
  

Karel Košárek uvádí X. ročník hudebního festivalu

pod záštitou starosty Holešova Mgr. Rudolfa Seiferta

19. září
19:30 hod.

&předprodej:  Informační centrum Zámek Holešov, tel. 571 160 880
                      v síti Ticketportal: www.ticketportal.cz

KURPFÄLZISCHES KAMMERORCHESTER MANNHEIM
(KURFIŘTSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR MANNHEIM, NĚMECKO)
Program: Richter, Holzbauer, Stamic
Michaela Šrůmová - soprán, Michaela Koudelková - �étna, Marek Štilec - dirigent

28. říjen
18:00 hod.

MARKÉTA CUKROVÁ „PARLO D’AMOR“
     KONCERT KE STÁTNÍMU SVÁTKU ČESKÉ REPUBLIKY
Program: Mozart, Rossini
Markéta Cukrová - mezzosoprán, Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín, Tomáš Brauner - dirigent

Martinů Voices
Umělecký vedoucí a dirigent Lukáš Vasilek

Štefan  Margita - tenor, Kristýna Vylíčilová - soprán, Miroslav Ambroš - housle
Ambroš Ladies Orchestra

www.musicaholesov.cz
MUSICA HOLEŠOV

MUSICA HOLEŠOV
podzimní koncertní řada 2019

21. září
19:30 hod.

FILHARMONIE BRNO
Program: Mozart, Beethoven, Korte
Karel Košárek - klavír, Tomáš Netopil - dirigent

10. listopad
18:00 hod.

„IN THE SPIRITUAL MOOD“

1. prosinec
18:00 hod.

„MARGITA GALA“

22. září
11:00 hod.

„PROČ SI NEZATANČÍTE?“
     MATINÉ
Jiří Lábus - umělecký přednes, Emil Viklický - klavír
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X. ročník holešovských zámeckých koncertů 

Hudební festival MUSICA Holešov oslaví  
v září deset let svého trvání. Když jsme v roce 
2010 oznamovali první koncerty, byli jsme 
plni nadšení a odhodlání, ale vůbec jsme 
netušili v jaké podobě nebo jestli vůbec bude 
mít naše snaha ně jaké pokračování. Dnes, 
při pohledu zpět na těch deset proběhlých 
ročníků, na programy koncertů a plejádu hudebníků, zpěváků, 
herců, kteří na zámeckém pódiu vystoupili, musím říct, že skutečnost 
předčila i ta nejoptimističtější očekávání a představy. Holešov si získal 
nezpochybnitelné místo na hudební mapě republiky. Svědčí o tom 
komentáře v médiích, přenosy holešovských koncertů nejen v Českém 
rozhlase ale i zahraničních rádiích nebo reference profesionálních 
hudebníků. Co je ale z mého pohledu nejdůležitější a o čem jsem 
přesvědčen je to, že koncerty MUSICA Holešov svým dílem přispívají  
ke kvalitě, bohatosti a různorodosti života města. Velký dík za to patří 
vedení radnice, jeho podpora je zásadní.  
Někdo moudrý řekl: „Uměním zkrášlujeme prostor, hudbou zdobíme 
čas“. V Holešově máme nádherně opravený zámek, jehož sály přímo 
vybízejí ke koncertům, výstavám a společenskému životu. Přijměte tedy 
pozvání k podzimním koncertům, jejichž program a účinkující by chtěli 
přispět právě k tomu, aby pro všechny posluchače čas na nich strávený 
byl nevšední a sváteční.

