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28/05
01/07

2019

Program 
festivalu

O s t r ava  •  H u k va l dy  •  O pava
F rýd e k - M í s t e k  •  b O H u s l av i c e
lu d g e ř Ov i c e  •  H av í ř Ov  •  b O H u M í n
k r n Ov  •  H lu č í n  •  př í b O r  •  M i kO ł ów



Festival je členem
Evropské asociace

festivalů (EFA) a držitelem 
prestižní evropské 

festivalové značky EFFE

 



Záštitu nad festivalem převZali:

antOnín staněk,  
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 
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Vážení přátelé kvalitního 
hudebního umění,

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

v loňském roce se poprvé konal mezinárodní 
hudební festival leoše Janáčka a jeho rozsah, 
program i vystupující umělci sklidili zasloužený 
potlesk. Bylo nesmírně příjemné a obohacující 
sledovat, jak se festival rozvinul, jak se rozšířilo 
jeho posluchačské zázemí a jak se projevil – pro 
Janáčka tak typický – festivalový mladistvý duch.

ostrava byla a je hlavním donátorem festivalu 
a místem, kde se konají nejvýznamnější a největší 
festivalové koncerty. a tak tomu bude i v letošním 
roce, i když se osobně těším i na koncerty konané 
v hukvaldech a na dalších místech našeho regionu.

Jsem velice rád, že ostrava je dnes městem 
pulzujícím hudební kulturou v jejích rozličných 
podobách. Jsem hrdý na to, že ostrava má festival, 
který má mezinárodní prestiž, o čemž svědčí 
mimo jiné i přijíždějící zahraniční sólisté a hostující 
orchestry. a věřím, že i v roce 2019 nás čekají silné 
umělecké zážitky.

těším se s vámi, návštěvníky mezinárodního 
hudebního festivalu leoše Janáčka, na setkání 
na festivalových koncertech a přeji nám všem 
posluchačům krásné zážitky a pořadatelům
„Zlom vaz“!



Milí hosté,

h e J t m a n 
m o r av s ko s l e Z s k é h o  k r a J e

Ivo Vondrák

jméno leoš Janáček stačí pouze vyslovit. mám 
dojem, že každá definice, každý pokus o jeho 
charakteristiku, prostě vše, co se o něm říká a píše, 
nestačí. Je téměř nemožné správně vystihnout 
genialitu jeho hudby. Říkává se, že někteří lidé 
k Janáčkovi nacházejí cestu obtížně. když se 
ovšem naučí jeho hudbu poslouchat, mají jistotu, 
že je nikdy neomrzí. Byl neotřelým umělcem, 
který se nebál hledat originální postupy a který 
se nebál riskovat. právě tato odvaha z něj udělala 
celosvětově uznávaného hudebního skladatele.
Janáčkova tvorba je natolik výjimečná, že se k nám 
za ní sjíždějí milovníci hudby ze všech koutů světa. 
Dnešním marketingovým jazykem by se dalo říci, 
že Janáček je značka. proč ne, dobrá a fungující 
značka je přece k nezaplacení. a tak je dobré si 
připomínat, co leoš Janáček pro moravskoslezský 
kraj znamená. mezinárodní hudební festival leoše 
Janáčka je jedním ze symbolů kulturnosti našeho 
regionu a je samozřejmostí, že moravskoslezský 
kraj tuto skvělou akci dlouhodobě podporuje.
přeji všem hudebním nadšencům, aby si i letošní 
ročník užili. interpretům vnímavé publikum, 
posluchačům hluboké zážitky a samozřejmě 
organizátorům hladký průběh této prestižní akce.
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Milí festivaloví
posluchači,

p r e Z i D e n t  f e s t i va l u

Ivan Ženatý

velmi se těším na setkání s vámi nejen na svém 
recitálu, kam jsem zařadil dlouho neprovedenou 
krásnou sonátu oskara nedbala, ale i na dalších 
koncertech, ze kterých bych vám rád doporučil 
vystoupení vynikajícího slovenského houslisty 
milana paľy nebo skvělého francouzského umělce 
renauda Capuçona, který provede houslový 
koncert našeho antonína Dvořáka. pokud mi 
to dovolí čas, tak si nenechám ujít budapešťský 
lisztův komorní orchestr, který dobře znám, 
ani skvělé klavírní trio, v jehož čele stojí 
mimořádná houslistka isabelle faust.
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Vážení hudební 
přátelé,

Ř e D i t e l  f e s t i va l u 

Jaromír Javůrek

právě otevíráte nabídku koncertů letošního 
festivalového ročníku a já věřím, že si určitě 
vyberete. Dovolte mi, abych vás upozornil 
na klavírní recitál skvělého sergeie Babayana, 
přehlídku výjimečných houslistů a houslistky 
(Capuçon, paľa, Ženatý, faust), filharmoniky 
z toulouse, ale také na koncerty s díly tzv. starých 
mistrů (Ditters, f. X. richter). Za vaši pozornost 
určitě stojí již třetí „Den slezských varhan“, 
kdy poprvé navštívíme i polské slezsko.

na setkání s vámi se těší
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leoš Janáček: sinfonietta
sergej prokofjev: Koncert pro klavír a orchestr č. 1
sergej rachmaninov: symfonické tance op. 45
 
Jan bartOš – klavír
syMFOnický OrcHestr českéHO rOzHlasu 
– rezidenční orchestr mHf leoše Janáčka
kristJan Järvi – dirigent
Jiří veJvOda – úvodní slovo

vstupné: 600  Kč / 450  Kč / 350  Kč

letošní festivalový ročník zahájí 
významná díla první poloviny 
XX. století v interpretaci 
rezidenčního festivalového 
orchestru a nejmladšího zástupce 
slavné dirigentské rodiny Järviů.

Os trava , důM kultury Měs ta Os trav y

Zahajovací
koncert
úterý / 19.00

28
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úterý / 11.00

foto: peter aDamik

dirigentská osobnost Kristjan Järvi odpovídá 
na otázky Jiřího vejvody.

vstup zdarMa

Os trava , ce ntruM pant 

Festivalová 
beseda
Doprovodná festivalová akce
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Koncert oceněných děl Generace – mezinárodní 
soutěže skladatelů do 30 let – představuje již tradičně 
výjimečnou příležitost slyšet nejnovější díla mladých 
skladatelů ze zemí visegradské 4.

soňa vetchá: trhliny v časoprostoru
Jan rösner: skladba pro trombón, smyčce a bicí
bulat abdurakhimov: symphonic poem in f
tímea Maščáková: výkriky
stanislav pristáš: nadh’omme
 
benda quartet
Jan dvOřák – kontrabas
MicHal bárta – klavír
petra OlaJcOvá – flétna
daniel svObOda – klarinet
Jakub sivek – kytara
pavel debeF – trombon
tOMáš buček – trubka
František škrla, daniel bura – bicí

vstupné: 100  Kč / 50  Kč (studenti / senioři) 

Os trava , s tudiO 1 české HO 
rOzHl asu Os trava 

Koncert
GENERACE

středa / 18.00

29/05

Doprovodná festivalová akce

prOJeKt Generace – mezinárodní soutěž
skladatelů do 30 let finančně podpořili
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po čtyřiceti šesti letech se konečně uskuteční odložená 
ostravská premiéra díla, jehož provedení tehdejší 
politická reprezentace Ostravy zakázala.
 
arthur Honegger: Král david
 kantáta pro sóla, smíšený sbor
 a komorní orchestr

v Jednání – soprán
Markéta cukrOvá – alt
Martin slavík – tenor
JarOMír Meduna – vypravěč
pražský kOMOrní instruMentální ansáMbl
pražský FilHarMOnický sbOr
lukáš vasilek – dirigent
Jiří veJvOda – úvodní slovo

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)

Ostrava, důM kultury Města Ostravy

Vokálně-
instrumentální 
koncert 

čtvrtek / 19.00

30/05

foto: Jan slavík



Jaroslav tůma, přední český varhaník a již od roku 
2015 průvodce festivalovým projektem den 
slezských varhan, v dialogu s ředitelem mHf 
leoše Janáčka Jaromírem Javůrkem.

vstup zdarMa

Os trava , ce ntruM pant 

pátek / 11.00

31/05
Festivalová 
beseda
Doprovodná festivalová akce
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dr. veselému (paní calma – veselá byla Jenůfou 
prvního pražského provedení 

Její pastorkyně v národním divadle
 dirigentem Karlem Kovařovicem) pln hrdosti , 

že se konečně dočká pražské premiéry: 

„Milý příteli! 

Již trhám druhý dopis – to když 

člověk v radosti nadělá chyb 

a hlupot. … Přílišné je to, co mi 

v hlavě víří. Však víte – tak jako 

vězni, kdyby se vrata k životu  

a svobodě otevřela. 

