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O S T R AVA  •  H U K VA L DY  •  O PAVA
K R AVA Ř E  •  L U D G E Ř OV I C E  •  H L U Č Í N 
B O H U M Í N  •  F R ý D E K - M Í S T E K



Záštitu nad festivalem převZali:

ILjA ŠMÍD, ministr kultury České republiky

FRANTIŠEK VáCLAV LOBKOwICz, sídelní biskup ostravsko-opavský 

IVO VONDRáK, hejtman moravskoslezského kraje

TOMáŠ MACURA, primátor statutárního města Ostravy 

LUDĚK BUjNOŠEK, starosta obce Hukvaldy

Festival je členem Evropské 
festivalové asociace (EFA)
a v roce 2018 se koná 
na počest 100. výročí 
vzniku Československa 
a 90. výročí úmrtí 
Leoše Janáčka.



Vážení hosté,

p r e z i d e n t  m H f  l e o š e  J a n á č k a

Ivan Ženatý

náš festival 2018 je pro vás připraven.
letos rozměrnější než obvykle, naplněný mnoha 
nejrůznějšími koncerty – od intimních komorních 
provedení po velká symfonická. mám radost 
z toho, že jsem mohl být při jejich dramaturgické 
a organizační přípravě, a je mi ctí, že v ostravě mohu 
letos také dvakrát vystoupit – s českou filharmonií 
a pod taktovkou maestra pendereckého. 

těším se na vás!

Vážení a milí přátelé 
dobré hudby, 

p r i m át o r  s tat u tá r n í H o 
m ě s ta  o s t r av y

Tomáš Macura

hudební festival, spojený se jménem leoše Janáčka, se letos 
v ostravě koná již po třiačtyřicáté, avšak poprvé pod názvem 
mezinárodní hudební festival leoše Janáčka. v roce, kdy 
si připomínáme 90 let od úmrtí tohoto skladatele světového 
významu, se spojily dva tradiční festivaly - mezinárodní hudební 
festival Janáčkův máj a mezinárodní hudební festival Janáčkovy 
Hukvaldy. nastal čas slučování a spojení sil. festival byl vždy a i nadále 
bude doma v ostravě, avšak rozšířil se o další možnosti, k nimž patří 
například open-air scéna v Hukvaldech. základní festivalovou osou 
jsou ostrava a Hukvaldy, místa úmrtí a narození leoše Janáčka. 
nový festival má předpoklady stát se ještě prestižnější a významnější 
událostí než oba dosavadní festivaly samostatně. organizátoři zúročí 
své letité zkušenosti a věřím, že přijdou s novými nápady, které 
osvěží hudební dění v ostravě i celém regionu. festival se tak 
stává jednou z hlavních akcí s janáčkovskou tematikou v evropě. 

těší mne, že i v minulých letech festival rozšířil nabídku o jazzové 
koncerty v Hornickém muzeu na landeku anebo o působivé varhanní 
skladby, které zazněly v kostelích. za velkou přednost festivalu 
považuji, že propaguje i současnou českou hudební tvorbu 
a dostává se tak k širšímu spektru posluchačů. 

město ostrava vytváří festivalu zázemí, stává se festivalovým centrem 
a je zároveň největším a nejvýznamnějším partnerem festivalu. 
přeji vám, návštěvníkům festivalu, krásné hudební zážitky a těším 
se s vámi na setkání na koncertech letošního ročníku festivalu.
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ř e d i t e l  f e s t i va l u

Jaromír Javůrek

Mezinárodní
hudební festival
Leoše Janáčka

navazuje na dlouholetou janáčkovskou festivalovou tradici 
ostravy a moravskoslezského kraje. 

v roce 1948 se konal v Hukvaldech 1. ročník festivalu janáčkovo 
hudební Lašsko, který se tak stal po pražském jaru druhým 
nejstarším hudebním festivalem v tehdejším československu. 
v roce 1950 se začala psát tradice hudebního festivalu v ostravě. 
ten několikrát změnil svůj název a z ostravského hudebního 
jara a ostravského máje se v roce 1976 stal janáčkův máj, 
nesoucí od roku 1990 přídomek mezinárodní hudební festival. 
v Hukvaldech v roce 1993 nahradil Janáčkovo hudební lašsko 
nový festival janáčkovy Hukvaldy. přes odlišnosti jednotlivých 
zmíněných festivalů všechny usilovaly o totéž: propagovat 
především dílo a myšlenky leoše Janáčka a hodnoty klasické 
hudby – s důrazem na českou tvorbu – obecně.

na základě dosažených výsledků, úspěchů a zkušeností 
jmenovaných festivalů, z nichž se především mHf Janáčkovy 
Hukvaldy a mHf Janáčkův máj nejvýrazněji zapsaly 
do festivalového dění české republiky, nyní vzniká u příležitosti 
90. výročí úmrtí leoše Janáčka sloučením festival jeden: 

MEzINáRODNÍ HUDEBNÍ FESTIVAL LEOŠE jANáČKA 
LEOŠ jANáČEK INTERNATIONAL MUSIC FESTIVAL 

Jde tedy o novou kvalitu, nikoliv o nový festival. Jde o zúročení 
všeho pozitivního, čeho bylo dosaženo, a nikoliv o budování 
něčeho zcela nového. takto koncipovaný festival se stane jedním 
z nejvýraznějších evropských festivalů, nesoucích Janáčkovo 
jméno a šířících hudební a myšlenkový odkaz geniálního 
hukvaldského rodáka.

společná vůle moravskoslezského kraje, statutárního města 
ostravy a obce Hukvaldy byla stvrzena podpisem memoranda 
o podpoře mezinárodního hudebního festivalu leoše Janáčka.
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Česká filharmonie patří k našim národním symbolům 
a Janáčkova sinfonietta vznikala pod skladatelovým 
dojmem z nabyté samostatnosti.
Její letošní vyznění umocní členové Hudby Hradní stráže
a policie České republiky. vstup do festivalu tak bude 
vskutku impozantní.

Leoš janáček sinfonietta 
josef Suk  fantazie pro housle a orchestr 
   g moll op. 24
Vítězslav Novák v tatrách, symfonická báseň op. 26
 
IVAN ŽENATý – housle
ČLENOVé HUDBY HRADNÍ STRáŽE A POLICIE ČR
PLK. VáCLAV BLAHUNEK – dirigent
ČESKá FILHARMONIE
PETR ALTRICHTER – dirigent 
jIŘÍ VEjVODA – úvodní slovo

mnozí vítězové a účastníci prestižní mezinárodní skladatelské 
soutěže GeneRaCe jsou dnes již úspěšní a uznávaní autoři. 
slyšet díla nastupující skladatelské generace v podání jejich 
vrstevníků rozhodně stojí za to. 

jiří Slabihoudek  tání pro housle a klavír
Soňa Vetchá  průhledné clony pro flétnu,   
 violoncello a bicí
jiří Dvořák  moudrá moudra pro soprán   
 a komorní soubor 
Péter Tornyai  fiori sfiorati pro violoncello, 
 klarinet a bicí
Laczkó Bálint  parlando Rubato pro klavír
Maté Balogh  Quartet pour la fin du jam 
 pro komorní soubor
Adriana Cypek  echolalia pro komorní soubor
Przemyslaw Scheller  Grawity warp pro komorní soubor 
 
jIŘÍ HANOUSEK – violoncello
PETR BENDA – housle 
MICHAL BáRTA – klavír
OSTRAVŠTÍ KOMORNÍ SóLISTé
ONDŘEj PASTRňáK – dirigent

Záštitu nad koncertem převzal Tomáš Macura, 
primátor statutárního města Ostravy 

partneři koncertu: statutární město Ostrava
 nadace leoše Janáčka 
 ČeZ, a.s. 

