Název aktivity
Krátký popis aktivity

Cíle a odůvodnění aktivity

Mezinárodní hudební festival Lípa Musica 2017 - 16. ročník
Mezinárodní hudební festival Lípa Musica se z původně lokálního, z České Lípy pocházejícího
festivalu orientovaného na duchovní hudbu, stal po letech významným hudebním a společenským
svátkem Libereckého kraje s přesahem do Ústeckého kraje a Saska, jehož příchod je s každým
začínajícím podzimem netrpělivě očekáván. Za 15 let existence festivalu se v severočeském regionu
uskutečnilo více jak 250 koncertů za účasti renomovaných tuzemských i zahraničních interpretů
převážně klasické hudby, které navštívilo na 35.000 posluchačů. Za dobu institucionální spolupráce
s Ústeckým krajem se v tomto regionu uskutečnilo čtrnáct koncertů, které navštívilo několik tisíc
posluchačů. Lípa Musica obohatila koncertní nabídku Teplic, Děčínu, Filipova u Rumburku, Litoměřic,
Úštěku a Šluknova, a to o jména prvotřídních umělců světového remomé (Gerhard Oppitz, Nicolas
Altstaedt, Robert Crowe, Josef Špaček, amarcord ad.). Pro rok 2017 jsou plánované opět čtyři
koncerty, které nabídnou setkání se špičkovými tuzemskými i zahraničními interprety v Děčíně,
Litoměřicích, Filipově u Rumburku a nově v Konojedech. Ústeckou festivalovou kapitolu budou
reprezentovat renomovaný německý varhaník Albert Koch, Kühnův dětský sbor, klarinetista Igor
Františák a Barocco sempre giovane či Ensemble Inégal.
Cílem festivalu je být nejvýznamnějším a prestižním hudebním svátkem severočeského regionu
s přesahem do Saska nabízející kvalitní hudební program vybraného žánrového zaměření za účasti
renomovaných tuzemských i zahraničních umělců v širokém spektru kulturních center regionu,
do kterých již po několik let náleží i vybrané lokality Ústeckého kraje. Poslání festivalu tkví v péči
o kulturní povědomí a duchovní rozvoj regionu, péči o český i světový hudební odkaz, v rozšíření
kulturní nabídky regionu v zájmu zvýšení jeho atraktivnosti, ve snaze oživit a rozvíjet kulturní a
duchovní památky a centry regionu, posílit mezikulturní dialog, kulturně-sociální vazby a partnerské
spolupráce se SRN, ale i mezi domácími regiony, podpořit kulturní mobilitu a vytvářet kvalitní
stimuly pro cestovní ruch. V neposlední řadě se festival snaží o podporu hudebního vzdělávání
mladé generace, kterou v letošním roce bude realizovat právě v Ústeckém kraji, a vytvoření
tvůrčího, přátelský a konstruktivní dialog a funkční partnerství mezi jednotlivými festivalovými místy,
které v rovině návštěvnické podporuje i vlastní poskytovanou autobusovou dopravou. Festival tak
vytváří pozitivní stimuly pro rozvoj cestovního ruchu s přidanou hodnotou a přispívá k zatraktivnění
kraje v celorepublikovém i zahraničním měřítku.

Typ aktivity
Rozsah aktivit
Časové období akce

Kulturní / hudební
Mezinárodní
12. 8. – 12. 11. 2017
prolog 12. 8. – koncerty v Ústeckém kraji jsou plánované na termíny: 23. 9., 26. 9., 8. 10. a 11. 10.
široká veřejnost se zájmem o kulturu

Cílová skupina
Předpokládaný počet účastníků/návštěvníků
800
aktivity (nepovinné)
Litoměřice (kostel Všech svatých), Konojedy (kostel Nanebevzetí Panny Marie), Děčín (Zámek),
Místo realizace aktivity
Očekávané výsledky/dopady/výstupy

Celkový předpokládaný rozpočet aktivity
Financování
Hlavní organizátor aktivity
Stručný popis činnosti pořádající organizace

Identifikační údaje – Adresa
Kontaktní / zodpovědná osoba

Filipov u Rumburku (bazilika)
Propagace Ústeckého kraje v České republice i zahraničí, propagace českého i zahraničního
hudebního odkazu, zatraktivnění zapojených lokalit a památek kulturního dědictví projekty s živým
uměním, obohacení kulturní nabídky o projekty vysoké umělecké úrovně v běžné regionální nabídce
nedostupné. Očekávaná hodnota mediálního prostoru věnovaného propagaci akcí v Ústeckém kraji
a kraje samotného: cca 850.000,- Kč
Rozpočet projektů v ÚK: cca 580.000 Kč; celkový rozpočet festivalu: 5,0 mil. Kč
Vícezdrojové
ARBOR – spolek pro duchovní kulturu
Cílem spolku ARBOR je zprostředkování vysokých kulturních a duchovních hodnot (především
v oblasti hudby) širokému spektru zájemců, zvl. v českolipském kraji a popř. dalších regionech, kde
minulý režim výrazně narušil historickou tradici ve vytváření a recepci těchto hodnot. Sdružení se
soustřeďuje zvl. na provozování nekomerčních a okrajových žánrů. Usiluje v této oblasti také
o účinnou spolupráci s německými sousedy, se kterými nás spojují souvislosti historického vývoje.
V souladu s významem názvu spolku (arbor, lat. strom, též stěžeň, veslo, loď) je krédem spolku
„společná Evropa jako strom, jenž ví o svých kořenech v celé jejich šíři a hloubce a vědomě je ctí“.
Od roku 2015 je hlavním pořadatelem mezinárodního hudebního festivalu Lípa Musica,
spolupořadatel je od jeho založení.
Žižkova 528/6, 470 01 Česká Lípa, IČ: 70820503
Martin Prokeš

Pozice
Telefon
Email
Reprezentant organizace – např. jednatel
Partneři aktivity
Návrhy propagace v rámci RS

předseda spolku a ředitel festivalu
608 111 973
martin.prokes@lipamusica.cz
Martin Prokeš – předseda spolku
Ministerstvo kultury, Českoněmecký fond budoucnost, město Děčín, Valdemar Grešík – Natura,
s.r.o., Statní fond kultury, dárci
distribuce letáků v pokladně a na koncertech, plakáty v pokladně festivalu

