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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

Vážení přátelé kvalitního
hudebního umění,

f e s t i va lu

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.
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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“!

Tomáš Macura
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

Milí hosté,
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.

Ivo Vondrák
hejtman
M o r av s ko s l e z s k é h o k r a j e

f e s t i va lu

Milí festivaloví
posluchači,
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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.

Ivan Ženatý
p r e z i d e n t f e s t i va l u

Na setkání s Vámi se těší

Jaromír Javůrek
ř e d i t e l f e s t i va l u
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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.

f e s t i va lu

Vážení hudební
přátelé,

28
Zahajovací
koncert

Os trava , Dům kultury měs ta Os trav y

05
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Letošní festivalový ročník zahájí
významná díla první poloviny
XX. století v interpretaci
rezidenčního festivalového
orchestru a nejmladšího zástupce
slavné dirigentské rodiny Järviů.

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
Foto: Antonín Kratochvíl

f e s t i va lu

úterý / 19.00

Foto: peter adamik

Doprovodná festivalová akce
Os trava , Ce ntrum PANT

Dirigentská osobnost Kristjan Järvi odpovídá
na otázky Jiřího Vejvody.

Vstup zdarma
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Festivalová
beseda

f e s t i va lu

úterý / 11.00

29/05
středa / 18.00

Koncert
GENERACE

Doprovodná festivalová akce

f e s t i va lu

Os trava , S tudio 1 České ho
rozhl asu Os trava

program
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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)

Projekt Generace – mezinárodní soutěž
skladatelů do 30 let finančně podpořili

30/05
Vokálněinstrumentální
koncert
čtvrtek / 19.00

Ostrava, Dům kultury města Ostravy

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)

Foto: jan slavík
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Arthur Honegger: Král David
kantáta pro sóla, smíšený sbor
a komorní orchestr

f e s t i va lu

Po čtyřiceti šesti letech se konečně uskuteční odložená
ostravská premiéra díla, jehož provedení tehdejší
politická reprezentace Ostravy zakázala.

31/05
pátek / 11.00

Festivalová
beseda
Doprovodná festivalová akce
Os trava , Ce ntrum PANT
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

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:

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?“
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Již trhám druhý dopis – to když

f e s t i va lu

„Milý příteli!

01
Den slezských
varhan III

bohuslavice, Kostel Nejsvětější Trojice

06

sobota / 17.00
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 MendelssohnBartholdy – 210 let od narození,
Petr Eben – 90 let od narození,
Miloslav Kabeláč – 40 let
od úmrtí)

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

01/06
Den slezských
varhan III
sobota / 19.00

f e s t i va lu

Ludgeřovice, kostel sv. Mikuláše

program
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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

02/06
Den slezských
varhan III
neděle / 18.30

Lukáš Hurtík – varhany

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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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

f e s t i va lu

Mikołów, kostel sv. Vojtěcha

02/06
neděle / 17.00

Jazzový
podvečer

program
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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)

Foto: roman franc

f e s t i va lu

Ostrava, Landek Park, Hornické muzeum

Foto: marie votavová

Foto: petr kurečka

03/06
Návštěva hudební Vídně 18. století
Ostrava, Evangelický Kristův kostel
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

19
program

Symfonický
koncert

f e s t i va lu

pondělí / 19.00

Foto: john pangilinan

04/06
f e s t i va lu

úterý / 19.00

program
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Klavírní
recitál

Slavné ostravské návraty I
Ostrava, Dům kultury města Ostravy
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

04/06
úterý / 11.00

Festivalová
beseda
Doprovodná festivalová akce
Os trava , Ce ntrum PANT
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

05
Symfonický
koncert

Toulouse poprvé v Ostravě
Ostrava, Dům kultury města Ostravy

06

středa / 19.00
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.

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

Foto: Paolo Roversi

Vstupné: 750 Kč / 550 Kč / 350 Kč

06/06
čtvrtek / 19.00

Komorní
koncert
f e s t i va lu

Starý Bohumín, Pod zeleným dubem

program
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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)

J. B. Foersterovi po úspěšné pražské
premiéře Její pastorkyně:

„Velectěný příteli!

„… 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…“

25
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O cyklu Po zarostlém chodníčku:

f e s t i va lu

Nevíte, jakou mám radost
z Vašeho dopisu! … Necenil
jsem si již svých prací, byl jsem
ubit… Začínám v život svůj
a jeho poslání důvěřovat.“

07/06
pátek / 20.00

Návrat Karla
Ditterse
f e s t i va lu

Hrad Hukvaldy – motta
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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
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.

09/06
Nedělní matiné
s brunchem
neděle / 10.00

Struny, klapky, 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
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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.

f e s t i va lu

Ostrava, Vítkovický zámek

10
Isabelle

Faust Trio

Mimořádná pocta Beethovenovi
v mimořádné interpretaci
Os trava , Dům kultury měs ta Os trav y

06

pondělí / 19.00
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.

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.