VSTUPNé: 600  Kč; 450  Kč; 350  Kč

partneři koncertu:  partnerství Osa
 statutární město Ostrava
 ministerstvo kultury ČR
 nadace Český hudební fond

VSTUPNé: 100  Kč; 50  Kč

OS TRAVA , DůM KULTURY MĚS TA OS TRAV Y 

SOUTĚŽ ML ADýCH SKL ADATE Lů DO TŘICETI LET

NA POČES T 100.  V ýROČÍ VzNIKU ČESKOSLOVE NSK A

Zahajovací
koncert

Koncert vítězných 
a oceněných prací 
GENERACE 2017

19.00

PONDĚLÍ

21
05

17.00

úTERý

22
05
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OS TRAVA , jANáČKOVA KONzE RVATOŘ V OS TRAVĚ 
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po letech se na festivalové pódium vrací, a to se svým 
bývalým orchestrem, Christian arming, který si v Ostravě 
odbyl svůj šéfovský křest. světová klavírní legenda 
přednese sólový part Rachmaninova populárního 
klavírního koncertu, zatímco první novodobé ostravské
provedení Čajkovského 3. symfonie bude pro mnohé 
příjemným překvapením.

Leoš janáček Žárlivost, původní předehra   
  k opeře Její pastorkyňa
Sergej Rachmaninov  Koncert pro klavír a orchestr 
  č. 2 c moll op. 18
Petr Iljič Čajkovskij  symfonie č. 3 d dur op. 29 „polská“

KUN-wOO PAIK – klavír
CHRISTIAN ARMING – dirigent
jANáČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA

partneři koncertu: nadace leoše Janáčka
 Čeps, a.s. 

VSTUPNé: 350  Kč; 250  Kč

OS TRAVA , DůM KULTURY MĚS TA OS TRAV Y

Symfonický 
koncert

Krása liturgické hudby mistrů 18. století v autentické 
interpretaci vyplní jedinečné prostory neogotického 
kostela sv. Bartoloměje svou pokorou, krásou a vznešeností. 

František Ignác Tůma miserere mei deus
wolfgang Amadeus Mozart vesperae solennes 
  de Confessore K 339

LENKA CAFOURKOVá, LUCIE NETUŠILOVá - 
KARAFIáTOVá, PAVLA RADOSTOVá, MARTIN PTáČEK,
jAKUB KUBÍN, jIŘÍ MIROSLAV PROCHázKA – sólisté
CzECH ENSEMBLE BAROQUE & CHOIR
TEREzA VáLKOVá – sbormistryně
ROMAN VáLEK – umělecký vedoucí a dirigent

Záštitu nad koncertem převzala Monika Brzesková, 
starostka města Kravaře

Koncert se koná ve spolupráci s farností Kravaře

VSTUPNé: 220  Kč; 120  Kč

KRAVAŘE, KOS TE L  SV. BARTOLOMĚjE

Liturgický 
koncert 

19.00

25
05

PáTEK

foto: tino kratocHvíl

19.00

STŘEDA

23
05

foto: Woo ryong cHae
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Britský varhaník si pro svou festivalovou premiéru zvolil velmi 
osobitý a zajímavý program, v němž se mistři německého baroka  
a čeští skladatelé XX. století setkají na chvíli v ludgeřovickém 
chrámu. 

Dietrich Buxtehude prelude, fugue and Ciaconne 
 in C BuxWv 137
Anthoni van Noordt  psalm 24
Petr Eben Hommage à Buxtehude
johann Sebastian Bach allein Gott in der Höh sei ehr BWv 661
Vincent Lübeck  praeludium in G minor
johann Sebastian Bach allein Gott in der Höh sei ehr BWv 662 
Leoš janáček  varhanní sólo z Glagolské mše 
Anton Heiller tanz – toccata 

jEREMIAH STEPHENSON – vítěz varhanní soutěže 
petra ebena v Opavě 2016

Záštitu nad koncertem převzal Daniel Havlík, 
starosta ludgeřovic

Koncert se koná ve spolupráci s farností ludgeřovice

partner koncertu: nadace leoše Janáčka

VSTUPNé: 200  Kč; 100  Kč

LUDGE ŘOVICE, KOS TE L  SV. MIKUL áŠE

Varhanní 
koncert 

18.00

26
05

sobota

Recitál Juliana Rachlina, jehož slavný dědeček  
v 50. letech v Ostravě dirigoval, volně navazuje svým 
programem na loňský recitál ivana Ženatého. Za klavír 
usedne jeden z nejvyhledávanějších klavírních partnerů 
současné evropy itamar Golan, kterého jsme v Ostravě již 
slyšeli s klarinetistkou sharon Kam.
 
Ludwig van Beethoven sonáta pro housle a klavír 
 č. 6 a dur op. 30 č. 1
Dmitrij Šostakovič  sonáta pro violu a klavír op. 147
Antonín Dvořák Romantické kusy pro housle 
 a klavír op. 75 
johannes Brahms sonáta d moll pro housle 
 a klavír op. 108

jULIAN RACHLIN – housle
ITAMAR GOLAN – klavír

partner koncertu: uniCredit Bank

VSTUPNé: 250  Kč; 150  Kč

19.00
OS TRAVA , DůM KULTURY MĚS TA OS TRAV Y

Houslový 
recitál 

27
05

NEDĚLE

fo
to

: d
an

 c
ar

ab
as

fo
to

: e
vg

en
y 

ev
ti

uk
H

o
v



p
r

o
g

r
a

m

p
r

o
g

r
a

m

f
e

s
t

iv
a

l
u

f
e

s
t

iv
a

l
u

1514

Balet národního divadla praha se vrací po mimořádném 
úspěchu festivalového představení „sólo pro tři“ v roce 
2014 s novou inscenací jedinečného petra Zusky. 
Jedním z hudebních tvůrců představení je slezský 
bard Jarek nohavica.
 
jaromír Nohavica, Beata Bocek   sólo pro nás dva

BALETNÍ SOUBOR NáRODNÍHO DIVADLA PRAHA
PETR zUSKA – námět, choreografie a režie

partner koncert: uniCredit Bank

VSTUPNé: 500  Kč; 400  Kč; 300  Kč

OS TRAVA , DOLNÍ OBL AS T VÍTKOVICE – GONG

Baletní 
večer 

19.00

29
05

úTERý
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na Janáčkově festivalu postupně uvádíme české komorní 
soubory nesoucí jména našich skladatelů. patří k nim i vynikající 
sukovo kvarteto. navíc si pro svou festivalovou premiéru 
připravilo krásný program přístupný pro všechny posluchače.
 
wolfgang Amadeus Mozart Klavírní kvartet č. 1 g moll K 478
josef Suk  Klavírní kvartet a moll op. 1
Antonín Dvořák Klavírní kvartet č. 2 es dur op. 87 

KLAVÍRNÍ KVARTETO jOSEFA SUKA
RADIM KRESTA – housle
EVA KRESTOVá – viola 
VáCLAV PETR – violoncello 
VáCLAV MáCHA – klavír

partner koncertu: veOlia energie ČR, a.s.

