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Severočeské divadlo

ke vzniku koncertu je třeba, aby se propojila „energie“ čtyř subjektů.
Prvním je můj prvotní záměr, druhým prostor a jeho majitel, třetím
mecenáš a čtvrtým samozřejmě – samotní umělci. Všichni musí být
spokojeni. A potom vám mohu s neuvěřitelnou zvědavostí nabídnout
(a nyní je to již posedmé) programovou řadu koncertů festivalu
Hudební setkání.
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Vážení a milí posluchači,

Villa
Hrdlička

Jablonné
v Podještědí

Koncerty jsou letos velice různorodé po všech stranách. Celý rok jsme
pracovali na dramaturgii, vybírali jsme skladby a texty tak, aby souzněly
a byly propojeny s prostorem. Kromě tradičního domovského místa,
Liberec
zámku
Velké Březno, zavítáte i do Libereckého kraje. Čtyři koncerty
Jablonec
nad Nisou
jsou
provázeny mluveným slovem a v jednom případě bude živá hudba
chybět úplně. 20. října odehrají Petr Kostka s Carmen Mayerovou představení Jak se co dělá, fejetony Karla Čapka. Vše ale vyváží
Turnov
čistě hudební večery – Bennewitzovo kvarteto a legendární recitál
Ivana Klánského. Největší akcí pak bude koncert v Severočeském
divadle s orchestrem k výročí založení republiky: Smetanova Má vlast
a Dvořákovy Slovanské tance.
Opakovaně zvu Igora Ardaševa, jelikož spolupráce s ním je radostná
a plná potěšení. Na zámku Jezeří máme k dispozici dva klavíry, a tak
jsme spolu s Jitkou Molavcovou připravili vzácný program, který
mimo jiné připomíná další výročí roku 1918, sto let od smrti Clauda
Debussyho.
Vážení a milí posluchači, věnujte prosím zvýšenou pozornost tomu,
v jakém čase koncerty začínají a na jakých místech je zajištěn předprodej vstupenek. Máte-li jakékoli dotazy, obracejte se přímo na mě, jsem
na e-mailové adrese michal.masek@morpheusart.cz.
Těším se s vámi na shledanou a nezapomínejte, že vy jste stejně důležití
jako samotní umělci. Jedině vaše a jejich pozornost vytvoří společný
prostor ticha, ze kterého hudba povstává.

Michal Mašek

Místa konání koncertů

Zámek Nový hrad

Zámek Velké Březno

Kampus UJEP

Zámek Lemberk

Zámek Jezeří

Český rozhlas Sever

Severočeské divadlo

Villa Hrdlička

1. koncert:

2. koncert:

23. června 2018, 18:00
Zámek Nový hrad v Jimlíně

11. července 2018, 19:00
Zámek Velké Březno

Setkání
na Novém hradě

Setkání s Bennewitzovým
kvartetem

Josef Špaček – housle
Jana Štěpánková – mluvené slovo

Jakub Fišer – 1. housle
Štěpán Ježek – 2. housle
Jiří Pinkas – viola
Štěpán Doležal – violoncello

Program:
Recitál pro sólové housle s díly Johanna Sebastiana Bacha
(sonáta g moll), Eugéna Ysaÿe (sonáty 3 a 5) a Sergeie Prokofieva
(sonáta D dur opus 115) v podání sólisty a koncertního mistra České
filharmonie Josefa Špačka provázený četbou střípků o životě Johanna
Sebastiana Bacha v podání legendární herečky Jany Štěpánkové.

Program:
V podání proslulého Bennewitzova kvarteta zazní kvartety Josepha
Haydna, G dur a C dur, Téma s variacemi pro smyčcové kvarteto
Hanse Krásy a první smyčcový kvartet Bedřicha Smetany e moll
„Z mého života“, který v roce 1786 napsal již zcela hluchý skladatel
jako osobní vyznání, jak se hudba prolínala jeho životem.