Bude mluvit?“



Již potřetí se rozezní varhany 
slezska, aby připomenuly slavnou 
hudební historii tohoto regionu. 
poprvé navštívíme i slezsko 
za hranicemi – v polsku. Jaroslav 
tůma bude opět zasvěceným 
průvodcem tohoto výjimečného 
festivalového projektu. ten si 
připravil program reflektující 
tři výročí (felix mendelssohn-
Bartholdy – 210 let od narození, 
petr eben – 90 let od narození, 
miloslav Kabeláč – 40 let 
od úmrtí)

bOHuslavice, kOstel neJsvětěJší trOJice

Den slezských 
varhan III
sObOta / 17.00

01

06



Felix Mendelssohn-bartholdy: preludium a fuga c moll op. 37 č. 1
Jaroslav tůma: improvizace na téma 
 f. mendelssohna-Bartholdyho
Felix Mendelssohn-bartholdy: sonáta č. 2 c moll op. 65 č. 2
petr eben: sladké okovy lásky 
 (z cyklu labyrint světa a ráj srdce) 
Jaroslav tůma: improvizace na téma p. ebena
petr eben: Klamný příslib zlatého věku 
 (z cyklu labyrint světa a ráj srdce)
Miloslav kabeláč: fantasie d moll op. 32
Jaroslav tůma: improvizace na téma m. Kabeláče

JarOslav tůMa – varhany a průvodce koncerty 
 dne slezských varhan iii
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Felix Mendelssohn-bartholdy: sonáta f moll op. 65 č. 1
Feliks nowowiejski: in paradisum op. 61 (výběr)
edward elgar: sonáta pro varhany č. 1 op. 28 (finále)
Marco e. bossi: pièce héroïque op. 128
sigfrid karg-elert: Harmonie du soir, clair de lune
konstanty gorski: fantasie f moll

władysław szyMański – varhany

ludgeřOvice, kOstel sv. Mikuláše

Den slezských 
varhan III 

sObOta / 19.00

01/06
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Mikuláš Moyzes: slávnostná predohra pre organ
samuel scheidt: cantilena anglica fortunae, ssWv 134
bohuslav Matěj černohorský: toccata c dur 
Johann sebastian bach: preludium a fuga c moll, BWv 546
antonín dvořák: preludium G dur, fuga g moll 
bohuslav Martinů: vigilia
Felix Mendelssohn-bartholdy: sonáta d moll, č. 5 op. 65
Ján zimmer: prelúdium a dvojitá fuga
charles-Marie widor: symfonie e moll, č. 3 op. 13: iii. marcia
 
lukáš Hurtík – varhany

MikOłów, kOstel sv. vOJtěcHa

neděle / 18.30

02/06
Den slezských 
varhan III 

vstupné na jeden koncert dsv iii 
à 220  Kč / 120  Kč (studenti / senioři)
vstupné na dva koncerty dsv iii
à 200  Kč / 100  Kč (studenti / senioři)
vstupné na tři koncerty dsv iii
à 180  Kč / 80  Kč (studenti / senioři)

doprava autobusem 1. 6. 2019: 60  Kč. Odjezd 
z parkoviště před dKmO v 15:45. viz infOrmace 
K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

doprava autobusem 2. 6. 2019: 100  Kč. Odjezd 
autobusu z parkoviště před dKmO v 17:00. viz 
infOrmace K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.
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pro rok 2019 přijal pozvání festivalu na tradiční jazzové 
odpoledne na landeku vilém spilka, brněnský kytarista 
a umělecký ředitel Jazzfestu Brno, se svým kvartetem. 
v programu koncertu pak bude soubor reflektovat 
mimo jiné i své poslední cd podvod s jazzovými 
úpravami notoricky známých písní Honzy nedvěda.
 
viléM spilka quartet
viléM spilka – kytara
radek zapadlO – soprán a alt saxofon
Martin kleibl – bicí
vlastiMil trllO – kontrabas

vstupné: 250  Kč / 200  Kč (studenti / senioři)

Ostrava, landek park, HOrnické MuzeuM

Jazzový 
podvečer 

neděle / 17.00

02/06
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šťastné období rozvoje hudební kultury klasicismu se 
neobešlo bez účasti českých skladatelů a interpretů, a to 
nikde v tehdejším kulturním světě. tento koncert je toho 
jasným důkazem.

antonín rejcha: předehra c dur
wolfgang amadeus Mozart: Koncert pro flétnu, 
  harfu a orchestr 
ludwig van beethoven: symfonie č. 2 d dur op. 32

žOFie vOkálkOvá – flétna
kateřina englicHOvá – harfa 
pražský kOMOrní OrcHestr
leOš čepický – umělecký vedoucí

vstupné: 300  Kč / 200  Kč / 100  Kč

Ostrava, evangelický kristův kOstel

Symfonický 
koncert 

pOndělí / 19.00

03/06

Návštěva hudební Vídně 18. století

foto: petr kurečkafoto: marie votavová
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Z Ostravy a z Janáčkovy konzervatoře v Ostravě vyšla 
a vychází neskutečná řada vynikajících interpretů. 
festival je bude postupně připomínat. první z nich je 
klavírista, skladatel a improvizátor tomáš Kačo, který 
z nového Jičína došel až do Berklee college of music 
v Bostonu, aby se jako velmi úspěšný umělec vrátil domů.

My Home – výběr autorských skladeb z umělcova 
 debutového cd, včetně jeho erbovní  
 skladby song of Grace
 
tOMáš kačO – klavír

vstupné: 350  Kč / 250  Kč / 150  Kč

Ostrava, důM kultury Města Ostravy

Klavírní
recitál 

úterý / 19.00

04/06

Slavné ostravské návraty I

foto: John pangilinan



Klavírista tomáš Kačo o své cestě z nového Jičína 
na Janáčkovu konzervatoř v Ostravě, pražskou amu, 
Berklee college of music v Bostonu až k vyprodanému 
koncertu v carnegie Hall v přátelském dialogu
s Jiřím vejvodou.

vstup zdarMa

Os trava , ce ntruM pant 

Festivalová 
beseda
Doprovodná festivalová akce

úterý / 11.00

04/06



Ostrava, důM kultury Města Ostravy

středa / 19.00

06 Konečně v Ostravě přivítáme 
prestižní Orchestre national du 
capitole de toulouse, jenž si 
v roce 2019 odbude svoji českou 
premiéru na dvou závěrečných 
koncertech pražského jara, aby 
ihned poté zamířil do Ostravy. 
navíc s reprezentativním 
programem a skvělým sólistou.

Symfonický 
koncert

05
Toulouse poprvé v Ostravě



alexander borodin: ve stepích střední asie, symfonický obraz
antonín dvořák: Koncert pro housle a orchestr a moll op. 53
claude debussy: moře, tři orchestrální skici
igor stravinskij: pták Ohnivák, baletní suita
 
renaud capuçOn – housle
OrcHestre natiOnal du capitOle de tOulOuse
tugan sOkHiev – dirigent
Jiří veJvOda – úvodní slovo

vstupné: 750 Kč / 550 Kč / 350 Kč

fo
to

: p
ao

lo
 r

o
ve

rs
i



p
r

o
g

r
a

m
f

e
s

t
iv

a
l

u

24

Janáčkův komorní orchestr je součástí Janáčkova 
festivalu již od jeho prvního ročníku! vedle legendární 
Janáčkovy suity se letos představí i v ne zcela běžných 
dílech svého repertoáru.

lászlo tihányi: v nočním lese op. 67
František benda: Koncert pro flétnu a smyčcový orchestr 
leoš Janáček: suita pro smyčce

petra OlaJcOvá – flétna
Janáčkův kOMOrní OrcHestr 
Jakub černOHOrský – umělecký vedoucí

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)

starý bOHuMín, pOd zelenýM dubeM 

Komorní 
koncert 

čtvrtek / 19.00

06/06
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J. B. foersterovi po úspěšné pražské 
premiéře Její pastorkyně: 

„Velectěný příteli! 