Karel Košárek 

Úžasných 10 let festivalu Musica Holešov

Festival Musica Holešov je nedílnou a prestižní 
součástí kulturního života města a zámku 
Holešov i regionu a Zlínského kraje. První ročník 
proběhl s hvězdným obsazením v roce 2010 
a letos si tak připomínáme deset let tohoto 
ojedinělého počinu. Holešov a jeho zámek 
mají bohatou historii, na kterou navazuje 

využívání prostor zámku, zahrady i dalších objektů města. V roce 2009 
město po nepopsatelně náročných investicích zprovoznilo první a ty 
nejvýznamnější prostory zámku. A v tomto roce jsme si také připomněli 
300 let od narození našeho rodáka - Františka Xavera Richtera (*1709)  
i s výročím jeho úmrtí (1789) - a tím i „trošku“ pomohli hudební veřejnosti 
znovuobjevit jeho úžasné a rozsáhlé dílo a význam. 
Letošní podzimní část festivalu Musica Holešov na tento odkaz navazuje  
a významně rozšiřuje. Spolek Musica Holešov přivádí v hlavním 
koncertním zářijovém bloku opět to nejlepší, co u nás a v Evropě  
na koncertních pódiích existuje a připomíná i Rottalovskou historii 
zámku. Dovoluji si tímto za zastupitelstvo města poděkovat a vyzvednout 
dramaturga festivalu a koncertního mistra Karla Košárka, hlavního 
organizátora Zdeňka Nováka a manažerku Janu Slovenčíkovou i jejich 
spolupracovníky. A město jistě bude i v dalších letech tento významný 
kulturně-společenský počin podporovat.
Pořádání a podpora podobných projektů napomáhá k udržení kulturnosti 
národa, udržení tradic i kultivaci a rozvoji současných generací.

Rudolf Seifert, starosta

        X. MEZINÁRODNÍ FESTIVAL     
                   MUSICA HOLEŠOV 2019

KURPFÄLZISCHES KAMMERORCHESTER MANNHEIM

Program: Richter, Holzbauer, Stamic 
Michaela Šrůmová - soprán
Michaela Koudelková - flétna
Marek Štilec - dirigent

První slavnostní koncert k 10. výročí MUSICA Holešov je nejen 
připomínkou 310. výročí narození holešovského rodáka 
Františka Xavera Richtra, ale především symbolickým „návratem“ 

čtvrtek 19. září, 19:30 hod., velký sál zámku

(Kurfiřtský komorní orchestr Mannheim, Německo)

dvou nejvýraznějších hudebních osobností zlatého období 
holešovského panství  - vedle Richtra i Ignaze Jakoba Holzbauera.  
Oba skladatelé po ukončení svého působení ve službách hraběte 
Rottala odešli do německého Mannheimu, kde v orchestru 
kurfiřta Karla Teodora Falckého velkou měrou přispěli k věhlasu 
a zásadnímu postavení tohoto tělesa v hudebních dějinách. 
Dnes tento německý orchestr přijíždí do Holešova s programem 
tvořeným skladbami obou skladatelů. 
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Karel Košárek - klavír
Tomáš Netopil - dirigent

Druhý slavnostní koncert k 10. výročí festivalu je reminiscencí 
vůbec prvního koncertu pod hlavičkou MUSICA Holešov. Bylo 
to 23. září 2010 a hostujícím orchestrem byla Filharmonie 

Jiří Lábus - umělecký přednes 
Emil Viklický - klavír

Ač dopolední matiné, i tento program bude v pravém smyslu 
slova koncertem. A to hereckým koncertem Jiřího Lábuse, 
který za bravurních improvizací Emila Viklického přednese 
povídky Raymonda Carvera - mistra krátké prózy, jednoho 
z nejvýznamnějších spisovatelů americké literatury 80. let 
minulého století.

FILHARMONIE BRNO

„PROČ SI NEZATANČÍTE?“

sobota 21. září, 19:30 hod., velký sál zámku

neděle 22. září, 11:00 hod., velký sál zámku

Program: Mozart, Beethoven, Korte

Program: Mozart, Rossini

Markéta Cukrová - mezzosoprán
Tomáš Brauner - dirigent
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín

