uběhl další rok a já mám tu
milou povinnost, že vám mohu
představit programovou řadu
festivalu Hudební setkání
s pořadovým číslem 11.
Věřím, že pro vás budou všechny koncerty potěšením,
tak jako jím byly pro mě, když jsem je sestavoval.
Přiznám se, že i v porovnání se dvěma
předchozími ročníky bylo letošní plánování více než dobrodružné. Proto
také hned zkraje děkuji všem, kdo se
rozhodli naše koncerty podpořit, protože díky nim může festival existovat.
Bylo tak tomu od nepaměti. Potřebujeme osvícené mecenáše, kteří vědí, že
hudba, potažmo umění, nepatří mezi
věci zbytné a není jen jakousi nadstavbou v dobách hojnosti. Naopak, bez
kultury jsme jako společnost zcela
bezvýznamní. Hudba jakožto umění
probíhající v čase má tu úžasnou moc
nás inspirovat a vtáhnout nás do poklidného ticha, do míst, kde vše vzniká
a kde nalezneme ten pravý pocit bezpečí a jistoty. Jinými slovy, stáváme
se nehybnými pozorovateli neustále
se měnícího světa.
Nyní ale k programu. Čeká na vás
celkem dvanáct hudebních setkání. Začneme na zámku Velké
Březno koncertem s názvem Šlechtický salón. Nejde o typický koncert,
ale o skutečný hudební salón, neboť
– jak poznamenal autor večera, pan
kastelán Miloš Musil – každý, kdo
v 19. století něco znamenal, takovýto
salón navštěvoval. Podtitul je: hudba,
četba, verše. Následující dva koncerty
se konají také na tomto zámku, bude
to tradiční koncert k návštěvě Ferenze Liszta, kdy se nám představí vycházející pianistická hvězda Marek
Kozák; do zámku také zavítají herec
Jiří Lábus a jazzová legenda Emil
Viklický.

Milí přátelé, z celého srdce se těším
se shledání s vámi všemi. Než se
však uvidíme, můžete si chvíli krátit
například sledováním našich videí
v samostatné sekci DIGITAL. Pánové
Josef Somr a Ladislav Županič vás
provedou překrásnými místy severočeských památek a zároveň si vyslechnete koncerty od nejlepších interpretů hudby. Vše v TV kvalitě a se

zvukem od zvukového mistra Jana
Lžičaře. I díky tomuto projektu se festival Hudební setkání stal v posledních
dvou letech největší a nejprestižnější
festivalovou přehlídkou v ústeckém
regionu. Děkuji vám za dosavadní přízeň, velice si jí vážím.
Na shledanou s vámi se těší
Michal Mašek.

To ale není vše, v roce 2022 oslaví
významná životní jubilea další čtyři
hudební legendy. Do Kadaně přijala
pozvání operní hvězda první velikosti
Gabriela Beňačková, na Červeném Hrádku uslyšíte Václava Hudečka, v Budyni nad Ohří přivítáme
Štěpána Raka a v Poutním kostele
Nanebevzetí Panny Marie Jiřího
Stivína. Ten zde vystoupí jako host
vánočního koncertu Jiřího Hodiny
a jeho Scholy Benedicty. Pro stejné
místo, na den 27. 11., připravili pak
barytonista Roman Janál a Aleš
Bárta exkluzivní adventní program.
Z první strany naší brožurky se na
vás dívá Antonín Dvořák a právě
jemu jsou věnovány tři koncerty.
Koncert pro Ústí nad Labem přinese
Novosvětskou symfonii a Slovanské
tance (jedinečná úprava pro klavír
a orchestr), již zmíněný koncert Václava Hudečka (Sonatina a Romantické
kusy) a nesčetněkrát oceněný klavírista Ivo Kahánek představí v Severočeské knihovně nepříliš známé
Dvořákovo klavírní dílo.
Dále vás chci, vážení posluchači, pozvat do České Lípy na koncert proslulého Guarneri Tria,
jejž tvoří Ivan Klánský, Marek Jerie
a Čeněk Pavlík, a ještě na Mimořádný výletní koncert do kostela
sv. Ludmily na Tetíně. Zde uvidíte
a uslyšíte nejlepšího hornistu světa
Radka Baboráka, neméně talentovaného Pavla Svobodu a mezzosopranistku Elišku Zajícovou.