Nevíte, jakou mám radost 
z Vašeho dopisu! … Necenil 

jsem si již svých prací, byl jsem 
ubit… Začínám v život svůj
a jeho poslání důvěřovat.“

O cyklu po zarostlém chodníčku:

„… v drobných skladbách
Po zarostlém chodníčku jsou 
dávné vzpomínky. Tak jsou 

mily, že, myslím, jim nebude 
konce.“

O operách:

„Měl jsem s každým dílem 
dlouhou dobu jen těžkou hlavu. 
Jisto je, že každá z mých oper 
dobrý rok, dva vyrůstala v mé 
mysli, aniž bych byl jedinkou 

notou vzrůst zastavil…“
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novodobá premiéra scénického oratoria Karla ditterse 
z r. 1774 je skvělou příležitostí připomenout si skladatele, 
jenž byl za svého života velmi uznáván a jehož skladba 
je zařazena i do katalogu „100 nejvýznamnějších děl 
evropské hudby“ prestižní společnosti deutsche 
Grammophon.

karl ditters von dittersdorf: il tribunale di Giove
 
Osud, apOllón / leandrO laFOnt – soprán
génius evrOpy, Minerva / 
kristýna vylíčilOvá – soprán
čas / v Jednání – soprán
Jupiter, štěstěna / MOnika JägerOvá – alt
Mars / václav čížek – tenor
enseMble daMian
tOMáš Hanzlík – umělecký vedoucí

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři) 
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 600  Kč

MOkrá varianta:  
sál Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově

Hrad Hukvaldy – MOtta

Návrat Karla 
Ditterse

pátek / 20.00

07/06

doprava autobusem Ostrava – Hukvaldy – Ostrava: 60  Kč. 
Odjezd z parkoviště před dKmO v 18:15. viz infOrmace 
K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

doprava autobusem Frýdek-Místek – Hukvaldy
– Frýdek-Místek: 30  Kč. Odjezd z autobusového nádraží 
frýdek-místek v 18:45. viz infOrmace K autOBusOvÝm 
přepravám na str. 68.
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„struny, klapky, povídky“ jsou malou a milou literárně 
hudební vzpomínkou na ilju Hurníka slovy jeho syna 
lukáše, který rovněž přečte otcovy dosud nezveřejněné 
povídky. 

claude debussy: arabeska
ilja Hurník: modlitba, povídka
leoš Janáček: moravská lidová poezie (výběr)
ilja Hurník: slezská vlasti…, povídka
 partita pro flétnu a klavír
 perforace, povídka
lukáš Hurník: ninna nanna pro flétnu a klavír
ilja Hurník: ekolog, povídka
 písničky s flétnou

ivana MicHalOvičOvá – klavír
eva prcHalOvá – flétna
brOnislava sMržOvá tOManOvá –zpěv 
lukáš Hurník – průvodní slovo

vstupné: 150  Kč / 100  Kč (studenti / senioři) 
bruncH: 100  Kč

Ostrava, vítkOvický záMek 

Nedělní matiné 
s brunchem 

neděle / 10.00

09/06

Struny, klapky, povídky



tři skvělí sólisté se sešli, 
aby kompletně provedli 
autorova klavírní tria. Koncert 
je festivalová pozvánka 
k Beethovenovu roku 2020, ale 
hlavně k neopakovatelnému 
posluchačskému zážitku.

Os trava , důM kultury Měs ta Os trav y

Isabelle 
Faust Trio
Mimořádná pocta Beethovenovi
v mimořádné interpretaci

pOndělí / 19.00

10

06



ludwig van beethoven:
Klavírní trio es dur č. 9 op. 38
Klavírní trio es dur č. 2 op. 70
Klavírní trio es dur č. 10 op. 44
Klavírní trio d dur č. 1 op. 70

isabelle Faust triO
isabelle Faust – housle
Jean-guiHen queyras – violoncello
alexander MelnikOv – klavír

vstupné: 350  Kč / 250  Kč / 150  Kč

foto: marCo Borggreve

foto: feliX BroeDe

foto: Julien mignot.



Členové isabelle faust tria patří mezi přední světové 
sólisty. v neformálním setkání s Jiřím vejvodou 
odpoví na otázky jeho, stejně jako na otázky položené 
festivalovým publikem.

vstup zdarMa

Ostrava, centruM pant 

Festivalová 
beseda 

pOndělí / 11.00

10/06

Doprovodná festivalová akce
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Klidný, konzervativní, krásný program v podání skvělého 
sólisty a ostravských filharmoniků vedených vynikajícím 
dirigentem.

carl Maria von weber: Oberon, předehra k opeře
robert schumann: Koncert pro klavír a orchestr a moll op. 54
Johannes brahms: symfonie č. 1 c moll op. 68

dénes várJOn – klavír
JanáčkOva FilHarMOnie Ostrava
victOr aviat – dirigent

vstupné: 350  Kč / 250  Kč / 150  Kč

Ostrava, důM kultury Města Ostravy

Symfonický 
koncert

úterý / 19.00

11/06

Večer německých klasiků
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po letech se vrací na festival nejlepší maďarský komorní 
orchestr, aby vystoupil s nejlepším českým hobojistou 
současnosti.

wolfgang amadeus Mozart: divertimento d dur, K 136
Josef vejvoda: concertino pro hoboj a smyčce
georg philipp telemann: Koncert d moll pro hoboj a orchestr
Franz schubert: smrt a dívka, smyčcový kvartet
 d moll v úpravě Gustava mahlera 

viléM veverka – hoboj
lisztův kOMOrní OrcHestr
péter tFirst – umělecký vedoucí

vstupné: 300 Kč / 200 Kč (studenti / senioři)

Frýdek-Místek, nárOdní důM

Komorní 
koncert

středa / 19.00

12/06

doprava autobusem Ostrava – Frýdek-Místek – Ostrava: 
60 Kč. Odjezd z parkoviště před dKmO v 18:00. 
viz infOrmace K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.
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Jeden z předních klavíristů současnosti přijíždí po osmi 
letech opět do Ostravy, aby se představil ve zcela 
originálním programu.

Johann sebastian bach:
výběr z Klavírní knížky pro Wilhelma friedemanna Bacha
Jean-philippe rameau: 
l‘entretien des muses
les sauvages
le rappel des Oiseaux
suita a moll – výběr
Fryderyk chopin:  
polonéza cis moll op. 26 č. 1
valčík cis moll op. 64 č. 2 
Barcarolla fis moll op. 60
valčík b moll op. 69 č. 2
nocturno B dur op. 9 č. 3
polonéza – fantazie as dur op. 61
impromptu as dur č. 1 op. 29
preludium as dur, B. 86
valčík as dur op. 34 č. 1 

sergei babayan – klavír

vstupné: 350  Kč / 250  Kč / 150  Kč

Ostrava, důM kultury Města Ostravy  

Klavírní 
recitál 

čtvrtek / 19.00

13/06
foto: marCo Borggreve
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festival pokračuje i v roce 2019 v oblíbených nokturnech 
v kouzelném prostředí stmívajícího se hradu Hukvaldy, 
a to poprvé v melodiích a rytmech španělska. 

José Marin: Čtyři písně ze zpěvníku tonos Humans
gaspar sanz: fuga y canarios
Fernando sor: seguidillas Boleras
enrique granados: el mirar de la aja
isaac albéniz: asturias
Federico garcía lorca: canciones españolas antiguas
Flamenco tradicional: soleares
Joaquín rodrigo: pastorcito santo 
 aranjuez, ma pensée

andrea širOká – soprán
petr vít – kytara

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 600  Kč

MOkrá varianta:  
sál Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově

Hrad Hukvaldy – MOtta

pátek / 20.00

14/06

doprava autobusem Ostrava – Hukvaldy – Ostrava: 
60  Kč. Odjezd z parkoviště před dKmO v 18:15. viz 
infOrmace K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

doprava autobusem Frýdek-Místek – Hukvaldy
– Frýdek-Místek: 30  Kč. Odjezd z autobusového 
nádraží frýdek-místek v 18:45. viz infOrmace 
K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

Hudební 
nokturno
ve španělských rytmech



 O Glagolské mši: 

„Staroslověnská mše? 
To víte, jak o mně napsali 
– věřící stařec. Tehdy jsem
se ale rozzlobil a povídám:

i vy mladíku, za prvé nejsem 
žádný stařec a věřící – no to už 

teprv ne, to už teprve ne. 

… Chtěl jsem zde zachytit víru 
v jistotu národa na podkladě 
ne náboženském, ale na tom 

mravním, silném…“
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ObOra Hukvaldy – aMFiteátr

Folklórní 
odpoledne 
a večer

15

06
sObOta

leoš Janáček: Královničky

sOubOr pOdskalák trOubskO
Martin křivánek – umělecký vedoucí
tereza novotná – choreografie
ciMbálOvá Muzika HáJek z OstOpOvic
barbora Opršálová – umělecká vedoucí

vstupné: 100  Kč / 50  Kč (studenti / senioři)
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 250  Kč

MOkrá varianta: 
sál Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově

Královničky
festival tímto programem připomíná silnou Janáčkovu 
inspiraci lidovými melodiemi, rytmy, tanci a intonací lidské řeči.

17.00
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MOkrá varianta: 
divadelní sál domu kultury města Ostravy

doprava autobusem Ostrava – Hukvaldy
– Ostrava: 60  Kč. Odjezd z parkoviště před 
dKmO v 15:30. viz infOrmace 
K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

doprava autobusem Frýdek-Místek – Hukvaldy 
– Frýdek-Místek: 30  Kč. Odjezd z autobusového 
nádraží frýdek-místek v 16:00. viz infOrmace 
K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

Marian Friedl: Beránci a vlci

Jitka šuranská triO
ženský sbOr z kudlOvic
sdružení nezávislýcH JazzMenů
rukynadudy

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti 
do 15 let): 600  Kč

Beránci a vlci
atacca suita Beránci a vlci 
mariana friedla, respektovaného 
multiinstrumentalisty žijícího 
v lašských Kozlovicích, vycházející 
z lidové hudby východní moravy. 
stejnojmenné album bylo oceněno 
cenou anděl 2017 v kategorii folk.

