního divadla Brno, nicmén( stále 
hostuje v mnoha zemích sv(ta – v Japonsku, 
Polsku, N(mecku a dal%ích. Mezi nejv(t%í 
zahrani#ní úsp(chy pat!í uvedení brn(nské 
verze Janá#kovy Jen*fy v ope!e v Malmö 
ve +védsku. Krom( toho je vyhledávan$m 
popularizátorem hudby, o #em" sv(d#í !ady 
,ty!i kroky do nového sv(ta #i Krok za oponu. 

Janá#kova filharmonie Ostrava 
vznikla roku 1954 pod vedením 

Otakara Pa!íka a velmi brzy se podívala 
za hranice (USA, ,ína, +v$carsko)  

a za#ala spolupracovat se sv(tov$mi 
dirigenty i sólisty (J. B(lohlávek,  

Ch. Mackerras, J. Carreras, D. Ishizaku). 
V posledních letech ji nejvíce ovlivnili 

%éfdirigenti Christian Arming, Theodore 
Kuchar a Vasilij Sinajskij. JFO si dr"í 

mezi velk$mi #esk$mi orchestry 
prvenství, jeliko" se zam(!uje na 
provád(ní soudob$ch d(l, #asto  

v #eské premié!e, na #em" má velkou 
zásluhu dirigent a skladatel Petr Kotík. 
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Přednáška | Příchod Charvátů na jižní Moravu
Miroslav Ger!ic, historik 
Ned'le 25. zá$í 2022 | 14:00 | Havlí"kova vila, B$eclav-Po!torná 

Spolupo$adatel akce Moravská krása

Přednáška | Barvy chorvatské Moravy
Lenka Kop$ivová, místop$edsedkyn' Sdru%ení ob"an& chorvatské národnosti v+*R 
Ned'le 2. $íjna 2022 | 13:00 | Chateau de Frontier (Hrani"ní záme"ek)

P!edná%ka&se bude v(novat p!edev%ím Charvát)m, kte!í dlouhá staletí "ili ve t!ech obcích nedaleko Mikulova 
(Jevi%ovka, d!íve Frélichov,&Nov$ P!erov&a&Dobré Pole), kde se jim poda!ilo uchovat si sv)j jazyk, kulturu  
i zvyky a" do komunistického p!evratu v roce 1948. Chorvati byli tehdej%ím re"imem donuceni se ze sv$ch obcí 
vyst(hovat. Z ji"ní Moravy se dostali do podh)!í Jeseník), na Opavsko, Olomoucko a také Prost(jovsko.

Charvátská minulost kraje a hudba na Balkáně
Moravia Brass Band

Pond'lí 26. zá$í 2022 | 09:00 | Jízdárna Valtice (Z, Valtice) 
    | 11:00 | Jízdárna Lednice (Z, Lednice)

Úter( 27. zá$í 2022  | 09:00 | Hlohovec (Z, Hlohovec) 
    | 11:00 | Charvátská Nová Ves (Z, Charvátská Nová Ves)

Moravia Brass Band&budou na"ivo, zblízka a exkluzivn( otev!eni dotaz)m a p!ipraveni nadchnout ty 
nejmen%í pro hudbu. Jsou toti" skv(l$mi hrá#i jak v orchestrech, tak i p!i sólov$ch vystoupeních. Seznámí 
mladé poslucha#e s "es/ov$mi nástroji, vybídnou je k zamy%lení nad rozdíly zvuku jednotliv$ch instrument) 
a sv$m originálním v$kladem pomohou d(tem se zorientovat ve v%ech mo"n$ch druzích t(chto plechov$ch 
hudebních nástroj).

D(ti za"ijí euforick$ pocit p!i potlesku za skv(l$ hudební v$kon, co" je m)"e mimo zvukové vjemy motivovat 
i k tomu, aby n(kter$ z nástroj) osobn( vyzkou%eli a t!eba se i stali profesionálními hudebníky. Cyklus 
edukací pro "áky 1. a" 9. t!ídy základních %kol ve&Valticích,'Lednici,'Hlohovci&a&Charvátské Nové Vsi&(cca 
1500 d(tí) bude zam(!en na hudební aktivity tématicky propojené s leto%ní festivalovou dramaturgií. 
Koncerty vycházejí z tradi#ních tanc), z faktu, "e lidová hudba je nad#asová a stále aktuální. Její chytlavé 
zpracování vtáhne nejmen%í %koláky i jejich u#itele do tane#ních rytm) balkánské dechovky a uká"e d(tem 
rozdíl mezi lidovou hudbou ji"anskou a tou na%í. Bude také dopln(na o jiné hudební styly (filmová hudba aj.)

Vybudovat v dít(ti ve v(ku 6–15 let vztah k vá"né hudb( je cílem v%ech na%ich edukací.  
Je jisté, "e ne ka"dé dít( má hudební sluch, ale m)"e b$t muzikální na základní úrovni.  
Díky hudb( b$vá více soust!ed(né, zklidn(né a odhodlané zdokonalit vlastní schopnosti.