„...Ve svých sedmadvaceti letech toho má houslista Josef
Špaček za sebou tolik, co jiní muzikanti za celý život. Studoval
doma i v cizině – a to u největších houslových es světa. Projel
celou planetu a všude hrál s velkým úspěchem. Vyhrál řadu
prestižních soutěží, včetně té nejprestižnější – klání královny
Alžběty v Bruselu...“

„...Je velmi těžké popisovat hudební těleso, které dosáhlo
hudebního Olympu. Naprosto bezchybné podání skladeb
Antonína Dvořáka a Leoše Janáčka, Kvartet č.13 G. dur
a Listy důvěrné, bylo více než důstojným připomenutím
přátelství a vzájemné úcty Dvořáka a Janáčka...“

vstupné 150 Kč

vstupné 150 Kč

(koncert je pořádán ve spolupráci se Zámkem Nový hrad v Jimlíně
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu)

(koncert je pořádán ve spolupráci se státním zámkem Velké Březno
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu)

3. koncert:

4. koncert:

6. září 2018, 17:00
Kampus, Univerzita UJEP

8. září 2018, 18:00
Zámek Lemberk

Čtvero ročních dob

Setkání
v Bajkovém sále

soubor Barocco sempre giovane
Iva Kramperová – housle

Monika Knoblochová – cembalo
Josef Dvořák – mluvené slovo

Program:
4 koncerty pro sólové housle Antonia Vivaldiho známé jako
„Čtvero ročních dob“ spolu s Introduzione teatrale op. 4 č. 4 Pietra
Antonia Locatelliho a Sinfonií A dur pro smyčce a continuo G. B.
Sammartiniho zahraje soubor Barocco sempre giovane se sólistkou
Ivou Kramperovou.

Program:
Skladby francouzských autorů v podání cembalistky Moniky
Knoblochové doprovodí příběhy bajek Bajkového sálu zámku Lemberk
v četbě herce Josefa Dvořáka.

„...Barocco sempre giovane (Baroko stále mladé) je komorní
soubor složený ze špičkových mladých profesionálních
hudebníků. Specializuje se na interpretaci skladeb
vrcholného baroka, nevyhýbá se však ani jiným slohovým
obdobím...“

„...Monika Knoblochová je cembalistkou vynikajících
uměleckých a technických kvalit, zanícená vyznavačka
autentické interpretace barokní hudby a současně
renomovaná interpretka soudobé hudby. Studovala
cembalo na Akademii múzických umění v Praze, na
Dresdner Akademie für alte Musik a na Hochschule für
Musik v Kolíně nad Rýnem...“

Místo konání:
Kampus, Pasteurova 3544/1, Ústí nad Labem,
Červená aula MF 01.54 – budova MFC (z Pasteurovy ulice od vstupní
závory do Kampusu rovně, na konci hnědá budova s nápisem AULY)
vstupné 50 Kč

vstupné 150 Kč

(pořádá Univerzita třetího věku UJEP Ústí nad Labem
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu)

(koncert je pořádán ve spolupráci se státním zámkem Lemberk
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu)

5. koncert:

6. koncert:

15. září 2018, 18:00
Zámek Jezeří

9. října 2018, 19:00
Severočeské divadlo opery a baletu

Na zámku Jezeří
se dvěma klavíry
Igor Ardašev – klavír
Michal Mašek – klavír
Jitka Molavcová – mluvené slovo

Koncert
k výročí založení republiky
Michal Mašek – klavír
Igor Ardašev – klavír
Ilona Svobodová – mluvené slovo
Miloš Formáček – dirigent orchestru Sev. divadla

Program:
Nenapodobitelnou barvu zvuku současně hrajících dvou klavírů
využívala řada hudebních skladatelů. Mozartovu sonátu D dur,
Debussyho svitu En blanc et noir spolu se skladbami Franze Schuberta
doplní próza v podání herečky Jitky Molavcové.