20.00

foto: Jaromír ŠlaChta
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mimořádný festivalový projekt, 
kdy v průběhu jednoho dne 
poznáte a zažijete leoše Janáčka 
v nejrůznějších podobách, 
a to především díky mladým 
interpretům. v Hukvaldech je 
pak na tuto festivalovou neděli 
připraveno velké množství aktivit 
především pro rodiny s dětmi!

Ostrava - Hukvaldy

Mladý Janáček 

neděle

16

06
Nedělní program
pro všechny generace
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vstup zdarMa

vstup zdarMa

Ostrava, JanáčkOva kOnzervatOř

ObOra Hukvaldy (u sOcHy lišky bystrOušky)

Koncert vítězů 
Mezinárodní interpretační 
soutěže Pro Bohemia 2019

Liška Bystrouška
očima dětí i dospělých

Nejmladší generace interpretů se představuje

10.00

14.00

MOkrá varianta: 
v případě nepřízně počasí se akce ruší.

Kreslení u sochy lišky pro všechny generace. 
ve spolupráci s pedagogy výtvarného oboru
Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově.

Doprovodná festivalová akce 

Doprovodná festivalová akce 
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vstup zdarMa

vstupné: 100 Kč / 50  Kč (studenti / senioři)
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 250  Kč

ObOra Hukvaldy (u brány ObOry Hukvaldy)

Hrad Hukvaldy – MOtta

Po zarostlém chodníčku
Doprovodná festivalová akce 

Říkadla a něco navíc

14.00

16.00

MOkrá varianta: 
v případě nepřízně počasí se akce ruší.

MOkrá varianta: 
sál Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově

Komentovaná procházka naučnou stezkou 
po legendárním Janáčkově chodníčku až k bráně 
hradu Hukvaldy s ředitelem mHf leoše Janáčka 
Jaromírem Javůrkem.

poetické scénické ztvárnění Janáčkovy vzpomínky 
na dětství a na Hukvaldy v podání studentů pěveckého 
oddělení Janáčkovy konzervatoře v Ostravě.

david kříž – režie
Jana tOMsOvá – pohybová spolupráce
Jan šrubař – hudební nastudování
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vstupné: 200  Kč / 100  Kč (studenti / senioři)
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 500  Kč

ObOra Hukvaldy – aMFiteátr

Roztančená Evropa

17.30

MOkrá varianta: 
společenský sál domu kultury města Ostravy

Závěr „Janáčkova dne“ bude patřit ostravskému 
orchestru mladých, který nás v tanečních rytmech 
provede evropou, ve které česká hudba vždy zaujímala 
významné místo. 

bedřich smetana: skočná z opery prodaná nevěsta
antonín dvořák: slovanské tance č. 8, 10 a 15
Johannes brahms: uherské tance č. 5 a 6
edvard H. grieg: norské tance (výběr)
leoš Janáček: lašské tance: starodávný i,
 Čeladenský, pilky 

Ostrava yOutH OrcHestra
(spojený orchestr studentů fakulty umění Ostravské 
univerzity a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě)
petr vrOnský – dirigent
JarOMír Javůrek – úvodní slovo

doprava autobusem Ostrava – Hukvaldy – Ostrava: 60  Kč. 
Odjezd z parkoviště před dKmO ve 14:15. viz infOrmace 
K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

doprava autobusem Frýdek-Místek – Hukvaldy
– Frýdek-Místek: 30  Kč. Odjezd z autobusového nádraží 
frýdek-místek ve 14:45. viz infOrmace K autOBusOvÝm 
přepravám na str. 68.
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prezident festivalu nabízí již tradičně velmi zajímavý 
program svých recitálů. tentokrát v něm převažuje 
evropský romantismus.

robert schumann: märchenbilder pro housle a klavír op. 113
Oskar nedbal: sonáta pro housle a klavír h moll op. 9
Juraj Filas: l’adieu pro housle a klavír 
edvard grieg: sonáta pro housle a klavír č. 3 c moll op. 45

ivan ženatý – housle
karel kOšárek – klavír 

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)

HavířOv, důM kultury petra bezruče

Houslový 
recitál

pOndělí / 19.00

17/06

doprava autobusem Ostrava – Havířov – Ostrava: 
60  Kč. Odjezd z parkoviště před dKmO v 18:00. 
viz infOrmace K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

Romantické housle
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charismatický vítěz violoncellové soutěže pražského jara 
a nový dirigentský objev společně s Komorní filharmonií 
pardubice naplní večer klasicismem i jeho inspirací v díle 
největšího ruského romantika.

petr iljič čajkovskij: mozartiana – suita na témata W. a. mozarta
 variace na rokokové téma 
wolfgang amadeus Mozart: symfonie g moll, K. 550

victOr Julien-laFerrière – violoncello
kOMOrní FilHarMOnie pardubice
pHilippe bacH – dirigent 

vstupné: 300 Kč / 200 Kč (studenti / senioři)

Opava, kOstel sv. václava

Symfonický 
koncert

úterý / 19.00

18/06

Mozart jako věčná inspirace
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dva vynikající mladí pěvci se představí ve společném 
písňovém večeru, ve kterém nebudou chybět inspirace 
našeho kraje, ani světoví autoři.

petr eben: písně z těšínska 
robert schumann: liederkreis op. 39
richard strauss: výběr písní
sergej rachmaninov: šest písní Op. 38
Ottorino respighi: nevicata, pioggia, nebbie
leoš Janáček: vybrané scény ze Zápisníku zmizelého 

petr nekOranec – tenor
lukáš bařák – baryton
williaM kelley – klavír 

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)

Ostrava, kOncertní sál JanáčkOvy 
kOnzervatOře v Ostravě

Pěvecký 
dvojrecitál

středa / 19.00

19/06



petr nekoranec je laureátem mnohých prestižních 
soutěží a má za sebou již i debut ve slavné metropolitní 
opeře v new Yorku. lukáš Bařák je rodákem z valašské 
obce Hutisko-solanec, absolventem Janáčkovy 
konzervatoře a také pražské amu. Životní příběhy a další 
plány vám tyto mimořádné talenty přiblíží v dialogu 
s ředitelem mHf leoše Janáčka Jaromírem Javůrkem.

vstup zdarMa

Ostrava, centruM pant

Festivalová 
beseda

středa / 11.00

19/06

Doprovodná festivalová akce
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Jeden z nejoriginálnějších pianistů současnosti se vrací 
do Ostravy, aby zahrál sólový part svého výjimečného 
klavírního koncertu. finský mistr taktovky pietari inkinen 
pak jistě přesvědčí, že umí nejen sibelia…

Fazil say: „voda“, koncert pro klavír a orchestr
richard strauss: alpská symfonie op. 64

Fazil say – klavír
syMFOnický OrcHestr Hl. Města praHy FOk
pietari inkinen – dirigent
Jiří veJvOda – úvodní slovo

vstupné: 450 Kč / 350 Kč / 250 Kč

Ostrava, důM kultury Města Ostravy

Symfonický 
koncert

pátek / 19.00

21/06

Večer přírodních inspirací

fo
to

: C
h

ri
st

in
e 

ha
li

n
a 

sC
h

ra
m

m



p
r

o
g

r
a

m
f

e
s

t
iv

a
l

u

47

doprava autobusem Ostrava – Hukvaldy – Ostrava: 
60  Kč. Odjezd z parkoviště před dKmO v 16:15. viz 
infOrmace K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

doprava autobusem Frýdek-Místek – Hukvaldy 
– Frýdek-Místek: 30  Kč. Odjezd z autobusového 
nádraží frýdek-místek v 16:45. viz infOrmace 
K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

ensaláda – v doslovném překladu „salát“, je typickou špa-
nělskou madrigalovou formou, navíc velmi hravou! famózní 
dílo španělského renesančního autora matea flechy vydal 
v roce 1581 jeho synovec tiskem v praze. posluchačský záži-
tek z tohoto večera pak ještě umocní umělecký přednes 
madrigalových textů v podání valérie Zawadské.

Mateo Flecha: ensaladas

czecH enseMble barOque quintet & HOsté
pavla radOstOvá, tereza válkOvá – soprán
lucie netušilOvá karaFiátOvá, 
lucie kOřínkOvá – alt
Jakub kubín, libOr kOMárek – tenor
Jiří MirOslav prOcHázka, Jan Faltýnek – bas
MicHaela kOudelkOvá – flétny
Jan kreJča – vihuela, theorba, kytara
eMil MacHain, ester švábkOvá – perkuse
tereza válkOvá – umělecká vedoucí
valérie zawadská – umělecký přednes

daniel, tristan a eMMa vasquezOvi, 
vladiMír cHytil – překlad libreta

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 600  Kč

MOkrá varianta:
sál Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově

Hrad Hukvaldy – MOtta

Výlet do 
renesanční Evropy 

sObOta / 18.00

22/06

Večer španělské renesance
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Hudební zpracování lidových 
balad v dílech našich klasiků 
je umocněno scénickým 
provedením, videoartem 
a mimořádným obsazením 
sólových pěveckých partů 
v Kytici Bohuslava martinů. to 
vše v neopakovatelné atmosféře 
stmívající se hukvaldské obory. 
taneční složky se ujme legendární 
soubor Hradišťan.

