středa 9. července 2014
19.00	
„Říční koncert“ – Slavnostní zahájení festivalu
	
Tři velké řeky z pohledu hudebních skladatelů a houslový
koncert v podání patrona festivalu.
A. Dvořák: Houslový koncert a moll, L. Janáček: Dunaj,
B. Smetana: Vltava, V. Franz: Morava – světová premiéra
Účinkují: Pavel Šporcl (housle), Filharmonie Brno,
Aleksandar Marković (dirigent). Pod záštitou
ministra zemědělství Mariana Jurečky.
Koncert k Roku české hudby 2014.
> jízdárna Louckého kláštera
> v předprodeji A 250 Kč, B 200 Kč /
na místě A 300 Kč, B 240 Kč

čtvrtek 10. července 2014
18.00	
Filmová projekce
Projekce filmu Král tančí (režie Gérard Corbiau) s přednáškou
režisérky letošní opery Constance Larrieu.
> Kino Svět
> 100 Kč – v prodeji v kině Svět

pátek 11. července 2014
7.00–17.00	
Hudba k vám
Hudebníci různých žánrů vám na mnoha místech zpříjemní
hudbou pracovní den. Muzikanti si vás najdou.
> město Znojmo
> vstup volný
9.00–16.00 	Hudba na objednávku
Překvapení letošního jubilejního ročníku festivalu. Sledujte
facebookové stránky www.facebook.com/hudbaznojmo.
> město Znojmo
> vstup volný
17.00	
Slavnostní otevření výstavy –
Festivaly vážné hudby bez hranic
Vernisáž k desetileté spolupráci Hudebního festivalu Znojmo
a Festivalu Retz.
> kaple svatého Václava
> vstup volný, každý den během festivalu 9.00–17.00
Spolufinancováno Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj

19.00	
Slavnostní průvod
Maškarní průvod se vydá od Městského divadla k radnici, aby
převzal symbolický klíč od bran města Znojma z rukou starosty.
> Znojemská radnice, centrum města
> vstup volný

19.30	
Francouzský královský karneval
Oslava desetileté spolupráce Hudebního festivalu Znojmo
a Festivalu Retz. Masky, jazz, cimbálka, ohňostroj, kvalitní víno
a lahodné občerstvení zahájí festivalové dění ve Znojmě.
> Masarykovo náměstí
> vstup volný

sobota 12. července 2014
11.00	
Setkání festivalů na Heiliger Steinu
Cimbálová muzika Antonína Stehlíka
zahraje k posezení a pikniku bez hranic.
> Heiliger Stein
> vstup volný
13.00–21.00	
Dobývání dobšických sklepů
Otevřené sklepy, víno, hudba, Napoleonova armáda.
> Dobšice, informace na www.vinari.dobsice.cz
13.00–17.00	
Hudební produkce festivalu ve Freeportu
K nákupu vám zahrají Jazzy Talking.
> Outletové obchodní centrum Freeport
> vstup volný
19.00	
Michaela Fukačová se znojemskými hudebníky
	
Hudební pocta rodáků svému městu s první dámou evropského
violoncella se znojemskými kořeny – Michaelou Fukačovou.
> n ádvoří Jihomoravského muzea /
Městské divadlo
> v předprodeji 170 Kč / na místě 220 Kč

neděle 13. července 2014
19.00	
Pavel Šporcl: My Violin Legends
Nové CD patrona festivalu naživo. Koncert je pořádán
k Roku české hudby 2014.
Pavel Šporcl (housle),
Petr Jiříkovský (klavír)
> nádvoří Jihomoravského muzea /
jízdárna Louckého kláštera
> v předprodeji A 350 Kč, B 300 Kč /
na místě A 400 Kč, B 340 Kč

pondělí 14. července 2014
12.00–17.00	
Dětské hudební odpoledne
Dílny, hraní a zábava pro děti i rodiče.
> nádvoří u Jihomoravského muzea – Cafe Muzeum
> vstup volný
18.00	
Malí géniové hrají pro Znojmo
	
Neuvěřitelné výkony malých nadějí české
hudby. Nejmladší festivaloví umělci

dokáží svému publiku, že ve světě hudby na věku nezáleží.
> nádvoří Jihomoravského muzea / Městské divadlo
> v předprodeji 100 Kč / na místě 150 Kč