Festivalová pokladna:
Pondělí – Pátek: 10 – 12 a 13 – 17:00 hodin
Sobota: 10 – 12 hodin
Prodejna
HUDEBNINY-USTI.CZ
Mírové náměstí 109/33, Ústí nad Labem
(2. patro nad McDonaldem)

Vstupenky je možné zakoupit také na základě rezervace v místě
konání akce 30 minut před jejím začátkem.

Rezervace vstupenek:
Michal Mašek mobil: 723 027 115
vstupenky@hudebni-setkani.cz
Pořádá: Morpheus Art, s.r.o.

Hudební setkání

Vážení a milí
posluchači,

Antonín
Dvořák
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Prestižní hudební festival
pořádaný na severu Čech

16. 7. – 18. 12.
2022
www.hudebni-setkani.cz

Přehled koncertů
Šlechtický salón / hudba, četba, verše
Zámek Velké Březno, 16. července 2022, 19:00 (200,- Kč)
Michal Mašek – klavír
Dan Podstatzky-Lichtenstein – host, klavír

Herecký koncert
Zámek Velké Březno, 10. srpna 2022, 19:00 (250,- Kč)
Jiří Lábus – americké povídky a básně
Emil Viklický – autor hudby, klavír

Václav Hudeček 70
Zámek Červený Hrádek – Jirkov, 22. září 2022, 19:00 (350,- Kč)
Václav Hudeček – housle a průvodní slovo
Michal Mašek – klavír

Ivo Kahánek představuje Dvořáka a Chopina
Sev. knihovna, Churchillova ul., 5. října 2022, 19:00 (200,- Kč)
Ivo Kahánek – klavír a průvodní slovo

Koncert pro Ústí nad Labem / Z nového světa

Na břehu mořském

Severočeské divadlo s. r. o., 27. října 2022, 19:00 (200 – 430,- Kč)
Miloš Formáček – dirigent Severočeského divadla
Igor Ardašev – klavír
Michal Mašek – klavír

Zámek Velké Březno, 7. září 2022, 19:00 (200,- Kč)
Marek Kozák – klavír a mluvené slovo

Mimořádný koncert / Setkání na Tetíně

Vodní hrad Budyně nad Ohří, 16. září 2022, 19:00 (150,- Kč)
Štěpán Rak – kytara, zpěv
Jan Matěj Rak – kytara, zpěv

Gabriela Beňačková 75

Setkání ve Ville Hrdlička

KZ Orfeum – Kadaň, 18. září 2022, 18:00 (250,- Kč)
Gabriela Beňačková – soprán
Jakub Pustina – tenor
Marta Vašková – klavír

Villa Hrdlička – Česká Lípa, 24. listopadu 2022, 18:00 (350,- Kč)
Guarneri Trio Prague:
Ivan Klánský – klavír
Čeněk Pavlík – housle
Marek Jerie – violoncello

Schola Benedicta / Jiří Stivín 80

Jiří Stivín – dechové nástroje

Obec
Velké Březno

MUDr. Aleš
Rosenbaum
Budyně nad Ohří

Město Horní Jiřetín

Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Horní Jiřetín (70,- Kč)
27. listopadu 2022, 17:00
Roman Janál – baryton
Aleš Bárta – varhany
Kostel Nanebevzetí Panny Marie – Horní Jiřetín (70,- Kč)
18. prosince 2022, 17:00
Schola Benedicta: Jiří Hodina – sbormistr,
Melusine Srovnalová (zpěv, viola da gamba), Marie Mrvová,
Marie Puttnerová, Michaela Vostřelová, Anna Žáková

Kostel sv. Ludmily – Tetín 16. listopadu 2022, 17:00
(vstupné dobrovolné)
Pavel Svoboda – varhany
Radek Baborák – lesní roh
Eliška Zajícová – mezzosoprán

Štěpán Rak 77

Adventní setkání v Horním Jiřetíně

Květinářství Jílové
Milan Tejmer

MUDr. David
Bejšovec

Michal Vejlupek – advokát
www.advokat-ul.cz

Ivan Mareš

Pavel Škorpil

Jana Michalová

Pro podrobný program a veškeré informace navštivte:
www.hudebni-setkani.cz
nebo pište na vstupenky@hudebni-setkani.cz.
Pořadatel si vyhrazuje práco na změnu v programu.