VSTUPNé: 180  Kč; 100  Kč

OS TRAVA , jANáČKOVA KONzE RVATOŘ V OS TRAVĚ 

Komorní 
koncert 

19.00

30
05

STŘEDA



Leoš janáček Její pastorkyňa, suita z opery 
 (arr. m. Honeck, t. ille)
Bohuslav Martinů  Koncert pro dva klavíry a orchestr H 292
Petr Iljič Čajkovskij  symfonie č. 6 h moll op. 74 „patetická“ 

IVO KAHáNEK, jAN SIMON – klavíry
MODESTAS PITRéNAS – dirigent
LITEVSKý NáRODNÍ SYMFONICKý ORCHESTR
jIŘÍ VEjVODA – úvodní slovo

Záštitu nad koncertem převzal Edvilas Raudonikis,
velvyslanec litvy v České republice

partneři koncertu: deloitte audit s.r.o.
  nadace leoše Janáčka 
  nadace Bohuslava martinů

VSTUPNé: 350  Kč; 250  Kč

poprvé uvítáme v Ostravě 
a na Janáčkově festivalu první 
litevský symfonický orchestr. 
Je pro nás velkou radostí a ctí, 
že litevští hosté nastudovali 
na přání festivalu skladby leoše 
Janáčka a Bohuslava martinů. 
Jejich provedení nejpopulárnější 
symfonie p. i. Čajkovského se 
určitě zařadí k silným zážitkům 
letošního ročníku.

OS TRAVA , DůM KULTURY MĚS TA OS TRAV Y

Symfonický
koncert 
ČTVRTEK / 19.00 fo
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Renesanční madrigaly a barokní vokální skladby nás 
dodnesuchvacují nejen svými hudebními nápady, 
melodiemi a harmoniemi, ale zároveň svými poetickými 
i dramatickými texty. Hosté dnešního koncertu se 
interpretací těchto děl dlouhodobě zabývají a patří 
ve svém oboru ke špičce. 
 
Monteverdi – Purcell – Scarlatti – Vivaldi – zingarelli 
– Händel – Piccinni – zamboni

ENSEMBLE LUx ET UMBRAE
ROBERT CROwE – soprán
ANNETTE FISCHER – soprán 
SIGRUN RICHTER – loutna, barokní kytara 
MICHAEL EBERTH – cembalo

VSTUPNé: 200  Kč; 100  Kč

HRAD HUKVALDY - MOT TA 

Prokletí 
milenci 

18.00

01
06

PáTEK

málokterá opera patří do krásného prostředí hukvaldské 
obory tak jako příhody lišky Bystroušky hukvaldského 
rodáka leoše Janáčka. Humor, nadsázka, úžasný 
společný svět lidí a zvířat osloví malé i dospělé diváky.

Leoš janáček příhody lišky Bystroušky  

MAREK ŠEDIVý – dirigent
jANA ANDĚLOVá PLETICHOVá – režie
OPERNÍ SOUBOR SLEzSKéHO DIVADLA OPAVA

partneři koncertu: nadace leoše Janáčka
  Biskupské lesy

VSTUPNé: 250  Kč; 150  Kč
RODINNé VSTUPNé: 600  Kč (dva dospělí a maximálně dvě děti)

pro zájemce vypravujeme z parkoviště před dKmO autobus, který je 
odveze do obce Hukvaldy a po představení zpět na parkoviště před 
dKmO. Odjezd autobusu v 16:30. Cena jízdného 60  Kč. 

HUKVALDSKá OBORA – AMFITEáTR

Operní 
představení 

18.00

02
06

sobota

fo
to

: s
va

to
pl

uk
 l

Év



p
r

o
g

r
a

m

p
r

o
g

r
a

m

f
e

s
t

iv
a

l
u

f
e

s
t

iv
a

l
u

2120

na festivalu již vystoupili špičkoví představitelé české 
jazzové scény. tu slovenskou představí letos skvělý 
soubor Bratislava Hot serenaders. Jistě všichni budeme 
zvědavi na roli milana lasici.
 
BRATISLAVA HOT SERENADERS
jURAj BARTOŠ – umělecký vedoucí 
MILAN LASICA – speciální host

partner koncertu: povodí Odry, s.p.

VSTUPNé: 250  Kč; 150  Kč

OS TRAVA , HORNICKé MUzEUM – L ANDE K PARK 

Jazzový 
podvečer 

17.00

03
06

NEDĚLE

foto: ctibor bacHratý

Jeden z nejžádanějších světových klavíristů současnosti 
přijíždí poprvé do Ostravy, aby předvedl své interpretační 
mistrovství, připomněl výročí vzniku státu izrael 
a vzdal hold leoši Janáčkovi.

Leoš janáček v mlhách
Roman Rabinovich  memory Box (česká premiéra)
josepf Haydn sonáta pro klavír d dur Hob. Xvi: 19
Fryderyk Chopin Balady pro klavír
    č. 1 g moll op. 23, č. 2 f dur op. 38
    č. 3 as dur op. 47, č. 4 f moll op. 52 
 
ROMAN RABINOVICH – klavír

Záštitu nad koncertem převzal Daniel Meron,
velvyslanec státu izrael v České republice 

partneři koncertu: nadace leoše Janáčka
  společenství průmyslových 
  podniků moravy a slezska 

VSTUPNé: 300  Kč; 200  Kč

19.00
OS TRAVA , DůM KULTURY MĚS TA OS TRAV Y

Klavírní 
recitál 

04
06
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Ostrava má nově svůj „orchestr mladých“ – Ostrava Youth 
Orchestra, který představíme v roce 2019. Katowice mají skvělý 
akademický orchestr, jehož koncertem začíná volná festivalová 
řada představující mladé symfonické orchestry. Rozhodně nejde 
o „školní“ orchestry, ale o plnohodnotná symfonická tělesa, která 
navíc hrají s plným nasazením, zápalem a vysokou profesionalitou. 

Leoš janáček adagio pro orchestr
Fryderyk Chopin  fantazie na polská témata 
  pro klavír a orchestr op. 13
witold Lutoslawski variace na paganiniho téma
Antonín Dvořák symfonie č. 8 G dur op. 88 „anglická“
 
PIOTR BANASIK – klavír
CzESLAw GRABOwSKI – dirigent
AKADEMICKý SYMFONICKý ORCHESTR
HUDEBNÍ AKADEMIE V KATOwICÍCH

partneři koncertu: Ostravské vodárny a kanalizace, a.s.
  sueZ využití zdrojů a.s.
  nadace leoše Janáčka

VSTUPNé: 200  Kč; 100  Kč

OS TRAVA , DůM KULTURY MĚS TA OS TRAV Y 

Symfonický 
koncert 

19.00

05
06

úTERý

sborový zpěv patří neodmyslitelně k historii české hudby
a svými tématy a texty i k historii české státnosti. skladby 
pro mužské sbory mají své výsadní postavení a pražský Hlahol 
či brněnský moravan se staly legendami. tou největší a stále 
živou legendou je ale pěvecké sdružení moravských učitelů, 
které jako jediný mužský sbor kontinuálně od svého 
založení interpretuje skladby leoše Janáčka. 