Koncerty pro školy

S podporou

P!edná%ka historika&Miroslava Ger%ice&objasní p!íchod Charvát)  
na Valticko ve spojitosti s kní"ecím rodem Lichten%tejn).

Doprovodný program

edukace
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P)vabn$ klasicistní záme#ek je pova"ován za nejv(t%í hrani#ní mezník na sv(t(. Za ú#elem relaxace a odpo#inku ho nechal 
vystav(t kní"e Jan I. Josef z Lichten&tejna (1760–1836) jako poslední ze série staveb k pot(%e oka i t(la p!i projí"-kách po 
okolí. Záme#ek slou"il jako letní sídlo Lichten%tejn). P)vodní zám(r architekta Josefa Engela (1776–1827) – dva hrady spojené 
mostem – byl kní"etem zamítnut, a tak vzniknul záme#ek tvo!en$ t!emi pavilony propojen$mi p!ízemními trakty. Stejn( 
jako m(l most spojovat Dolní Rakousy a Moravu, stojí Hrani#ní záme#ek p!esn( uprost!ed této p)vodní zemské hranice, jak 
ukazuje jednak hrani#ní potok vytékající z&urny kamenné nymfy le"ící za záme#kem a jednak nápis Zwischen Oesterreich 
und Maehren (Mezi Rakouskem a Moravou). Prost!ední pavilon má p!edsazené pr)#elí se t!emi p)vodn( otev!en$mi, dnes 
zasklen$mi arkádami. St!echa tohoto pr)#elí slou"í jako lod"ie se #ty!mi sloupy, na ni" se dá vyjít z dekorativn( vymalovaného 
sálu v&prvním pat!e budovy. Krajní hranolovité pavilony zdobí velká okna a vlo"ené toskánské sloupy. St!echa spojovacích 
komunika#ních trakt) slou"í jako vyhlídková terasa se zábradlím a v&zadní #ásti je uzav!ena zdí zdobenou slep$mi arkádami. 
Vzhledem k&mo#álovitému podlo"í musela b$t stavba polo"ena na masivních ro%tech a mnoha d!ev(n$ch pilotech. Ani tato 
stavba nebyla ve 20. století u%et!ena bou!liv$ch historick$ch událostí. Ve 30. letech se rozhodovalo o vybudování obranného 
systému #eskoslovensk$ch hranic a z&Hrani#ního záme#ku se stal vojensk$ bunkr. Roku 1945 byl objekt zkonfiskován a slou"il 
jako ornitologická stanice. P!estavby se do#kal a" v roce 1995.

Chateau de Frontière, Hlohovec
Pozdn( historizující stavbu nechal v&Po%torné v&letech 1908–1909 postavit kní"e Jan II. z Lichten&tejna (1840–1929) 
podle návrhu lichten%tejnského dvorního architekta Karla Weinbrennera (1856–1942), z jeho" dílny pochází rovn(" 
nejv$razn(j%í po%torenská stavba – kostel Nav%tívení Panny Marie, kter$ se nachází v t(sné blízkosti objektu. T!ípatrová 
vila poutá pozornost historicky i památkov(. Velmi cennou v$zdobu nese fasáda z&#erven$ch cihel z&b$valé místní  
lichten%tejnské cihelny, st!echu tvo!í p)vodní pálené st!e%ní ta%ky. Mnoho p)vodních stavebních detail) najdeme také  
v interiéru stavby: úst!ední arkádové schodi%t(, v$pln( okenních a #ásti dve!ních otvor) nebo dobovou dla"bu. Nechybí 
sklepení a rozlehlá zahrada. Po vzniku ,eskoslovenské republiky vlastnily vilu krátce Keramické závody. V roce 1924 ji  
koupil po%torensk$ velkoobchodník s vínem Rudolf Havlí#ek, syn obchodníka, starosty obce Po%torná, starosty Sokola,  
pokladníka dobrovoln$ch hasi#), #lena Ob#anské besedy, a p!edev%ím neúnavného vlastence a bojovníka za #eskou %kolu  
v Po%torné Aloise Havlí#ka, jeho" jméno vila nese. Po roce 1948 p!e%el objekt – jako mnoho jin$ch – do vlastnictví státu  
a následn( v n(m bylo z!ízeno zdravotní st!edisko, které fungovalo a" do roku 2010. V sou#asné dob( vilu spravuje Nada#ní  
fond Moravská krása, kter$ se sna"í odstranit nepat!i#né zásahy z&minul$ch let a vyzdvihnout genius loci tohoto místa.