ObOra Hukvaldy – aMFiteátr

Lidové balady 
v hudbě
neděle / 20.00

23

06

foto: hana sláDková
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antonín dvořák: polednice, symfonická báseň op. 108, B. 196
bohuslav Martinů: Kytice, cyklus skladeb na lidové texty, H. 260
 
lucie silkenOvá, Markéta cukrOvá,
tOMáš kOřínek, rOMan HOza – sólisté
HOlešOvský dětský sbOr
lenka pOláškOvá – sbormistryně
Operní sbOr ndM
JuriJ galatenkO – sbormistr
taneční sOubOr Hradišťan
ladislava kOšíkOvá – choreografie
eva JiřikOvská – kostýmy a vizualizace
alena vaňákOvá – režijní dohled
tOMáš Hrůza – videoart
FilHarMOnie bOHuslava Martinů 
Marek prášil – dirigent

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 600  Kč

MOkrá varianta:  
společenský sál domu kultury města Ostravy

doprava autobusem Ostrava – Hukvaldy – Ostrava: 
60  Kč. Odjezd z parkoviště před dKmO v 18:30. viz 
infOrmace K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

doprava autobusem Frýdek-Místek – Hukvaldy 
– Frýdek-Místek: 30  Kč. Odjezd z autobusového 
nádraží frýdek-místek v 19:00. viz infOrmace 
K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.
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milan paľa je na slovensku, ale i v zahraničí již velice 
známým a uznávaným interpretem. na Janáčkově 
festivalu bude mít svou premiéru, a to ve večeru plném 
velkých hudebních kontrastů a výjimečných hodnot. 

Johann sebastian bach: sonáta pro housle a klavír č. 4 c moll
ludwig van beethoven: sonáta pro housle a klavír č. 4 a moll
Jevgenij iršai: sonáta pro housle a klavír č. 1

Milan paľa – housle
JevgeniJ iršai – klavír

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)

krnOv, kOncertní síň sv. ducHa

Houslový 
recitál

pOndělí / 19.00

24/06

Večer hudebních kontrastů

foto: Julian veveriCa



p
r

o
g

r
a

m
f

e
s

t
iv

a
l

u

51

dvojí jubileum velkého českého skladatele 18. století 
připomeneme prvním novodobým uvedením jeho 
stěžejního díla.

František xaver richter: super flumina Babylonis

sólisté v Jednání
czecH enseMble barOque & cHOir
rOMan válek – umělecký vedoucí a dirigent
tereza válkOvá – sbormistryně

vstupné: 250  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)

příbOr, kOstel sv. valentina

Český 
barokní 
večer 

úterý / 19.00

25/06

foto: pavel ryBníček
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Čechy jsou právem považovány za velmoc smyčcových 
kvartet. a to nejen díky legendárním Českému či 
smetanovu kvartetu, ale také díky mimořádným 
skladatelům, kteří pro toto uskupení čtyř nástrojů 
psali a dodnes píší skvělá díla.

petr eben: smyčcový kvartet
leoš Janáček: smyčcový kvartet č. 1 
antonín dvořák: smyčcový kvartet as dur op. 105

kvartetO Martinů
lubOMír Havlák – první housle
libOr kaňka – druhé housle
zbyněk paďOurek – viola
Jitka vlašánkOvá – violoncello

vstupné: 200 Kč / 150  Kč (studenti / senioři)

Hlučín, červený kOstel 

Komorní 
koncert

čtvrtek / 19.00

27/06

Česká kvartetní tvorba

foto: petra haJská



p
r

o
g

r
a

m
f

e
s

t
iv

a
l

u

53

Komorní 
koncert
další z řady českých mladých smyčcových kvartet uvede 
nepříliš hraná díla českých klasiků, která jistě obstojí 
vedle světoznámého mozartova kvintetu.

František adam J. Míča: Hobojový kvartet c dur
václav Jindřich veit: smyčcový kvartet g moll č. 4 op. 16
wolfgang amadeus Mozart: Hobojový kvintet c moll,   
 K 406/516 b

sedláčkOvO kvartetO
MicHal sedláček – první housle
Jan Maceček – druhé housle
tOMáš kreJbicH – viola
MatěJ štěpánek – violoncello
lukáš pavlíček – hoboj
Jiří veJvOda – úvodní slovo

vstupné: 200 Kč / 150  Kč (studenti / senioři)
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 500  Kč

MOkrá varianta: 
sál Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově

Hukvaldy – Hrad MOtta

pátek / 18.00

28/06

doprava autobusem Ostrava – Hukvaldy – Ostrava: 
60  Kč. Odjezd z parkoviště před dKmO v 16:15. viz 
infOrmace K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

doprava autobusem Frýdek-Místek – Hukvaldy
– Frýdek-Místek: 30  Kč. Odjezd z autobusového nádraží 
frýdek-místek v 16:45. viz infOrmace K autOBusOvÝm 
přepravám na str. 68.



p
r

o
g

r
a

m
f

e
s

t
iv

a
l

u

54
po loňském mimořádném ohlasu představení 
příhod lišky Bystroušky uvádí festival nejhranější 
a nejpopulárnější smetanovu operu, opět v podání 
opavského souboru. 

bedřich smetana: prodaná nevěsta

Operní sOubOr slezskéHO divadla Opava
lubOr cukr – režie
vOJtěcH spurný – dirigent

vstupné: 300  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 700  Kč

MOkrá varianta: 
divadelní sál domu kultury města Ostravy

ObOra Hukvaldy – aMFiteátr

Operní 
představení

sObOta / 19.00

29/06

doprava autobusem Ostrava – Hukvaldy – Ostrava: 
60 Kč. Odjezd z parkoviště před dKmO v 17:30. viz 
infOrmace K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

doprava autobusem Frýdek-Místek – Hukvaldy 
– Frýdek-Místek: 30  Kč. Odjezd z autobusového 
nádraží frýdek-místek v 18:00. viz infOrmace 
K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.
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O lidové písni 

„… rád jsem naslouchal z dálky, 
obzvláště v sobotu až pozdě 

do letních nocí, zpěvům 
statného mladého lidu… Na 

čarokrásný nápěv jedné písně 
pamatuji se do dneška. S jakou 
bujarou silou vyzníval dlouhou 

a dlouhou dobu obzvláště 
poslední tón jednotlivých oddílů 

písně a tratil se ponenáhlu na 
pastvinách a lesnatých březích 

krásné Moravy.“ 
 

„Řekl mi jednou jeden Němec 
vzdělaný: ‚Co, vy rostete 

z lidové písně? To je příznak 
nekulturnosti!‘ Já jsem se otočil 

a nechal jsem Němce stát.“
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Závěr festivalu bude letos patřit 
výhradně vokálně-instrumentálním 
skladbám českých autorů. Jubilující 
milan Báchorek bude připomenut 
svou Hukvaldskou poémou, 
dvořákův Žalm zazní na festivalu 
vůbec poprvé a smetanova Česká 
píseň po 35 letech.

ObOra Hukvaldy – aMFiteátr

Závěrečný vokálně-
instrumentální 
koncert

neděle / 17.00

30

06
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vstupné: 300  Kč / 150  Kč (studenti / senioři)
rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 700  Kč

MOkrá varianta: 
společenský sál domu kultury města Ostravy

doprava autobusem Ostrava – Hukvaldy – Ostrava: 
60  Kč. Odjezd z parkoviště před dKmO v 15:30. viz 
infOrmace K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

doprava autobusem Frýdek-Místek – Hukvaldy 
– Frýdek-Místek: 30  Kč. Odjezd z autobusového 
nádraží frýdek-místek v 16:00. viz infOrmace 
K autOBusOvÝm přepravám na str. 68.

fo
to

: p
et

r 
Ja

n
De

ra
antonín dvořák: Žalm 149
Milan báchorek: Hukvaldská poéma
bedřich smetana: Česká píseň

MicHaela zaJMi – soprán
Marek OlbrzyMek – tenor 
rOMan HOza – baryton 
ženský sbOr bOHuslava Martinů
OndřeJ pastrňák – sbormistr
canticuM Ostrava 
JuriJ galatenkO – sbormistr
pěvecké sdružení MOravskýcH učitelů
Jiří naJvar – sbormistr
kOncertní sbOr perMOník
Martina JuríkOvá – sbormistryně 
JanáčkOva FilHarMOnie Ostrava
stanislav vavřínek – dirigent
Jiří veJvOda – úvodní slovo
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nová tradice festivalového epilogu se ujala. letos uzavře 
Janáčkův festival prestižní litevský soubor složený 
z hráčů litevského národního symfonického orchestru, 
jenž se ve své premiéře na festivalu úspěšně představil 
v roce 2018.

václav trojan: dechový kvintet na motivy lidových písní 
leoš Janáček: mládí, dechový sextet

pHilHarMOnic winds lt
Jiří Masný – basklarinet

vstupné: 100  Kč / 50  Kč (studenti / senioři)

Hukvaldy, rOdná škOla leOše Janáčka

Festivalový
epilog

pOndělí / 15.00

01/07

foto: Jonas kriviCkas



Z mostů u Jablunkova, srpen 1907, Zdeňce

„Pozdravuji Tě od hranic  

slezsko-uherských. Připravil 

jsem tu půdu pro sbírání 

lidových písní. Tvůj Leoš.“

3. 8. 1906 z radhoště 

„Milá Zdeňko, 

můj nejlepší výlet! Sám  

a sám– nebi nejblíže.  