Pavel Křížkovský Rozchodná, Odpadlý od srdca, šatečka
Antonín Dvořák Zavedený ovčák 
josef B. Foerster svatý václave, Oráč
Bohuslav Martinů Zbojnické písně (výběr) 
Leoš janáček Čtveřice mužských sborů
   Kantor Halfar

PĚVECKé SDRUŽENÍ MORAVSKýCH UČITELů
jIŘÍ NAjVAR – sbormistr

partneři koncertu: nadace leoše Janáčka
  společenství průmyslových podniků 
  moravy a slezska 

VSTUPNé: 200  Kč; 100  Kč
RODINNé VSTUPNé: 500  Kč (dva dospělí a dvě děti do 15 let)

HRAD HUKVALDY – MOT TA

Sborový
koncert 

18.00

08
06

PáTEK



p
r

o
g

r
a

m
f

e
s

t
iv

a
l

u

24

Obliba hudebních nokturn se traduje již několik století. Jejich tradici 
jsme obnovili před dvěma lety v Hukvaldech a budeme v ní pokračovat 
letos s vítězkou interpretační soutěže pražského jara a skvělým 
barokním souborem. Hudba italského baroka bude mezi středověkými 
zdmi hradu Hukvaldy znít jistě krásně.

Pietro Antonio Locatelli introduzione teatrale op. 4 č. 4
Giovanni Battista Sammartini  sinfonia in a
Antonio Vivaldi  Čtvero ročních období op. 8
 
OLGA ŠROUBKOVá – klavír
BAROCCO SEMPRE GIOVANE
jIŘÍ VEjVODA – úvodní slovo

partner koncertu: lesostavby frýdek-místek a.s.  

VSTUPNé: 200  Kč; 100  Kč
RODINNé VSTUPNé: 500  Kč (dva dospělí a dvě děti do 15 let)

20.00
HRAD HUKVALDY - MOT TA 

Italské hudební 
nokturno 

09
06

sobota
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„Milá Zdeňko,

Pookřávám, ale měl jsem nervy přepjaté! 
... Tu jest sněhu! 

Zima čarokrásná!“

„Milá Zdeňko,

Týden tomu bude, co jsem tu 
a pořád déšť a zima! 

Včera bylo ráno 5 stupňů, 
dnes neděle, jsem se probudil a plešče 
voda ze střechy. ... Čert ať to sebere!“  

 „Je tu krásně a ticho. Jablek dost, 
slivek na knedlíky, zeleniny tak tak. ... 

Nádherné počasí. Kukačka kuká, 
to už zima nebude.“

dopisy manželce Zdeňce z Hukvald do Brna v letech 1906 – 1917.
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Leoš janáček příhody lišky Bystroušky, suita z opery
Krzystof Penderecki Koncert pro housle, violu a orchestr 
Ludwig van Beethoven symfonie č. 7 a dur op. 72

IVAN ŽENATý – housle
KRISTINA FIALOVá – viola
KRzYSTOF PENDERECKI – dirigent
jANáČKOVA FILHARMONIE OSTRAVA
jIŘÍ VEjVODA – úvodní slovo

Záštitu nad koncertem převzala Graźyna Bernatowicz, 
velvyslankyně polska v České republice 

partneři koncertu: Generální konzulát polské republiky v Ostravě
  nadace leoše Janáčka    
  Česká průmyslová zdravotní pojišťovna 

VSTUPNé: 350  Kč; 250  Kč; 150 Kč

OS TRAVA , DůM KULTURY MĚS TA OS TRAV Y

Symfonický
koncert 
NEDĚLE / 19.00

10

06 legenda současné polské 
hudby Krzystof penderecki 
přijíždí na festival podruhé, 
aby poprvé stanul před 
Janáčkovou filharmonií. 
maestro nejen nastuduje 
skladbu našeho leoše 
Janáčka a uvede svého 
milovaného Beethovena, 
ale také doprovodí 
prezidenta našeho 
festivalu ivana Ženatého 
a mladou violistku Kristinu 
fialovou. 
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skvělý slovinský vokální soubor bude mít svou festivalovou 
premiéru s nádherným a originálním slovanským programem. 
Od renesance se vydáme až do současnosti, z Balkánu do Ruska,
polska i k nám do Čech a na moravu. 

Gallus – Mokranjac – zelenka – Dvořák – Strmole – Močnik 
– Česnokov – janáček – Foerster – Twardowski – Rimskij-Korsakov 
 
INGENIUM ENSEMBLE

Záštitu nad koncertem převzali 
Radim Křupala, primátor statutárního města Opavy 
Leon Marc, velvyslanec slovinska v České republice 

partner koncertu: nadace leoše Janáčka  

VSTUPNé: 200  Kč; 100  Kč

19.00
OPAVA , KOS TE L  SV. VáCL AVA 

Pocta 
slovanské duši 

11
06

PONDĚLÍ
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„Milí a vzácní pánové, 
za čest nabízenou Vám uctivě děkuji, 

ale moje životní pravidlo zní: 

Těžko nesu to své lidství, 
z něhož platím slávě daň:

před čestnými předsednictvy, 
vždy mne, Pane Bože, chraň.“

Odpověď petra Bezruče na žádost pořadatelů o přijetí čestné záštity
nad 1. ročníkem festivalu Janáčkovo hudební lašsko 1948.



Franz Schubert alfonso und estrella, 
  předehra k opeře d. 732
joseph Haydn Koncert pro violoncello č. 1 C dur Hob. viib: 1 
Robert Schumann symfonie č. 2 d dur op. 61

CLEMENS HAGEN – violoncello
LORENzO VIOTTI – dirigent 
CAMERATA SALzBURG

Záštitu nad koncertem převzali 
Alexander Grubmayr, velvyslanec Rakouska v České republice
zbyněk Pražák, náměstek primátora statutárního města Ostravy

VSTUPNé: 450  Kč; 350  Kč; 250  Kč
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OS TRAVA , DůM KULTURY MĚS TA OS TRAV Y

Symfonický
koncert 
STŘEDA / 19.00

13

06 legendární orchestr 
z mozartova salzburku 
konečně v Ostravě! 
s nádherným, stylovým 
programem a vynikajícím 
sólistou, který hraje jen 
s těmi nejlepšími (Kremer, 
abbado, Harnocourt, 
Honeck...)!
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Ryze český program z děl 18., 19. a 20 století zazní 
v místeckém národním domě v podání výjimečných 
představitelů mladé české interpretační generace. 
 
josef Mysliveček sonáta pro violoncello a klavír a dur
Leoš janáček sonáta pro klavír i. X. 1905 „Z ulice“ 
Luboš Fišer sonáta pro violoncello sólo
Leoš janáček pohádka pro violoncello a klavír
Antonín Dvořák Klid lesa pro violoncello a klavír
Bohuslav Martinů sonáta pro violoncello a klavír č. 3
 
TOMáŠ jAMNÍK – violoncello
jAN BARTOŠ – klavír

Záštitu nad koncertem převzal Michal Pobucký, 
primátor frýdku-místku

partneři koncertu: nadace leoše Janáčka
  nadace Bohuslava martinů  
VSTUPNé: 180  Kč; 100  Kč

19.00
FRýDE K-MÍS TE K , NáRODNÍ DůM 

Komorní 
koncert 

13
06

STŘEDA

poprvé se v Ostravě na Janáčkově festivalu představí vítězové 
prestižní Janáčkovy soutěže, která již získala světové renomé.
Klavír a varhany, Janáček a svět, Brno a Ostrava v jednom večeru.
Janáčkova hudba nás všechny opravdu spojuje.
 