úterý 15. července 2014
19.00	
Uherčice Pavlíny Senić
	
Dobročinný koncert na záchranu renesančního
skvostu. Pavlína Senić s hosty Miroslavem
Dvorským a Sašou Rašilovem. Árie z Rusalky 
a Prodané nevěsty doprovodí Filharmonie Hradec
Králové s dirigentem Milošem Formáčkem.
Po koncertě se koná dražba unikátních vín
s výtěžkem věnovaným na rekonstrukci zámku. Uvádí Karel
Voříšek. Koncert je pořádán k Roku české hudby 2014.
> nádvoří / banketní sál Uherčického zámku / BUS – jízdné
dobrovolné, odjezd od Městského divadla v 17.00
> v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

středa 16. července 2014
19.00	
MozART Group
Vážná hudba nevážně. Kabaret polského
kvarteta pobaví nejen slovy,
ale především hudbou.
> jízdárna Louckého kláštera
> v předprodeji A 490 Kč, B 390 Kč /
na místě A 550 Kč, B 450 Kč

čtvrtek 17. července 2014
19.00	
Karel Růžička Quartet
	
Smetana a Dvořák jazzově? Odpoví legendární český jazzový
pianista. Koncert je pořádán k Roku české hudby 2014.
> Loucký klášter – rajský dvůr /
Štukový sál Louckého kláštera
> v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

pátek 18. července 2014
17.00	
Sommelierské minimum I
Michal Šetka (šéfredaktor časopisu Wine & Degustation)
a František Koudela (sommelier, předseda VOC Znojmo)
zasvěceně, avšak zábavnou formou seznámí návštěvníky
s unikátní kolekcí festivalových vín.
> Štukový sál Znojemské Besedy
> vstupné 200 Kč / rezervace: vstupenky@hudbaznojmo.cz
21.00	
Koncert při svíčkách
	
Komorní koncert v krásných renesančních prostorách. Hudba
barokních mistrů v poučené interpretaci. Michaela Koudelková

(flétny), Kristýna Jungová (housle), Anežka Jungová (violoncello),
Jarmila Ludvíková (cembalo)
> nádvoří Domu umění
> v předprodeji 200 Kč / na místě 250 Kč

sobota 19. července 2014
14.00	
Sommelierské minimum II
Michal Šetka je zárukou odborného a zábavného seznámení
s francouzskou vinnou kulturou.
> Štukový sál Znojemské Besedy
> vstupné 500 Kč / rezervace: vstupenky@hudbaznojmo.cz
19.00	
Cimbál, víno a postfolklór
	
K tradičnímu setkání milovníků cimbálové hudby, zpěvu a vína
zahraje uskupení PONK. Po skončení bude následovat
beseda u cimbálu s CM Antonína Stehlíka.
> nádvoří Louckého kláštera /
Štukový sál Louckého kláštera
> v předprodeji 250 Kč / na místě 300 Kč

neděle 20. července 2014
11.00	
Tour de Varhany
	
Martin Jakubíček a jeho cesta od varhan
k varhanám… Divák si vybere jeden kostel, nebo s mistrem
putuje od nástroje k nástroji. Jako host vystoupí polský
varhaník Władysław Szymański.
> 11.00 kostel sv. Václava v Louce, 13.00 kostel sv. Filipa a sv.
Jakuba v Pavlicích, 15.00 kostel Nanebevzetí Panny Marie
ve Vranově nad Dyjí / BUS mezi koncerty – odjezd ze Znojma
od kostela sv. Václava v Louce ve 12.00 – jízdné dobrovolné
> v předprodeji na vše 200 Kč / na místě na vše 250 Kč,
jednotlivě 120 Kč (Louka), 70 Kč (Pavlice, Vranov n. Dyjí)

úterý 22. července 2014
10.00–17.00	
Hudba v ulicích
Happening umělců všech žánrů v ulicích města Znojma.
> ulice, náměstí a parky v historickém centru Znojma
> vstup volný

středa 23. července 2014
18.00	
Tour de Rameau
	
Výlet s komorním souborem Ensemble
Sporck po krásných místech a zákoutích
znojemského okolí.
> 18.00 park k vinařské uličce ve Chvalovicích, 19.30 kostel
sv. Prokopa v Únanově, 21.00 zámek v Jevišovicích /
BUS mezi koncerty – odjezd ze Znojma od Městského

divadla v 17.00 – jízdné dobrovolné
> v předprodeji na vše 210 Kč / na místě
na vše 300 Kč, jednotlivě 100 Kč