Chci tu nocovat…“ 
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Doprovodný 
program

Koncerty
29. 5. koncert generace
 Ostrava, studio 1 českého rozhlasu 
 Ostrava v 18 hodin

 Koncert oceněných děl Generace – mezinárodní  
 soutěže skladatelů do 30 let tvoří již tradičně  
  výjimečnou příležitost slyšet nejnovější díla mladých  
 skladatelů ze zemí visegradské 4.

16. 6. nejmladší generace interpretů
 se představuje
 Ostrava, Janáčkova konzervatoř
 v Ostravě v 10 hodin
 Koncert vítězů mezinárodní interpretační   
 soutěže pro Bohemia 2019. 

Výstavy
28. 5. – 30. 6. dům kultury města Ostravy – vstupní foyer
  výtvarné práce studentů fakulty 
  umění Ostravské univerzity (v jednání).

17. 6. – 1. 7.  rodná škola leoše Janáčka (ic Hukvaldy)
  výstava kreseb z doprovodné festivalové  
  akce dne 16. 6. 2019 – „liška Bystrouška  
  očima dětí i dospělých“.

termín a místo v jednání
mHf leoše Janáčka 2018 objektivem martina straky.
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Besedy s umělci 
Ostrava, centrum pant vždy od 11 hodin
Jiří vejvoda a Jaromír Javůrek besedují s vybranými hosty 
– účinkujícími mHf leoše Janáčka 2019.

28. 5. kristjan Järvi - Jiří vejvoda

31. 5. Jaroslav tůma - Jaromír Javůrek

4. 6. tomáš kačo - Jiří vejvoda

10. 6. isabelle Faust / Jean-guihen queyras 
 / alexander Melnikov - Jiří vejvoda

19. 6. petr nekoranec / lukáš bařák - Jaromír Javůrek

Jiné
16. 6.  Mladý Janáček – nedělní program 
 pro všechny generace 

 Obora Hukvaldy od 14 hodin
 (u sochy lišky bystroušky)
 „liška Bystrouška očima dětí i dospělých“. Kreslení   
 u sochy lišky pro všechny generace. ve spolupráci   
 s pedagogy výtvarného oboru Zš leoše Janáčka   
 v Hukvaldech-sklenově.
 doprovodná festivalová akce
 vstup Zdarma

 MOkrá varianta: 
 v případě nepřízně počasí se akce ruší.

 Obora Hukvaldy od 14 hodin
 (u brány Obory Hukvaldy)
 „po zarostlém chodníčku“ – komentovaná    
 procházka naučnou stezkou po legendárním   
 Janáčkově chodníčku až k bráně hradu Hukvaldy   
 s ředitelem mHf leoše Janáčka Jaromírem Javůrkem.
 doprovodná festivalová akce
 vstup Zdarma

 MOkrá varianta:  
 v případě nepřízně počasí se akce ruší.
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Festivalová
divadelní 
představení

4. 6. giacomo puccini   
 triptych

5. 6. bohuslav Martinů   
 Julietta aneb snář

13. 6. giacomo Meyerbeer   
 robert ďábel

20. 6. petr iljič čajkovskij   
 labutí jezero

21. 6. dmitrij dmitrijevič šostakovič
 lady macbeth mcenského újezdu

22. 6. petr iljič čajkovskij   
 labutí jezero

vstupenky k dostání v obvyklých předprodejních místech 
národního divadla moravskoslezského.

ve spolupráci s národním divadlem 
moravskoslezským.
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vstupenky je možné si zarezervovat a zakoupit online na 
www.mhflj.cz. v sekci prOGram a vstupenKY zvolíte 
koncert a v detailu koncertu stisknete tlačítko KOupit 
vstupenKY. nákup vstupenky probíhá ve 3 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.

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

Informace 
ke vstupenkám
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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.

slevy

držitelům průkazů a Ztp, Ztp/p poskytujeme 50% slevu. 
u koncertů s jednotným vstupným poskytujeme slevu 
studentům a seniorům. 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 doporučené zásilky.

exklusivní vstupenková síť: colosseum ticket



Důležité 
informace
ke koncertům 
konaným 
v Hukvaldech

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 Obory Hukvaldy 
až k hradu Hukvaldy. po skončení koncertů a představení 
pak bude minibusy organizována také cesta zpět. interval 
jízdy bude cca 15–20 minut. tato přeprava je na základě 
předložení platné vstupenky zdarma.

přepravu minibusy od brány Obory Hukvaldy 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 Oboře 
Hukvaldy mají pro případ velmi nepříznivého počasí zajištěny 
tyto rezervní prostory:

7. 6. 2019 – sál Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově

14. 6. 2019 – sál Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově

15. 6. 2019
Královničky od 17:00 – sál Zš leoše Janáčka 
v Hukvaldech-sklenově

Beránci a vlci od 20:00 – divadelní sál domu kultury
města Ostravy
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16. 6. 2019
říkadla studentů JKO od 16:00 – sál Zš leoše Janáčka 
v Hukvaldech-sklenově

Ostrava Youth Orchestra od 17:30 – společenský sál domu 
kultury města Ostravy

doprovodné festivalové akce „liška Bystrouška očima dětí 
a dospělých“ a „po zarostlém chodníčku“ – bez mokré varianty, 
akce se v případě nepřízně počasí ruší.

22. 6. 2019 – sál Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově

23. 6. 2019 – společenský sál domu kultury města Ostravy

28. 6. 2019 – sál Zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově

29. 6. 2019 – divadelní sál domu kultury města Ostravy

30. 6. 2019 – společenský sál domu kultury města Ostravy

1. 7. 2019 – 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 www.mhflj.cz nebo na oficiálním fB profilu mHf 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 i doprava autobusem 
z autobusového nádraží frýdek-místek do Hukvald a zpět 
(týká se koncertů / představení 7. 6., 14. 6., 15. 6., 16. 6., 22. 6., 
23. 6., 28. 6., 29. 6. a 30. 6. 2019). Zakoupené jízdenky se vracejí 
v místech jejich nákupu.

po 18:00 se v Oboře Hukvaldy a na hradu Hukvaldy výrazně 
ochladí. vezměte, prosím, v úvahu tuto skutečnost při 
výběru oděvu.

do Obory Hukvaldy je zakázán vjezd osobním automobilům. 
vjezd není povolen ani držitelům průkazů Ztp, Ztp/p, Ztp/p 
prŮvOdce apod. v případě nutnosti transportu osoby se 
zdravotním postižením k hradu Hukvaldy nebo k amfiteátru 
Obory Hukvaldy prosím kontaktujte v předstihu festivalovou 
produkci.
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Informace
k autobusovým 
přepravám
1. 6. 2019 – den slezských varhan iii
doprava autobusem: 60 Kč; doprava na koncerty dsv iii 
(Bohuslavice a ludgeřovice) 1. 6. 2019. Odjezd autobusu 
do Bohuslavic v 15:45 z parkoviště před dKmO. návrat zpět 
k dKmO po skončení koncertu v ludgeřovicích. dopravu pouze 
na koncert v ludgeřovicích nezajišťujeme.

2. 6. 2019 – den slezských varhan iii
doprava autobusem: 100  Kč; doprava na koncert dsv 
iii (mikołów) 2. 6. 2019. Odjezd autobusu do mikołówa 
z parkoviště před dKmO v 17:00. návrat zpět k dKmO 
po skončení koncertu.

7. 6. 2019
doprava autobusem: 60  Kč; doprava z Ostravy do Hukvald 
a zpět. Odjezd autobusu v 18:15 z parkoviště před dKmO. 
návrat zpět k dKmO po skončení koncertu. autobus cestou 
do Hukvald i zpět zastavuje na autobusovém nádraží 
ve frýdku-místku.

doprava autobusem: 30 Kč; doprava z frýdku-místku 
do Hukvald a zpět. Odjezd autobusu v 18:45 z autobusového 
nádraží frýdek-místek. návrat zpět na autobusové nádraží 
frýdek-místek po skončení koncertu. autobus dále pokračuje 
do Ostravy k dKmO.