Leoš janáček po zarostlém chodníčku, ii. řada 
Samuel Barber sonáta pro klavír es moll op. 26
johann Sebastian Bach preludium a fuga es dur BWv 552
Martin Moudrý improvizace
wolfgang Aamadeus Mozart fantasie a fuga f moll K 608

PAVEL zEMEN – klavír
MARTIN MOUDRý – varhany

Koncert se koná ve spolupráci s Janáčkovou akademií 
múzických umění v Brně

partner koncertu: nadace leoše Janáčka

VSTUPNé: 140  Kč; 80  Kč

18.00

OS TRAVA , jANáČKOVA KONzE RVATOŘ V OS TRAVĚ 

Koncert 
vítězů  

14
06

ČTVRTEK

23.  ROČNÍKU MEzINáRODNÍ SOUTĚŽE 
LEOŠE jANáČK A V BRNĚ 
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i sto třicet let po své premiéře patří Čajkovského „pátá“  
k nejoblíbenějším světovým symfoniím. totéž platí  
o mendelssohnově koncertě, který je jen o čtyřicet čtyři let 
starší. Jihokorejský orchestr se tedy ve své festivalovém 
debutu předvede v typickém evropském repertoáru.
 
Felix Mendelssohn Bartholdy Koncert pro housle 
   a orchestr e moll op. 64
Petr Iljič Čajkovskij  symfonie č. 5 e moll op. 64
 
jIŘÍ VODIČKA – housle
NIKOLAI ALExEEV – dirigent
ULSAN PHILHARMONIC ORCHESTRA 

Záštitu nad koncertem převzal Michal Pobucký, 
primátor frýdku-místku

partner koncertu: sunGWOO HiteCH s.r.o.

VSTUPNé: 200  Kč; 100  Kč
RODINNé VSTUPNé: 500  Kč (dva dospělí a dvě děti)

17.00
HUKVALDSKá OBORA – AMFITEáTR 

Symfonický 
koncert 

16
06

sobota

po mimořádném úspěchu talk show Jiřího vejvody pokračuje 
festival v nově vznikající řadě s vynikajícím znalcem Janáčkovy 
tvorby a života Jiřím Zahrádkou, který navíc dokáže složitou 
osobnost hukvaldského rodáka skvěle přiblížit úplně všem. 

 „... a to jste o Janáčkovi věděli?“
Leoš janáček  po zarostlém chodníčku, i. řada 

jIŘÍ zAHRáDKA – mluvené slovo
jAN jIRASKý – klavír

partneři koncertu: vítkovice machinery Group
  nadace leoše Janáčka 

VSTUPNé: 120  Kč; 80  Kč
BRUNCH: 100  Kč

10.00
OS TRAVA , VÍTKOVICKý záME K 

Nedělní matiné 
s brunchem 

17
06

NEDĚLE
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podruhé se na festivalu setkáváme s dechovou harmonií, která 
přednese skvělá a reprezentativní díla světového repertoáru 
pro toto specifické obsazení. Je to mimořádná festivalová 
událost, kterou si rozhodně nenechejte ujít.
 
Gaetano Donizetti sinfonia in G 
Carl Maria weber  Concertino pro hoboj a dechovou  
  harmonii
Vincent d´Indy  Chanson et danses op. 50
Charles Gounod  malá symfonie pro dechové nástroje
 
DUŠAN FOLTýN – hoboj
FESTIVALOVá DECHOVá HARMONIE

VSTUPNé: 220  Kč; 120  Kč

19.00
OS TRAVA , KOS TE L  SV. VáCL AVA 

Dechová 
harmonie 

19
06

úTERý

nádherný kostel sv. mikuláše, ze kterého malý Janáček „ukradl“ 
tympány a varhany, na něž hrál, má dodnes nezapomenutelné 
kouzlo. Biblické písně Janáčkova staršího přítele antonína dvořáka 
vyzní v tomto prostředí s mimořádnou intenzitou.

Leoš janáček adagio
Antonín Dvořák Biblické písně č. 1 – 5
Robert Schumann fuga na B-a-C-H op. 60/2
Antonín Dvořák preludium d dur a fuga g moll
  Biblické písně č. 6 - 10 
 
GUSTáV BELáČEK – baryton
PAVEL SVOBODA – varhany

partner koncertu: nadace leoše Janáčka 

VSTUPNé: 200  Kč; 100  Kč

18.00 RYCHALTICE,  KOS TE L  SV. MIKUL áŠE

Varhanní 
recitál s hostem 

20
06

STŘEDA
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Hlučín se stává pravidelným místem konání festivalových 
koncertů. v krásném inspirativním prostředí vedle 
nestárnoucích skladeb vídeňských klasiků zazní strhující trio 
Bedřicha smetany, které patří ke klenotům světové komorní 
hudby. to vše v podání špičkových českých umělců. 

joseph Haydn Klavírní trio C dur Hob. Xv: 27
Ludwig van Beethoven Klavírní trio d dur op. 70 č. 1
Bedřich Smetana trio g moll
 
EBEN TRIO
ROMAN PATOČKA – housle
jIŘÍ BáRTA – violoncello
TEREzIE FIALOVá – klavír

Záštitu nad koncertem převzal Pavel Paschek, 
starosta města Hlučína

VSTUPNé: 180  Kč; 100  Kč

19.00
HLUČÍN, ČE RVE Ný KOS TE L 

Komorní 
koncert 

21
06

úTERý

fo
to

: d
an

ie
l 

Ha
ve

l

Královna královského nástroje a nyní i autorka harfových verzí 
symfonických skladeb. to je Jana Boušková, která se na festivalu 
nepředstavuje poprvé. secesní sál ve starém Bohumíně bude 
zvuku její harfy určitě slušet.

josef Suk letní dojmy op. 22 b (úprava Jana Boušková)
Antonín Dvořák suita a dur op. 98 „americká“ 
  (úprava Jana Boušková)
Bedřich Smetana Hanuš Trneček 
  vyšehrad (úprava Jana Boušková) 
  fantazie vltava
  šárka (úprava Jana Boušková)
 
jANA BOUŠKOVá – harfa

Záštitu nad koncertem převzal Petr Vícha, starosta města Bohumín

partner koncertu: BOCHemie a.s. 

VSTUPNé: 200  Kč; 100  Kč

19.00
S TARý BOHUMÍN, POD zE LE NýM DUBEM 

Harfový 
recitál

22
06

PáTEK
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lidové inspirace v dílech českého a slovenského klasika 
a neuvěřitelný příběh „čarodějnice“ ze slováckého pomezí
zaznějí v autentickém prostředí Hukvaldské obory.
   
ján Cikker                 variace na slovenskou lidovou píseň
jan Vičar                    Žítkovská bohyně
Vítězslav Novák slovácká suita op. 32
 
BARBORA POLáŠKOVá – mezzosoprán
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINů zLÍN
STANISLAV VAVŘÍNEK – dirigent

Záštitu nad koncertem převzali 
Peter weiss, velvyslanec slovenska v České republice
Lívia Klausová, velvyslankyně České republiky na slovensku

partner koncertu: letiště Ostrava, a.s.