čtvrtek 24. července 2014
20.30	
J.-P. Rameau: Platée – Premiéra
	
Stěžejní festivalový projekt v poučené interpretaci. Ojedinělý
titul operního baroka ve vlastní produkci ozdobí jubilejní ročník
festivalu. Komická opera Platée aneb žárlivá Juno, ve které se
antická mytologie setkává se současností. Záštitu nad prvním
provedením této opery v ČR přijal francouzský velvyslanec JeanPierre Asvazadourian.
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir, Roman Válek
(dirigent), Constance Larrieu (režie), Didier Girauldon (asistent
režie), Tereza Válková (sbormistr), Peter Zajíček (koncertní mistr),
Jean-Francois Lombard (Platée), Romain Champion (Mercur,
Thespis), Roman Janál (Jupiter, Satyre), Martin Vacula (Momus),
Jiří Miroslav Procházka (Cithéron), Markéta Cukrová
(Junon), Michaela Šrůmová (Thalie, Clarine),
Lenka Cafourková (Amour, La Folie),
Ladislava Košíková (choreografie),
Marie Jirásková (scéna/kostýmy),
Arnošt Janěk (light design),
> jízdárna Louckého kláštera
> v předprodeji A 340 Kč, B 280 Kč /
na místě A 380 Kč, B 330 Kč

pátek 25. července 2014
19.30 Koncert vranovského zámku
	
Vítězové interpretační soutěže Letní školy
barokní hudby 2013 v Holešově. Michaela
Kušteková (zpěv), Tereza Hlavizňová (flétna),
Jakub Michl (viola da gamba), Czech Ensemble Baroque
Orchestra, Peter Zajíček (koncertní mistr)
> sál předků Státního zámku Vranov n. D./ BUS – odjezd
od Městského divadla v 18.30 – jízdné dobrovolné
> v předprodeji 150 Kč /
na místě 200 Kč

sobota 26. července 2014
20.30	
J.-P. Rameau: Platée – Repríza
	
Festivalová stagiona 2014, stěžejní
festivalový projekt ve vlastní produkci.
> jízdárna Louckého kláštera
> v předprodeji A 340 Kč, B 280 Kč /
na místě A 380 Kč, B 330 Kč

neděle 27. července 2014
8.00	
Vycházka za hudbou do Národního parku Podyjí
8.00	
Cyklovyjížďka za hudbou do Národního parku Podyjí
Vycházka / vyjížďka s odbornými průvodci.
> sraz u Jihomoravského muzea
10.00	
Vycházka za hudbou do Národního parku Podyjí
> sraz u kostela v Hnanicích
11.00	
Koncertní piknik v Národním parku Podyjí
Na dopoledním pikniku na Havranickém
vřesovišti zahraje hudební uskupení Rajtaraj.
Jejich akustický etnošraml vycházející
z tradic Balkánu, Skandinávie i západní
Evropy přinese netradiční hudební
zážitek. Možnost objednat piknikový koš
na: vstupenky@hudbaznojmo.cz
> Národní park Podyjí
> v předprodeji 150 Kč / na místě 200 Kč
20.30	
J.-P. Rameau: Platée – Derniéra
	
Festivalová stagiona 2014, 
stěžejní festivalový
projekt ve vlastní produkci.
> jízdárna Louckého kláštera
> v předprodeji A 340 Kč, B 280 Kč /
na místě A 380 Kč, B 330 Kč

každý den festivalu
12:05 / 21.30 Věžní hudba
Fanfáry z radniční věže pro dobrou chuť
a na dobrou noc v podání Znojemských žesťů.
> radniční věž
	Koncerty označeny tímto symbolem jsou premiérově
uváděny v rámci festivalové produkce. Jedná se o projekty
vytvořené na míru dramaturgie festivalu.
Na koncertech s degustacemi vín jsou na místě k dispozici skleničky,
které jsou zálohovány 100 Kč.
ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA. Na všechny koncerty –
sleva 10 % na Senior pas a 50 % pro držitele průkazu ZTP/P.
Na Hudební festival Znojmo navazuje:

25.–26. 7. 2014

www.sramlfest.eu