Program:
Má vlast Bedřicha Smetany existuje v původní verzi pro klavír
na čtyři ruce. V tomto provedení zazní Vyšehrad a Vltava spolu
s četbou v podání herečky Ilony Svobodové. Dvořákovy Slovanské
tance v úpravě pro orchestr a klavír budou tvořit druhou polovinu
slavnostního večera, který je součástí akcí k výročí založení
Československé republiky 1918.

vstupné 150 Kč

Vstupenky v ceně 100 – 400 Kč budou v předprodeji
Severočeského divadla od září 2018.

(koncert je pořádán ve spolupráci se státním zámkem Jezeří
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu)

(koncert je pořádán ve spolupráci se Severočeským divadlem opery
a baletu. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu)

7. divadelní hra:

8. koncert:

20. října 2018, 19:00
Zámek Velké Březno

23. listopadu 2018, 18:00
Villa Hrdlička – Česká Lípa

Karel Čapek:
Jak se co dělá

Setkání ve Ville Hrdlička

Hrají: Petr Kostka a Carmen Mayerová
Režie: Tomáš Vondrovic

Kateřina Englichová – harfa
Vilém Veverka – hoboj, mluvené slovo

Program:
Tento večer hudba ustoupí do pozadí. Petr Kostka a Carmen Mayerová,
oba herci Národního divadla, přednesou fejetony Karla Čapka
v představení „Jak se co dělá“.

Program:
Maurice Ravel - Náhrobek Couperinův upravil pro Kateřinu a Viléma
skladatel Otomar Kvěch, Smetanova Vltava, Primavera Luboše
Sluky a Debussyho Arabeska spolu s četbou z knihy Kniha smíchu
a zapomnění Milana Kundery.

Carmen Mayerová: „Neuměla bych lépe vyjádřit svůj obdiv
ke Karlu Čapkovi, než jak to skvěle formuloval Eduard
Baas. Miloval řeč, kterou pěstoval, chránil a šlechtil
jako nejkrásnější a nejvzácnější bylinu své zahrádky.
Jeho vzdělání a znalosti, podivuhodně rozprostřené
í po všelikých odlehlých koutech lidské činnosti, zásobovaly
ho nevyčerpatelným pokladem slov a výrazů, které
oceňoval po všech jejich odstínech i co do lahody zvuku
a barvy hlásek a melodie kadence.“

„...Ačkoli oba představují špičku ve svém oboru
a pravidelně koncertují i vyučují napříč Evropou a světem,
společné vystupování považují za šťastné spojení...“

vstupné 150 Kč

vstupné 250 Kč

(pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu)

(koncert je pořádán Villou Hrdlička v České Lípě ve spolupráci
s Morpheus Art. Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu)

9. koncert:

13. prosince 2018, 19:00
Nahrávací studio Českého rozhlasu Sever

Klavírní recitál
Ivana Klánského
Ivan Klánský – klavír
Program:
Bachova Chromatická fantasie a fuga d moll, Beethovenova poslední
sonáta c moll opus 111, Schumannovy Dětské scény, nokturno opus
15 a čtvrtá balada f moll Frédérica Chopina v interpretaci
Ivana Klánského.
„...Jako laureát nejprestižnějších mezinárodních soutěží
(Bolzano 1967, Neapol 1968, Bachovská soutěž Lipsko
1968, Varšava 1970, Barcelona 1970, Fort Worth v Texasu
1973, Santander 1976) se stal již v době studií na pražské
Akademii múzických umění vyhledávaným sólistou
a komorním hráčem. Od té doby má na svém kontě více
než pět tisíc koncertů na pódiích čtyř světadílů. Nejčastěji
ho slýchá publikum v Německu, Švýcarsku, Anglii, Francii
a Španělsku, každoročně koncertuje v Jižní Americe,
navštěvuje i Spojené státy, Kanadu a Japonsko...“

vstupné 150 Kč
(koncert je pořádán ve spolupráci s Českým rozhlasem Sever
Pořadatel si vyhrazuje právo na změnu v programu)