VSTUPNé: 200  Kč; 100  Kč
RODINNé VSTUPNé: 500  Kč (dva dospělí + dvě děti do 15 let)

18.00
HUKVALDSKá OBORA – AMFITEáTR 

Symfonický 
koncert 

23
06

sobota

Již jedenáctý rok se hraje v brněnském divadle Husa na provázku 
skvělá inscenace hry dvojice miloš štědroň – milan uhde Balada 
pro banditu. autoři souhlasili s úpravou hudební složky inscenace 
pro Jihočeskou filharmonii. a v této verzi ji uvádíme v Hukvaldské 
oboře. 

Milan Uhde, Miloš Štědroň  Balada pro banditu
 
EVA VRBKOVá, IGOR OROzOVIČ, 
GABRIELA VERMELHO, 
DALIBOR BUŠ – členové divadla Husa na provázku
jIHOČESKá FILHARMONIE 
VOjTĚCH SPURNý – dirigent
VLADIMÍR MORáVEK – režie

VSTUPNé: 250  Kč; 150  Kč
RODINNé VSTUPNé: 600  Kč (dva dospělí + dvě děti do 15 let)

pro zájemce vypravujeme z parkoviště před dKmO autobus, který je 
odveze do obce Hukvaldy a po představení zpět na parkoviště před 
dKmO. Odjezd autobusu v 15:30. Cena jízdného 60  Kč.

17.00
HUKVALDSKá OBORA – AMFITEáTR 

Balada
pro banditu24

06

NEDĚLE
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Josef páleníček byl nejen vynikajícím klavíristou, ale také 
skladatelem a osobním přítelem Bohuslava martinů. právě on byl 
posledním českým hudebníkem, který smrtelně nemocného autora 
navštívil a jeho dnes uváděné variace přivezl ze švýcarska domů. 

Bohuslav Martinů variace na slovenskou lidovou píseň H 378
josef Páleníček Chorálové variace pro violoncello a klavír 
Sergej Rachmaninov sonáta pro violoncello a klavír g moll op. 19
 
jAN PáLENÍČEK – violoncello
jITKA ČECHOVá – klavír

partner koncertu: nadace Bohuslava martinů 
  OZO Ostrava s.r.o.

VSTUPNé: 180  Kč; 100  Kč

19.00
OS TRAVA , jANáČKOVA KONzE RVATOŘ V OS TRAVĚ 

Komorní 
koncert 27

06

STŘEDA
„To je tu předpeklí – ani kouska 
zelení – jen černý dým a prach. 

Tvůj Leoš.“
lístek manželce Zdeňce z návštěvy Ostravy 2. 10. 1908

(pak své názory – díky uvádění svých děl - změnil . . . )

„Jsem šťasten, že zvuky mé opery 
poletí rodným mým krajem.“

K premiéře Její pastorkyně v národním divadle moravskoslezském 
1. 11. 1919.

Slovutnému ředitelství Národního 
divadla moravskoslezského!

Vždyť to může být jenom potěšením, 
když provedete moji 
„Káťu Kabanovu!“

K připravované ostravské premiéře Káti Kabanové 27. 10. 1923



HUKVALDSKá OBORA – AMFITEáTR 

Závěrečný 
koncert

SOBOTA / 18.00

30

06

Bedřich Smetana LIBUŠE – předehra k opeře 
   Ó vy lípy – árie přemysla 

   PRODANá NEVĚSTA 
  ten lásky sen – árie mařenky
  Každý jen tu svou má za jedinou – árie Kecala
  skočná

 Leoš janáček jEjÍ PASTORKYňA
  modlitba – árie Jenůfy 

  PŘÍHODY LIŠKY BYSTROUŠKY 
  Kolik je tomu let – árie Revírníka 

Antonín Dvořák ARMIDA
  Za štíhlou gazelou – árie armidy  

  jAKOBÍN
  to mně se stát, ... počkejte, vy blázni – árie purkrabího 

   RUSALKA
  polonéza z 2. jednání
  Hastrmánku, tatíčku, sem často přichází
  měsíčku na nebi hlubokém – scény Rusalky a Hastrmana

EVA HORNYáKOVá – soprán 
ADAM PLACHETKA – bas 
ROBERT jINDRA – dirigent
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINů zLÍN
jIŘÍ VEjVODA – úvodní slovo 

Záštitu nad koncertem převzali
Ivo Vondrák, hejtman moravskoslezského kraje 
Luděk Bujnošek, starosta obce Hukvaldy  

partneři koncertu: moravskoslezský kraj
  nadace leoše Janáčka

VSTUPNé: 400  Kč; 200  Kč

pro zájemce vypravujeme z parkoviště před dKmO autobus, který je odveze 
do obce Hukvaldy a po představení zpět na parkoviště před dKmO. 
Odjezd autobusu v 16:30. Cena jízdného 60  Kč.

letošní festival věnovaný stému 
výročí československé státnosti 
otevřel koncert z české tvorby 
a nejinak tomu bude i v jeho závěru. 
Krásné árie českých oper zaznějí 
v podání dnes již světového pěvce 
adama plachetky, který si jako hosta 
pozval do Janáčkova rodiště mladou 
sopranistku evu Hornyákovou. navíc 
budeme mít možnost opět se setkat 
s dirigentským uměním Roberta Jindry. 

SL AVNé áRIE z ČESKýCH OPE R 

fo
to

: p
av

el
 H

eJ
ný



p
r

o
g

r
a

m
f

e
s

t
iv

a
l

u

46

nový formát festivalu umožňuje do programu zařadit také 
komorní slavnost v Janáčkově hukvaldské rodné škole. 
Janáčkovo mládí bude společně se skladbou českého 
autora současnosti symbolicky festival každoročně uzavírat. 

Eduard Dřízga dechový kvintet
Leoš janáček mládí, dechový sextet
 
GRAND VALLEY wINDS
CHRISTOPHER KANTNER – flétna
MARLEN VAVRIKOVA – hoboj
GARY jUNE – klarinet
VICTORIA OLSON – fagot
RICHARD BRITSCH – horna
jIŘÍ MASNý – basklarinet

partner koncertu: nadace leoše Janáčka 

VSTUPNé: 100  Kč; 50  Kč

HUKVALDY, RODNá ŠKOL A LEOŠE jANáČK A 

15.00

01
07

NEDĚLE

Koncerty
12. 6. Ostrava, Janáčkova konzervatoř v Ostravě v 15.00
 Koncert vítězů mezinárodní interpretační soutěže 
 pro Bohemia Ostrava ve spolupráci s Janáčkovou   
 konzervatoří v Ostravě 

15. 6. – 17. 6. Ostrava, Janáčkova konzervatoř v Ostravě 
 showcase - představujeme mladé české interprety 
 ve spolupráci  s institutem umění – divadelním ústavem   
 praha a Janáčkovou konzervatoří v Ostravě 

 více informací bude zveřejněno na www.mhflj.cz a www.jko.cz   

Výstavy
17. 5. – 31. 5. Ostrava, Janáčkova konzervatoř v Ostravě
 „to nejlepší z marhulky“
 výstava prací žáků výtvarného oboru 
 Zuš eduarda marhuly, Ostrava-mariánské Hory