V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová 
přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu. 

12. 6. 2019
doprava autobusem: 60  Kč; doprava z Ostravy do frýdku-
místku a zpět. Odjezd autobusu v 18:00 z parkoviště před 
dKmO. návrat zpět k dKmO po skončení koncertu.

14. 6. 2019
doprava autobusem: 60  Kč; doprava z Ostravy do Hukvald 
a zpět. Odjezd autobusu v 18:15 z parkoviště před dKmO. 
návrat zpět k dKmO po skončení koncertu. autobus cestou 
do Hukvald i zpět zastavuje na autobusovém nádraží 
ve frýdku-místku.

doprava autobusem: 30  Kč; doprava z frýdku-místku 
do Hukvald a zpět. Odjezd autobusu v 18:45 z autobusového 
nádraží frýdek-místek. návrat zpět na autobusové nádraží 
frýdek-místek po skončení koncertu. autobus dále pokračuje 
do Ostravy k dKmO.
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V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová 
přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu. 

15. 6. 2019
doprava autobusem: 60  Kč; doprava z Ostravy do Hukvald 
a zpět. Odjezd autobusu v 15:30 z parkoviště před dKmO. 
návrat zpět k dKmO po skončení koncertu Beránci a vlci.

doprava autobusem: 30  Kč; doprava z frýdku-místku 
do Hukvald a zpět. Odjezd autobusu v 16:00 z autobusového 
nádraží frýdek-místek. návrat zpět na autobusové nádraží 
frýdek-místek po skončení koncertu Beránci a vlci.

V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová 
přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu. 

16. 6. 2019
doprava autobusem: 60 Kč; doprava z Ostravy do Hukvald 
a zpět. Odjezd autobusu v 14:15 z parkoviště před dKmO. 
návrat zpět k dKmO po skončení koncertu Ostrava Youth 
Orchestra. autobus cestou do Hukvald i zpět zastavuje 
na autobusovém nádraží ve frýdku-místku.

doprava autobusem na koncert Ostrava Youth Orchestra: 
30  Kč; doprava z frýdku-místku do Hukvald a zpět. Odjezd 
autobusu v 14:45 z autobusového nádraží frýdek-místek. 
návrat zpět na autobusové nádraží frýdek-místek po skončení 
koncertu na koncert Ostrava Youth Orchestra. autobus dále 
pokračuje do Ostravy k dKmO.

V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová 
přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu. 

17. 6. 2019
doprava autobusem: 60  Kč; doprava z Ostravy do Havířova 
a zpět. Odjezd autobusu v 18:00 z parkoviště před dKmO. 
návrat zpět k dKmO po skončení koncertu.

22. 6. 2019
doprava autobusem: 60 Kč; doprava z Ostravy do Hukvald 
a zpět. Odjezd autobusu v 16:15 z parkoviště před dKmO. 
návrat zpět k dKmO po skončení koncertu. autobus cestou 
do Hukvald i zpět zastavuje na autobusovém nádraží 
ve frýdku-místku.

doprava autobusem: 30  Kč; doprava z frýdku-místku 
do Hukvald a zpět. Odjezd autobusu v 16:45 z autobusového 
nádraží frýdek-místek. návrat zpět na autobusové nádraží 
frýdek-místek po skončení koncertu. autobus dále pokračuje 
do Ostravy k dKmO.

V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová 
přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu. 
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23. 6. 2019
doprava autobusem: 60  Kč; doprava z Ostravy do Hukvald 
a zpět. Odjezd autobusu v 18:30 z parkoviště před dKmO. 
návrat zpět k dKmO po skončení koncertu.

doprava autobusem: 30 Kč; doprava z frýdku-místku 
do Hukvald a zpět. Odjezd autobusu v 19:00 z autobusového 
nádraží frýdek-místek. návrat zpět na autobusové nádraží 
frýdek-místek po skončení koncertu.

V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová 
přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu. 

28. 6. 2019
doprava autobusem: 60 Kč; doprava z Ostravy do Hukvald 
a zpět. Odjezd autobusu v 16:15 z parkoviště před dKmO. 
návrat zpět k dKmO po skončení koncertu. autobus cestou 
do Hukvald i zpět zastavuje na autobusovém nádraží 
ve frýdku-místku.

doprava autobusem: 30  Kč; doprava z frýdku-místku 
do Hukvald a zpět. Odjezd autobusu v 16:45 z autobusového 
nádraží frýdek-místek. návrat zpět na autobusové nádraží 
frýdek-místek po skončení koncertu. autobus dále pokračuje 
do Ostravy k dKmO.

V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová 
přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu. 

29. 6. 2019
doprava autobusem: 60  Kč; doprava z Ostravy do Hukvald 
a zpět. Odjezd autobusu v 17:30 z parkoviště před dKmO. 
návrat zpět k dKmO po skončení operního představení.

doprava autobusem: 30  Kč; doprava z frýdku-místku 
do Hukvald a zpět. Odjezd autobusu v 18:00 z autobusového 
nádraží frýdek-místek. návrat zpět na autobusové nádraží 
frýdek-místek po skončení operního představení.

V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová 
přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu. 

30. 6. 2019
doprava autobusem: 60 Kč; doprava z Ostravy do Hukvald 
a zpět. Odjezd autobusu v 15:30 z parkoviště před dKmO. 
návrat zpět k dKmO po skončení koncertu.

doprava autobusem: 30 Kč; doprava z frýdku-místku 
do Hukvald a zpět. Odjezd autobusu v 16:00 z autobusového 
nádraží frýdek-místek. návrat zpět na autobusové nádraží 
frýdek-místek po skončení koncertu.

V případě uplatnění tzv. „mokré varianty“ se autobusová 
přeprava ruší a jízdenky se vracejí v místě jejich nákupu.



Obecné
informace

Změna programu a účinkujících vyhrazena. podrobné 
informace, kontakty a veškeré změny jsou zveřejňovány 
na www.mhflj.cz

Zakoupené vstupenky nelze vracet ani vyměňovat. nárok 
na vrácení vstupného vzniká pouze v případě zrušení koncertu 
bez náhrady.

Zbývající vstupenky budou k dostání v místě konání koncertu 
vždy hodinu před jeho začátkem.

diváci, kteří přijdou po zahájení koncertu, budou usazeni dle 
pokynů pořadatele (netýká se koncertů v amfiteátru Obory 
Hukvaldy).

fotografování, pořizování audio a video záznamů, používání 
mobilních telefonů a jiných elektronických zařízení během 
koncertu je zakázáno.

u koncertů v sakrálních prostorách nejsou divákům k dispozici 
mobilní Wc.

do Obory Hukvaldy je zakázán vjezd osobním automobilům. 
vjezd není povolen ani držitelům průkazů Ztp, Ztp/p, Ztp/p 
prŮvOdce apod. v případě nutnosti transportu osoby se 
zdravotním postižením k hradu Hukvaldy nebo k amfiteátru 
Obory Hukvaldy prosím kontaktujte v předstihu festivalovou 
produkci.
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kompletní seznam předprodejních míst sítě 
colosseum ticket je k dispozici na webových 
stránkách www.colosseumticket.cz

Janáček point – budova dkMO
28. října 124/2556, 702 00 Ostrava
t: 597 489 466
e: janacekpoint@jfo.cz
Otevírací doba:
po, út, pá: 13:00–19:00 / st, čt: 9:00–19:00

turistické informační centrum Frýdek-Místek, p. o. 
pobočka Místek
náměstí svobody 6, 738 01 frýdek-místek
t: +420 558 646 888 
e:: info@visitfm.cz
Otevírací doba:
po: 9:00–12:00, 12:30–17:00 / Út–čt: 8:00–12:00, 12:30–17:00
pá: 8:00–12:00, 12:30–16:30

turistické informační centrum Frýdek-Místek, p. o. 
pobočka Frýdek
Zámecké náměstí 1257, 738 01 frýdek-místek
t: +420 558 438 391
e: info@visitfm.cz
Otevírací doba:
po-pá: 8:00–12:30, 13:00–16:30

turistické informační centrum Frýdek-Místek, p. o. 
pobočka Frýdlant n. O.
Hlavní 1755, 739 11 frýdlant nad Ostravicí
t: +420 558 676 909 
e: info@visitfm.cz
Otevírací doba:
po–čt: 8:00–12:00, 12:30–17:00 / pá: 8:00–12:00, 12:30–16:30

sluna Opava
Horní náměstí 27, 746 01 Opava 
t: +420 553 712 319
Otevírací doba:
po–pá: 8:30–17:00 / so: 9:00–11:00 

ic Hukvaldy
Hukvaldy 40, 739 46 Hukvaldy
t: 775 886 844
e: infocentrum@ihukvaldy.cz
www.ic-hukvaldy.cz
Bezbariérový vstup