S L O V O H E J T M A N A O L D Ř I C H A B U B E N Í Č K A K F E S T I VA L U H U D E B N Í

Pořádané za významné podpory:

S E T K Á N Í 2 018

Milí milovníci hudby,
vítám vás opět po roce na již 7.
ročníku festivalu Hudební setkání,
který se uskuteční hned na
několika místech v našem kraji
a dokonce i v kraji Libereckém.
Kulturní zážitek si tak můžete
spojit i s příjemným výletem.
Na zámku Velké Březno, Jezeří,
Nový Hrad nebo v jedinečné
Wolfrumově vile, kde sídlí Český
rozhlas, můžete utéct od starostí
všedních dní a utřídit si myšlenky.
Reprezentativní prostory, kde
se festival uskuteční, podtrhnou
ojedinělou přehlídku hudebních klasiků v podání kvalitních
hostujících umělců. V říjnu i listopadu si prostřednictvím koncertů
připomeneme významné výročí. Letos je to sto let, kdy vznikla
Československá republika, a jsem velmi rád, že v rámci festivalu
zazní i melodie věnované právě tomuto významnému výročí.
Věřím, že letošní ročník opět přinese nevšední hudební zážitky.
Vlasta Burian kdysi řekl, že hudba je malbou, na kterou se člověk
dívá ušima. Tak nastavte nejen uši, ale i svá srdce.
Přeji vám všem příjemné chvíle strávené poslechem hudby
a příští rok zase na shledanou.
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

Hudební setkání 7 se konají pod záštitou
hejtmana Ústeckého kraje pana Oldřicha Bubeníčka
Generální partner:

Hlavní partneři:

za přispění:

Obec Velké Březno

Hudební setkání 7 se konají pod záštitou
radní za kulturu Libereckého kraje
paní Květy Vinklátové
a starosty obce Veké Březno pana Michala Kulhánka
partneři:

HUDEBNÍ
SETKÁNÍ
2012 – 2018

Wihanovo kvarteto, Igor Ardašev, Schola Gregoriana
Pragensis, Ivan Klánský, Ludmila Peterková, Vilém Veverka,
Alfréd Strejček, Jana Boušková, Radek Baborák,
Kateřina Englichová, Valérie Zawadská, Jan Matěj Rak,
David Eben, Barocco sempre giovane, Jitka Molavcová,
Josef Dvořák, Carmen Mayerová, Bennewitzovo kvarteto,
Pavel Trojan, Josef Somr, Hana Maciuchová, Jan Mráček,
Petr Nouzovský, Štěpán Rak, Lubomír Brabec,
Jaroslav Svěcený, Miloš Formáček, Ilona Svobodová,
Josef Špaček, Jana Štěpánková, Žofie Vokálková,
Kristina Fialová, Škampovo kvarteto, Petr Kostka, Jan Jiraský,
Monika Knoblochová, Jan Hartl ...
g
g
g
g

Ivan Mareš

Pavel Škorpil

MUDr. David Bejšovec

50 festivalových koncertů
6000 návštěvníků
80 hostujících umělců
důraz na nejvyšší uměleckou kvalitu

7.
Předprodej vstupenek:
Pondělí – Pátek: 10 – 12 a 13 – 17:30 hodin
Sobota: 10 – 12 hodin
v prodejně
HUDEBNINY-USTI.CZ
Mírové náměstí 109/33, Ústí nad Labem
(2. patro nad McDonaldem)

Telefon pokladna:
412 551 975

Vstupenky je možné také zakoupit na základě rezervace v místě
konání akce 30 minut před jejím začátkem.

Rezervace a informace o vstupenkách:
Michal Mašek
mobil: 723 027 115
hudebni.setkani@email.cz
Pořádá:
Morpheus Art, s.r.o.
www.morpheusart.cz