                            
21. 5. – 30. 6. Ostrava, dům kultury města Ostravy – vstupní vestibul
 výstava obrazů mikalojuse Konstantinase Čiurlionise 
 ve spolupráci s velvyslanectvím litvy v České republice

Muzikologická konference Janáčkiána
31. 5. – 1. 6. téma konference: Z “pOut tRadiCe” přes “vZpOuRu” 
 a “BOJ” K “vÍtĚZstvÍ”
 
 více informací bude zveřejněno na www.osu.cz

Doprovodný 
program festivalu
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Festivalový 
epilog 
NA POČES T 164. V ýROČÍ NAROzE NÍ 
LEOŠE jANáČK A
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vstupenky je možné si zarezervovat / zakoupit 
online na našem webu www.mhflj.cz. 

v sekci pROGRam a vstupenKY zvolíte 
koncert a v  detailu koncertu stisknete tlačítko 
KOupit vstupenKY. nákup vstupenky 
probíhá ve třech snadných krocích:

1. Výběr koncertu a konkrétního místa. 
Jedná-li se o koncert bez číslovaného 
sálu (nejčastěji sakrální prostory), zvolíte 
pouze počet vámi požadovaných 
vstupenek.

2. Možnost platby. prvním způsobem 
platby je eVstupenka. po zvolení této 
možnosti vám systém nabídne platbu 
kartou přes platební bránu Gp webpay 
(přijímáme karty visa, visa electron, 
masterCard, maestro). vstupenka vám 
poté bude doručena e-mailem. druhý 
způsob platby je rezervování vstupenky 
a její úhrada v hotovosti na kterékoliv 
z našich pokladen.

3. Tisk eVstupenky. po přijetí platby 
si budete moci vytisknout svou 
evstupenku po přihlášení do seznamu 
mé rezervace, kde se vám uhrazená 
objednávka zobrazí. druhý způsob 
je osobní vyzvednutí rezervované 
vstupenky a její úhrada na kterékoliv 
z našich pokladen, jejichž seznam 
naleznete v sekci pOKladnY.

Prodejním místem v Domu kultury 
města Ostravy je janáček Point 
(prodejní místo janáčkovy filharmonie 
Ostrava).

Uplatnění slev (STUDENT / SENIOR, 
zTP, zTP-P...) je možné pouze při 
osobním vyzvednutí vstupenek, 
nikoliv při nákupu online.

p
r

o
g

r
a

m
f

e
s

t
iv

a
l

u

48

30. 5. Ludwig Minkus don Quijote / balet

1. 6. Dmitrij Šostakovič lady macbeth mcenského újezdu / opera

2. 6. Sergej Prokofjev popelka  / balet

5. 6. Dmitrij Šostakovič lady macbeth mcenského újezdu  / opera

6. 6. Giuseppe Verdi  la traviata  / opera

12. 6. Sergej Prokofjev popelka / balet

15. 6. Christoph w. Gluck ifigenie v aulidě / opera

17. 6. Giuseppe Verdi la traviata  / opera

25. 6. Gioacchino Rossini lazebník sevillský!!!  / opera

Festivalová divadelní 
představení 

festivalová divadelní představení ve spolupráci 
s národním divadlem moravskoslezským

OS TRAVA , DIVADLO ANTONÍNA DVOŘáK A V 18.30

Informace 
ke vstupenkám

pro více informací o prodeji vstupenek volejte 
na telefonní číslo +420 731 176 024 nebo pište 
na e-mail vstupenky@janackuvmaj.cz.

vaše online zakoupené vstupenky si budete 
moci vytisknout na své tiskárně přes ikonu 
opravňující k tisku vstupenek. K vytištění 
evstupenky je nutný program umožňující tisk 
dokumentu ve formátu pdf (např. adobe 
acrobat Reader).

pořadatel ani prodejce neodpovídá 
za žádné obtíže způsobené neoprávněným 
zkopírováním této evstupenky. evstupenku je 
nutné uchovávat na bezpečném místě. vstup 
na akci bude umožněn pouze na základě té 
evstupenky, která projde kontrolou jako první. 
při opětovném předložení evstupenky nebo 
její kopie nebude vstup na akci umožněn bez 
ohledu na to, kdo evstupenku předloží.

záVĚREČNá UPOzORNĚNÍ

Zakoupené vstupenky nelze vracet nebo 
vyměňovat. Za ztracené vstupenky se 
neposkytuje náhrada. Změny programu 
a účinkujících jsou vyhrazeny.

SLEVY

držitelům průkazů a Ztp, Ztp – p poskytujeme 
50% slevu. u koncertů s jednotným vstupným 
poskytujeme slevu důchodcům a studentům. 
tyto slevy se nedají slučovat.

OBjEDNáVKY NA FAKTURU

právnické osoby si mohou objednat 
vstupenky na festivalovém sekretariátu 
poštou, nebo e-mailem na fakturu. 
Objednané vstupenky spolu s fakturou 
jim budou doručeny poštou ve formě 
doporučená zásilky.
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Kompletní seznam předprodejních míst sítě 
Colosseum Ticket k dispozici na webových 
stránkách www.colosseumticket.cz

janáček point – budova Domu kultury 
města Ostravy
28. října 124/2556, 702 00 Ostrava
t: 597 489 466, 
e: janacekpoint@jfo.cz
pondělí, úterý, pátek: 13.00 – 19.00; 
středa, čtvrtek: 9.00 – 19.00

Ostravský informační servis – Elektra 
Jurečkova 1935/12, 702 00 
moravská Ostrava a přívoz
t/f: 596 123 913, 721 770 545, 
e: elektra@ostravainfo.cz
pondělí–pátek: 7.30 – 18.00; 
sobota: 7.30 – 12.00

Ostravský informační servis 
– Přívoz (vestibul hlavního nádraží)
nádražní 164/215, 702 00 
moravská Ostrava a přívoz
t: 596 136 218, 721 562 430, 
e: privoz@ostravainfo.cz
pondělí–neděle: 7.00 – 19.00

Ostravský informační servis 
– vyhlídková věž Nové radnice
prokešovo nám. 1803/8, 702 00 
moravská Ostrava a přívoz
t: 599 443 096, 602 712 920, 
e: vez@ostravainfo.cz
pondělí–neděle: 9.00 – 17.00 (listopad–únor), 
9.00 – 19.00 (březen–říjen)

Ostravský informační servis – Svinov
peterkova 1152/14, 721 00 
Ostrava-svinov
t: 597 310 174, 724 166 034, 
e: svinov@ostravainfo.cz
pondělí–neděle: 7.00 – 19.00

Přehled
pokladen

Ostravský informační servis – pobočka 
Mošnov (vestibul příletové haly) 
letiště leoše Janáčka Ostrava, 
742 51 mošnov č. 401
t: 558 272 419, 724 166 928, 
e: letiste@ostravainfo.cz
pondělí, středa, pátek: 8.30 – 16.00; 
úterý, čtvrtek: 8.30 – 8.30 

Ostravský informační servis 
– pobočka Nová Karolina (1. patro)
Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava
t: 727 813 656, 
e: karolina@ostravainfo.cz 
pondělí–neděle: 10.00 – 19.00