Přehled
pokladen
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Otevírací doba:
leden–únor  ZavřenO
březen  Út–ne: 9:00–17:00
duben–říjen po–ne: 9:00–17:00
listopad Út–ne: 9:00–17:00
prosinec ZavřenO
po telefonické domluvě je možné zakoupit lístky i během 
měsíců leden, únor + prosinec.

turistické informační centrum kopřivnice
Obránců míru 368/1a, 742 21 Kopřivnice
t: 556 821 600, 774 668 001
e: ic@koprivnice.cz
www.kdk.cz, www.lasska-brana.cz
Otevírací doba: 
po–pá: 8:00–18:00 / víkend, státní svátky: 8:00–16:00

Městské informační centrum Orlová
masarykova třída 1324, 735 14 Orlová-lutyně
t: 596 511 306
e: mic@knihovna-orlova.cz
Otevírací doba:
po–pá: 8:00–17:30 / so: 8:00–11:30

Městské informační centrum Havířov
nám. republiky 7, 736 01 Havířov – město
t: 597 317 235, 597 317 236
Otevírací doba:
po–pá: 7:30–18:00 / so: 8:00–12:00 / ne:13:00–17:00
státní svátky – ZavřenO

informační centrum Hlučín a Muzeum Hlučínska
Zámecká 4, 748 01 Hlučín
t: +420 595 041 617
e: infohlucin@centrum.cz 
www.info.hlucin.com
Otevírací doba:
po–pá: 8:30–12:00, 13:00–17:00
so–ne: 9:00–11:30, 14:00–17:00

turistické informační centrum
nám. míru 1, 744 01 frenštát pod radhoštěm
t: 556 836 916
e: ic@mufrenstat.cz
www.frenstatinfo.cz
Otevírací doba:
po–pá: 8:30–17:00 / so: 8:30–11:30

inFOrMační centruM
pobočka elektra
Jurečkova 1935/12, 702 00 Ostrava 
t: +420 596 123 913, +420 721 770 545
e: elektra@ostravainfo.cz
Otevírací doba:
po–pá: 7:30–18:00 / so: 7:30–12:00
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pobočka karolina
Jantarová 3344/4, 702 00 Ostrava 
t: +420 727 813 656
e: karolina@ostravainfo.cz
Otevírací doba:
pondělí–neděle: 10:00–19:00

pobočka letiště
příletová hala letiště leoše Janáčka, mošnov 74251
t: +420 558 272 419
M: +420 724 166 928
e: letiste@ostravainfo.cz
Otevírací doba:
po: 8:30–16:00 / Út: 8:30–18:30 / st: 8:30–16:00
Čt: 8:30–18:30 / pá: 8:30–16:00 / so–ne: ZavřenO

pobočka přívoz
nádražní 164/215, Ostrava 70200
t: +420 596 136 218
M: +420 721 562 430
e: privoz@ostravainfo.cz
Otevírací doba:
po–ne: 7:00–19:00

pobočka svinov
peterkova 1152/14, 721 00 Ostrava
t: +420 597 310 174, +420 724 166 034
e: svinov@ostravainfo.cz
Otevírací doba:
po–ne: 7:00–19:00

inFOrMační centruM pOruba
Hlavní třída 583/105, 708 00 Ostrava-poruba
t: 599 480 999
M: 720 735 340
Otevírací doba:
po–pá: 8:00–18:00
v období vánoc může být pracovní doba změněna.

kino k3 bohumín, příspěvková organizace
studentská 781, 735 81 Bohumín
t: 596 012 124
e: k3@k3bohumin.cz
www.k3bohumin.cz
Otevírací doba: 
po: 12:00–15:30 / Út: 12:00–17:00 / st: 08:00–13:00
Čt: 12:00–15:30, 16:00–18:30 / pá: 12:00–15:30



v tisku použity originální texty leoše Janáčka 
bez gramatických a stylistických úprav.

Janáček jako starostlivý hospodář, 12. 5.  1925 
hajnému sládkovi z prahy na Hukvaldy

„Tak týdně jednou projděte se 
mým lesem. Leckdy bude třeba 

někoho vzít za pačesy.“ 

Janáček jako hrdý Hukvalďan

„Slavné obecní radě  
Hukvaldy-Sklenova:

Děkuji Vám pánové, že jste  
si radostně vzpomněli  

nejvyšší hodnosti,
jež se mi, tomu hukvaldskému 

synku, mohlo dostati.
Byl bych tomu rád, kdyby  

i ‚nynější synci‘ si uvědomili, kam 
vytrvalou prací možno dospěti.“

Pozdravuji, Váš oddaný 
Dr. ph. Leoš Janáček



Vstupenky
na konkrétní

koncerty
KONCERT 1. 6. 2019 / Ludgeřovice, kostel sv. Mikuláše

knihovna-Oú ludgeřovice
markvartovická 52/48, 747 14 ludgeřovice
t: 553 876 017
e knihovna@ludgerovice.cz

Otevírací doba:
po: 8:00–12:00, 12:30–18:00
Út: 8:00–12:00, 12:30–15:00
st: 8:00–12:00, 12:30–17:00

elektro paskuda
lípová 969/1, 747 14 ludgeřovice
t: 603 889 191
e: paskuda@cmail.cz

Otevírací doba:
po–pá: 9:00–18:00 / so: 8:00–12:00

KONCERT 24. 6. 2019 / Krnov, Koncertní síň sv. Ducha

turistické informační centrum
Hlavní náměstí 25, 794 01 Krnov
t: +420 554 614 612
M: +420 739 548 957
e: tic@mukrnov.cz
www.infokrnov.cz

aktuální otevírací doba v období od 16. 9. do 14. 5.:
po–pá: 9:00–17:00
so: 9:00–13:00 
ne: ZavřenO

v turistické sezóně od 15. 5. do 15. 9. je otevírací doba: 
po–pá: 8:00–18:00 / so: 9:00–13:00 / ne: 10:00–13:00
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Adresy 
koncertních 
sálů
dům kultury města Ostravy, a.s.
ul. 28. října 124/2556, 709 24 Ostrava
český rozhlas Ostrava
dr. šmerala 2, 702 00 Ostrava
kostel nejsvětější trojice v bohuslavicích
Opavská, 747 19 Bohuslavice
kostel sv. Mikuláše v ludgeřovicích
markvartovická 80/58, 747 14 ludgeřovice
bazilika sv. vojtěcha v Mikołówě
ul. Kardynała stefana Wyszyńskiego 2, 43-190, mikołów
Hornické muzeum landek park 
pod landekem 64, 725 29 Ostrava-petřkovice
evangelický kristův kostel Ostrava
Husovo nám. 2245, 702 00 moravská Ostrava a přívoz
Hotel pod zeleným dubem starý bohumín
nám. svobody 37, 735 81 starý Bohumín 
zámek vítkovice 
výstavní 99/80, 703 00 Ostrava-vítkovice
národní dům Frýdek-Místek
palackého 134, 738 01 frýdek-místek
Janáčkova konzervatoř v Ostravě
Českobratrská 958/40, 702 00 Ostrava – moravská Ostrava
kostel sv. václava v Opavě
pekařská 133/22, 746 01 Opava
koncertní síň sv. ducha krnov
sv. ducha, 794 01 Krnov 
kostel sv. valentina v příboře
lidická, 742 58 příbor
červený kostel Hlučín
Opavská 1860/8, 748 01 Hlučín
dům kultury petra bezruče Havířov
Hlavní třída 31a, 736 01 Havířov-město 
Hukvaldy – hrad
Hukvaldy 37, 739 46 Hukvaldy
Obora Hukvaldy – amfiteátr
Hukvaldy 37, 739 46 Hukvaldy
zš leoše Janáčka v Hukvaldech-sklenově
Hukvaldy 162, 739 46 Hukvaldy
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f e s t i va l  f i n a n Č n ě  p O d p O ř i l i

O f i c i á l n í  p ř e p r avc e

f e s t i va lOv é  H Ot e lY

O f i c i á l n í  t i s K á r n a O f i c i á l n í  d e s i G n

 H l av n í  m e d i á l n í  pa r t n e r

m e d i á l n í  pa r t n e ř i

G e n e r á l n í  m e d i á l n í  pa r t n e r

CONGRESS HOTEL
OSTRAVA



G e n e r á l n í  pa r t n e r O f i c i á l n í  pa r t n e r

s tá l í  pa r t n e ř i 

n a dac e

pa r t n e ř i

s p O l u p r ac u J í c í  i n s t i t u c e

m H f  l e O š e  Ja n áČ K a  d ě Ku J e  Z a   s p O l u p r ác i
a   p O d p O r u  pa r t n e r s K Ý m  m ě s t Ů m



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

Změny programu a účinkujících vyhrazeny
redakční uzávěrka 30. 11. 2018
fotografie: archiv umělců a Janáčkova máje, o.p.s.
neprodejný výtisk