Havlíčkova vila

lokace
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inzerce

Sta)te se P$ítelem "i Patronem LVHF a u%ijte si festival se v!emi jeho benefity 
jako pod'kování za Va!i podporu. Vytvo$te si u nás druh( domov a nechte 
se rozmazlovat speciální pé"í. P$ednostní rezervace, VIP vstupenky, vstupy 
na speciální akce, cestování za kulturou nebo Benefitní karta LVHF, to v!e na 
Vás "eká v na!ich Mecená!sk(ch klubech. Va!e jízdenka do srdce festivalu!

Mecenášské kluby LVHF
My v LVHF věříme, že krása a umění nejsou pouhou nadstavbou,  
ale nepostradatelnou esencí kvalitního a spokojeného života napříč  
generacemi. Vaše štědrost pomůže naplnit lidská srdce radostí.  
A to je obrovský dar. Děkujeme!

Více informací: +420 777 600 359 | mecenat@lvhf.cz
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Lednicko-valtick* hudební festival d$kuje  
v#em sv*m partner&m a mecená#&m.  

Bez Vás bychom nebyli tím, %ím jsme. D$kujeme!

generální partner

hlavní partne$i

partne$i

za podpory 

oficiální dopravce

hlavní mediální partne$i

mediální partne$i

ve spolupráci

zvlá!tní pod'kování

dodavatelé

vina$ství festivalu

mecená!i
Schmidt reality, Generali penzijní spole"nost, MUDr. Milosh Albrecht, JUDr. Ji$í Bala!tík, 

ZFP VOZAR s.r.o., CSc., Karel Mach, a dal!í na Lvhf.cz
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T*m LVHF 

Ji!í Partyka (um(leck$ a v$konn$ !editel) 
Marek Jaro% (produkce a logistika), Adam Lysák (zahrani#ní produkce a logistika), Erika Partyková (produkce tiskoviny), Radim Bun-álek, 
Marie Holobrádková (asistenti produkce), Hana Hani#incová (asistentka prodeje), Lucie +ípková (v$tvarná !editelka), Tomá% Foltán (PR), 

Kristina Vonková (jazyková spolupráce), Lilly Koppatsch, Ji!í ,evela (p!eklady), Zden(k Vrbík (hudební aran"e),  
Iva Klimovi#ová (ekonom), Dana Botková (administrace spolku LVHF z.s.), Pavel Kristián (foto), Diana Dyga (asistentka floristy),  
Jakub Hota! a Du%an Hanu% (promo video LVHF 2022), Jakub Mayer- Czellor films (video), Filip Rajchman- Tonstudio Rajchman  

(ozvu#ení, technick$ servis), Ji!í Mad(ra- ELMA art s.r.o. (technika)

Vydal LVHF z.s. Chaloupky 760/37, 690 06 B!eclav 
+420 774 710 621 | info@lvhf.cz 

facebook.com/lvhf.cz | instagram.com/lvhf.cz | youtube.com/LVHFcz 
www.lvhf.cz | www.lvmf.eu 

Grafick* návrh a zpracování Lucie +ípková 
Supervize Erika Partyková 

Texty a jazyková spolupráce Kristina Vonková 
P!eklad Lilly Koppatsch, Ji!í ,evela

Fotografie

Um!lci Matú% Tóth (Ji!í Partyka), Radovan +ubín (Ji!í Vejvoda), archiv Lipa Musica (Cappella Mariana), Marvin + (Bojan Ristic Brass Band), Norman 
Tahirovi* (Divanhanna), Besim Mehinba%i* (HarMalek Orchestr), Lukas Beck (Dalibor Karvay), Dominik Bach)rek (Filharmonie Bohuslava Martin)), V. Vlk 

(Robert Kru"ík), Miho Skvrce (Vid Veljak), Toni Mija* (Ensemble Illyrica), David Hausknecht (Joshipa Bainac), Jesse Willems (Goeyvaerts Spring Trio), 
Vladimira Spindler (Aljo%a Jurini*), Domagoj Star#evi* (Latica Ani*), Daniel Boud (Aljo%a Jurini*), Damir Sagolj (Luka Ljubas), Radek Kalhous (Talich 
Quartet), Daniel Havel (Barocco Sempre Giovane), Ilona Sochorová (Ji!í Vodi#ka), Matilde Fasso (David Bizic), David Kone#n$ (Marko Ivanovi#), Doris 

Marka* (Nika Gori*), Gaja L. Kutnjak (Nika Gori*) a archiv um(lc)

Místa koncert' Luká% Hrdli#ka (zámek Lednice), Jan Miklín (zámek Valtice, Rendez-vous), zamek-valtice.cz (zámecké divadlo Valtice),  
archiv Moravská krása (Havlí#kova vila) a archiv LVHF

Písmo Gotham Narrow, PlayfairDisplay, PT Serif 
Papír GardaPat 1350g (vnit!ní blok) 

Tisk FERMATA, a. s. 
1. vydání, 2022, 1. náklad 1500 kus) 

Zm(na programu vyhrazena. 



   
  