Informační centrum Poruba
Hlavní třída 583/105, 708 00 Ostrava-poruba
t: 599 480 999, 720 735 340, 
e: infocentrum@moporuba.cz
pondělí–pátek: 8.00 – 18.00

Sluna Opava
Horní náměstí 27, 746 01 Opava
t: 553 712 319, 
e: sluna.opava@seznam.cz
pondělí–pátek: 8.30 – 17.00; 
sobota: 8.30 – 11.00

Městské informační centrum – kino Centrum
náměstí Republiky 7, 
736 01 Havířov – město
t: 597 317 235-6, 
e: info@havirov-info.cz
pondělí–pátek: 7.30 – 18.00; 
sobota 8.00 – 12.00; neděle 13.00 – 17.00

Beskydské informační centrum 
Frýdek-Místek
a) pobočka – Místek  
náměstí svobody 6, 738 02 frýdek-místek
t: 558 646 888, 
e: info@beskydy-info.cz 
pondělí: 9.00 – 12.00, 12.30 – 17.00; 
úterý–čtvrtek: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00; 
pátek: 8.00 – 12.00, 12.30 – 16.30

b) pobočka Frýdek 
Zámecké náměstí 1257,
738 01 frýdek-místek
t: 558 438 391,
e: info@beskydy-info.cz 
pondělí–pátek: 8.00 – 12.30, 13.00 – 16.30; 
sobota: 9.00 – 13.00 (pouze 15. 6. – 15. 9.)

c) pobočka Frýdlant 
Hlavní 1755,
739 11 frýdlant nad Ostravicí
t: 558 676 909,
e: info@beskydy-info.cz 
pondělí–čtvrtek: 8.00 – 12.00, 12.30 – 17.00; 
pátek: 8.00 – 12.00,12.30 – 16.30; 
sobota: 9.00 – 13.00 (pouze 15. 6. – 15. 9.)

Městské informační centrum Orlová 
masarykova tř. 1324,
735 14 Orlová-lutyně
t: 596 511 306,
e: mic@knihovna-orlova.cz 
pondělí–pátek: 8.00 – 18.00;
sobota: 8.00 – 12.00, prodej vstupenek 
ukončen vždy půl hodiny před uzavřením 
informačního centra!

Informační centrum Kopřivnice
Obránců míru 368, 742 21 Kopřivnice
t: 556 821 600, 774 668 001,
e: ic@koprivnice.cz 
pondělí–pátek: 8.00 – 18.00;
sobota–neděle (+ svátky): 8.00 – 12.00, 
12.30 – 16.00

Turistické informační 
centrum Frenštát p. Radhoštěm 
náměstí míru 1, 
744 01 frenštát pod Radhoštěm
t: 556 836 916,
e: ic@mufrenstat.cz
pondělí–pátek: 8.30 – 17.00;
sobota: 8.30 – 11.30 (říjen–květen), 
8.30 – 15.00 (červen–září)
možnost platby kartou

Informační centrum Hukvaldy
Hukvaldy 40, 739 46 Hukvaldy
t: 775 886 844, 
e: infocentrum@ihukvaldy.cz
prosinec–únor zavřeno!, 
březen + listopad: úterý–neděle: 9.00 – 17.00; 
duben–říjen: pondělí–neděle: 9.00 – 17.00

Informační centrum 
Hlučín a Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, 748 01 Hlučín
t: 595 041 617, 737 020 042, 
e: infohlucin@centrum.cz
pondělí–pátek: 8.30 – 12.00, 13.00 – 17.00; 
sobota–neděle: 9.00 – 11.30, 14.00 – 17.00 
(v sobotu otevřeno pouze 1. 7. – 31. 8.)

Exkluzivní vstupenková síť
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Cesta od vstupní brány obory k amfiteátru 
trvá cca 15 minut, na hrad 30 – 40 minut. dvě 
hodiny před zahájením koncertů / představení 
konaných v mottě Hradu Hukvaldy bude 
organizována přeprava minibusy od brány 
Hukvaldské obory až k Hradu Hukvaldy. 
po skončení koncertů a představení pak 
bude minibusy organizována také cesta 
zpět. interval jízdy bude cca 20 minut. tato 
přeprava je na základě předložení platné 
vstupenky zdarma.

přepravu minibusy od brány Hukvaldské 
obory k amfiteátru a zpět nezajišťujeme.

v případě velmi nepříznivého počasí si 
pořadatel vyhrazuje právo rozhodnout 
o změně konání místa koncertu / představení 
na tzv. „mokrou variantu“. Jednotlivé koncerty 
konané v prostorách Hradu Hukvaldy nebo 
amfiteátru v Hukvaldské oboře mají pro 
případ velmi nepříznivého počasí zajištěny 
tyto rezervní prostory:

1. 6. 2018 sál Zš leoše Janáčka   
 v Hukvaldech – sklenově
2. 6. 2018 divadelní sál 
 domu kultury města Ostravy
8. 6. 2018 sál Zš leoše Janáčka   
 v Hukvaldech – sklenově
9. 6. 2018 sál Zš leoše Janáčka   
 v Hukvaldech – sklenově
16. 6. 2018 společenský sál 
 domu kultury města Ostravy

Důležité informace 
ke koncertům konaným 
v Hukvaldech

23. 6. 2018 společenský sál 
 domu kultury města Ostravy
24. 6. 2018 divadelní sál 
 domu kultury města Ostravy
30. 6. 2018 společenský sál 
 domu kultury města Ostravy
1. 7. 2018 bez mokré varianty

pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout 
o změně místa konání koncertu / představení 
na tzv. „mokrou variantu“ v den konání 
koncertu / představení, obvykle mezi 
12.00 – 14.00. v případě velmi nepříznivého 
počasí tedy sledujte podrobné informace 
na webu www.mhflj.cz nebo na oficiálním 
facebookovém profilu mezinárodního 
hudebního festivalu leoše Janáčka.

v případě rozhodnutí o změně místa konání 
koncertu / představení na tzv. „mokrou 
variantu“ v den konání koncertu / představení 
se ruší doprava autobusem z parkoviště před 
dKmO do Hukvald a zpět (týká se koncertů 
/ představení 2. 6., 24. 6. a 30. 6. 2018). 
Zakoupené jízdenky se vracejí v místech jejich 
nákupu.

po 18.00 se v Hukvaldské oboře a na Hradu 
Hukvaldy výrazně ochladí. vezměte prosím, 
v úvahu tuto skutečnost při výběru oděvu.

podrobné informace a kontakty naleznete 
na www.mhflj.cz
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fes tival  f inanČnĚ pOdpOřili

Ge ne RálnÍ  me diálnÍ  paRtne R

Hl avnÍ me diálnÍ  paRtne R

me diálnÍ  paRtne ři

OfiCiálnÍ  t isKáRna

OfiCiálnÍ  pře pRavCe OfiCiálnÍ  uBY tOvánÍ

OfiCiálnÍ  desiGn

s tálÍ  paRtne ři

paRtne ři

nadaCe

spOlupRaCuJÍCÍ  ins tituCe

Ge ne RálnÍ  paRtne R OfiCiálnÍ  paRtne ři
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www.mhflj.cz

Janáčkův máj, o.p.s.
28. října 2556/124, 702 00 Ostrava 1
T: 597 489 421, 597 489 425
E: festival@janackuvmaj.cz

Sekretariát
festivalu