V koncertním programu s názvem „Parlo d‘amor“ /“Mluvím 
o lásce“/ se představí mezzosopranistka Markéta Cukrová, 
která je ojedinělým úkazem na české scéně vokální hudby. 
Pro neobyčejnou všestrannost a cit pro styl je vyhledávanou 
interpretkou hudby od středověku po 20. století. Dlouhodobé 
úspěchy v interpretaci „staré“ hudby jí vynesly spolupráci 
s renomovanými tuzemskými i zahraničními soubory  
a orchestry. V mozartovsko-rossiniovském večeru Cukrová 
dokáže, že i nejznámější, mnohokráte v různých provedeních 
slyšené árie, pokud jsou zpívané s citem a dokonalou 
technikou, stylově vytříbeně a s odzbrojující bezprostředností, 
mohou stále posluchačům přinášet obrovský zážitek. K čemuž 
zcela určitě přispěje i to, že za dirigentským pultem bude stát 
šéfdirigent Filharmonie Bohuslava Martinů Tomáš Brauner.

MARKÉTA CUKROVÁ   „PARLO D’AMOR“ 
KONCERT KE 100. VÝROČÍ VZNIKU ČESKOSLOVENSKA
pondělí 28. října, 18:00 hod., velký sál zámku

Brno. Tento večer se taktovky ujme Tomáš Netopil, dirigent, 
jehož umělecké úspěchy začínají připomínat dalšího 
kroměřížského rodáka, slavného Václava Talicha. Na programu 
vedle Mozartovy předehry k opeře Don Giovanni je proslulý 
Beethovenův klavírní koncert č.5 Es-dur „Císařský“, a také 
velmi zajímavá skladba českého skladatele O.F. Korteho 
Concerto grosso pro trubky, flétny, klavír a smyčce.
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Předprodej vstupenek:
Informační centrum Holešov, tel.: 571 160 880
V síti Ticketportal na www.tickeportal.cz nebo na tel.: 222 246 283

www.musica-holesov.cz

Štefan  Margita – tenor
Kristýna Vylíčilová – soprán
Miroslav Ambroš – housle
Ambroš Ladies Orchestra

Štefan Margita dokáže okouzlit posluchače operních scén 
jak v dramatických tak i lyrických rolích. Že si podmaní  
i návštěvníky koncertu s názvem „Margita Gala“ není pochyb. 
V programu stvořeném pro předvánoční čas společně  
se svými hosty, sopranistkou Kristýnou Vylíčilovou a houslistou 
Miroslavem Ambrošem za doprovodu dámského smyčcového 
orchestru Ambroš Ladies Orchestra, zazpívá mimo jiné slavné 
Schubertovo Ave Maria nebo Gershwinovu píseň Sporting 
Life. Stejně tak se mohou posluchači těšit i na slavné duety. 

„MARGITA GALA“
neděle 1. prosince, 18:00 hod., velký sál zámku

Martinů Voices
Umělecký vedoucí a dirigent Lukáš Vasilek

Černošské spirituály jsou fenoménem americké kultury. Tyto 
emocemi prodchnuté náboženské písně získaly popularitu 
především pro své chytlavé melodie a rytmy, na jejichž základě 
mj. počátkem 20. století vznikl jazz. Dnes jsou spirituály prováděny  
v nejrůznějších úpravách po celém světě a jejich výrazný otisk v sobě 
dokonce nese i česká hudba. Minulý rok doslova roztančil velký sál 
zámku v programu tvořeném spirituály a gospely americký zpěvák 
Earl Thomas. Zcela určitě to bude podobné i tento večer. Přivítáme 
Martinů Voices – komorní sbor složený ze třinácti špičkových 
profesionálních zpěváků. Pod vedením svého sbormistra Lukáše 
Vasilka získal sbor nespočet prestižních mezinárodních ocenění  
a jeho renomé zdaleka přesáhlo hranice republiky.

„IN THE SPIRITUAL MOOD“
neděle 10. listopadu, 18:00 hod., velký sál zámku

Společně s rodačkou z nedaleké Bystřice pod Hostýnem 
Kristýnou Vylíčilovou to bude „Somewhere“ z Bernsteinova 
muzikálu West side story nebo „Brindisi“ z Verdiho La Traviaty.
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