10/06
pondělí / 11.00

Festivalová
beseda
Doprovodná festivalová akce
Ostrava, Centrum PANT
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

Foto: Pilvax Studio Budapest

11/06
Večer německých klasiků

Ostrava, Dům kultury města Ostravy
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
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Symfonický
koncert

f e s t i va lu

úterý / 19.00

Foto: julian veverica

12/06

Komorní
koncert

32

Frýdek-Místek, Národní dům

program

f e s t i va lu

středa / 19.00

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)

Doprava autobusem Ostrava – Frýdek-Místek – Ostrava:
60 Kč. Odjezd z parkoviště před DKMO v 18:00.
Viz INFORMACE K AUTOBUSOVÝM PŘEPRAVÁM na str. 68.

13/06
čtvrtek / 19.00

Foto: Marco Borggreve

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
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Ostrava, Dům kultury města Ostravy

f e s t i va lu

Klavírní
recitál

14/06
pátek / 20.00

Hudební
nokturno
ve španělských rytmech
Hrad Hukvaldy – motta

f e s t i va lu

Festival pokračuje i v roce 2019 v oblíbených nokturnech
v kouzelném prostředí stmívajícího se hradu Hukvaldy,
a to poprvé v melodiích a rytmech Španělska.

program
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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
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.

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…“

15
Folklórní

odpoledne
a večer

06

Obora Hukvaldy – amfiteátr

f e s t i va lu

sobota

program
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Královničky
17.00
Festival tímto programem připomíná silnou Janáčkovu
inspiraci lidovými melodiemi, rytmy, tanci a intonací lidské řeči.
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

Foto: Jaromír Šlachta

Beránci a vlci

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
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.
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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.

f e s t i va lu

20.00

f e s t i va lu

16
program
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Mladý Janáček
Nedělní program
pro všechny generace

06

Ostrava - Hukvaldy

neděle

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!

Nejmladší generace interpretů se představuje

Koncert vítězů
Mezinárodní interpretační
soutěže Pro Bohemia 2019
Doprovodná festivalová akce
Ostrava, Janáčkova konzervatoř

Vstup zdarma

f e s t i va lu

10.00

Liška Bystrouška
očima dětí i dospělých
Doprovodná festivalová akce

Obora Hukvaldy (u sochy Lišky Bystroušky)

14.00

Kreslení u sochy lišky pro všechny generace.
Ve spolupráci s pedagogy výtvarného oboru
ZŠ Leoše Janáčka v Hukvaldech-Sklenově.

Vstup zdarma
Mokrá varianta:
V případě nepřízně počasí se akce ruší.

program
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Po zarostlém chodníčku
Doprovodná festivalová akce

Obora Hukvaldy (u brány Obory Hukvaldy)

14.00

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

f e s t i va lu

Vstup zdarma

program
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Mokrá varianta:
V případě nepřízně počasí se akce ruší.

Říkadla a něco navíc
Hrad Hukvaldy – motta

16.00

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

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

Roztančená Evropa
Obora Hukvaldy – amfiteátr

17.30

Ostrava Youth Orchestra
(spojený orchestr studentů Fakulty umění Ostravské
univerzity a Janáčkovy konzervatoře v Ostravě)
Petr Vronský – dirigent
Jaromír Javůrek – úvodní slovo

Vstupné: 200 Kč / 100 Kč (studenti / senioři)
Rodinné vstupné (dva dospělí a dvě děti do 15 let): 500 Kč
Mokrá varianta:
Společenský sál Domu kultury města Ostravy

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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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

f e s t i va lu

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

17/06
pondělí / 19.00

Houslový
recitál
Romantické housle

program
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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)

Foto: Tomáš Lébr

f e s t i va lu

Havířov, Dům kultury Petra Bezruče

Doprava autobusem Ostrava – Havířov – Ostrava:
60 Kč. Odjezd z parkoviště před DKMO v 18:00.
Viz INFORMACE K AUTOBUSOVÝM PŘEPRAVÁM na str. 68.

Foto: Jean-Baptiste Millot

18/06
Mozart jako věčná inspirace
Opava, kostel sv. Václava
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)

43
program

Symfonický
koncert

f e s t i va lu

úterý / 19.00

19/06
středa / 19.00

Pěvecký
dvojrecitál
f e s t i va lu

Ostrava, koncertní sál Janáčkovy
konzervatoře v Ostravě

program
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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)

19/06
středa / 11.00

Festivalová
beseda
Doprovodná festivalová akce
Ostrava, Centrum PANT
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

21/06
pátek / 19.00

Symfonický
koncert
Večer přírodních inspirací

Ostrava, Dům kultury města Ostravy

program
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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

Foto: Christine Halina Schramm

f e s t i va lu

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…

22/06
sobota / 18.00

Výlet do
renesanční Evropy
Večer španělské renesance
Hrad Hukvaldy – motta

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

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.

47
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Mateo Flecha: Ensaladas

f e s t i va lu

Ensaláda – v doslovném překladu „salát“, je typickou španělskou madrigalovou formou, navíc velmi hravou! Famózní
dílo španělského renesančního autora Matea Flechy vydal
v roce 1581 jeho synovec tiskem v Praze. Posluchačský zážitek z tohoto večera pak ještě umocní umělecký přednes
madrigalových textů v podání Valérie Zawadské.

23
Lidové balady

f e s t i va lu

Foto: Hana Sládková

program
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v hudbě

Obora Hukvaldy – amfiteátr

06

neděle / 20.00
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.

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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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

f e s t i va lu

Antonín Dvořák: Polednice, symfonická báseň op. 108, B. 196
Bohuslav Martinů: Kytice, cyklus skladeb na lidové texty, H. 260

24/06
pondělí / 19.00

Houslový
recitál
Večer hudebních kontrastů

f e s t i va lu

Krnov, Koncertní síň sv. Ducha

program

50

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)

Foto: Julian Veverica

Foto: Pavel Rybníček

25/06

Příbor, kostel sv. Valentina
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)
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Český
barokní
večer

f e s t i va lu

úterý / 19.00

Foto: Petra Hajská

27/06
f e s t i va lu

čtvrtek / 19.00

Komorní
koncert
Česká kvartetní tvorba

program
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Hlučín, Červený kostel
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: 200Kč / 150 Kč (studenti / senioři)

28/06
pátek / 18.00

Komorní
koncert
Hukvaldy – hrad motta

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
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.
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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

f e s t i va lu

Další z řady českých mladých smyčcových kvartet uvede
nepříliš hraná díla českých klasiků, která jistě obstojí
vedle světoznámého Mozartova kvintetu.

29/06
f e s t i va lu

sobota / 19.00

program
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Operní
představení
Obora Hukvaldy – amfiteátr
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
Doprava autobusem Ostrava – Hukvaldy – Ostrava:
60Kč. 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.

„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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„… 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.“

f e s t i va lu

O lidové písni

30
f e s t i va lu

Závěrečný vokálněinstrumentální
koncert

56

Obora Hukvaldy – amfiteátr

program

06
Foto: Ilona Sochorová, Marek Olbrzymek

neděle / 17.00
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.

Foto: Petr jandera

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.
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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

f e s t i va lu

Antonín Dvořák: Žalm 149
Milan Báchorek: Hukvaldská poéma
Bedřich Smetana: Česká píseň

01/07
pondělí / 15.00

Festivalový
epilog
f e s t i va lu

Hukvaldy, rodná škola Leoše Janáčka

program

58

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)

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…“

Doprovodný
program
Koncerty
f e s t i va lu

29. 5.

program
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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.

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

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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Jiné

f e s t i va lu

19. 6.	Petr Nekoranec / Lukáš Bařák - Jaromír Javůrek

Festivalová
divadelní
představení
4. 6.	Giacomo Puccini			
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5. 6.	Bohuslav Martinů			

program
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Ve spolupráci s Národním divadlem
moravskoslezským.

Triptych
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.

Informace
ke vstupenkám

f e s t i va lu

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.

program
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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.

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

f e s t i va lu

SLEVY
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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.

f e s t i va lu

Důležité
informace
ke koncertům
konaným
v Hukvaldech
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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 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

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

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

f e s t i va lu

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

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.

f e s t i va lu

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.
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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 FrýdkuMístku 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.

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.

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

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: 30Kč; 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.

f e s t i va lu

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.
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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.

Přehled
pokladen
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
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Otevírací doba:
Po, út, pá: 13:00–19:00 / St, čt: 9:00–19:00
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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

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 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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Otevírací doba:
Po–pá: 8:00–17:30 / So: 8:00–11:30

f e s t i va lu

Městské informační centrum Orlová
Masarykova třída 1324, 735 14 Orlová-Lutyně
T: 596 511 306
E: mic@knihovna-orlova.cz

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

f e s t i va lu

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
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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

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
V tisku použity originální texty Leoše Janáčka
bez gramatických a stylistických úprav.

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

f e s t i va

Knihovna-OÚ Ludgeřovice
Markvartovická 52/48, 747 14 Ludgeřovice
T: 553 876 017
E knihovna@ludgerovice.cz
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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

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

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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Bazilika sv. Vojtěcha v Mikołówě
ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2, 43-190, Mikołów
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Kostel sv. Mikuláše v Ludgeřovicích
Markvartovická 80/58, 747 14 Ludgeřovice

F e s t i va l f i n a n č n ě p o d p o ř i l i

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

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

oficiální tiskárna

oficiální design

o f i c i á l n í p ř e p r avc e

F e s t i va lov é hot e ly

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

pa r t n e ř i

n a dac e

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 áčk 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 ký m m ě s t ů m

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

www.mhflj.cz

Změny programu a účinkujících vyhrazeny
Redakční uzávěrka 30. 11. 2018
Fotografie: Archiv umělců a Janáčkova máje, o.p.s.
Neprodejný výtisk

