
 

 

 
 
 
Orchestrální program zavedl festival Za poklady Broumovska do 
druhé poloviny 
 
Broumov | Kvůli probíhající rekonstrukci kostelů broumovské skupiny v Ruprechticích, 
Vernéřovicích a Heřmánkovicích se hudební festival Za poklady Broumovska letos již podruhé 
vydal do klášterního kostela sv. Vojtěcha v Broumově, kde v sobotu 3. srpna přivítal tenoristu 
Martina Šrejmu, hornisty a lektory Letních hornových kurzů Zuzanu Rzounkovou a Martina 
Sokola a Orchestr L´Armonia Terrena s dirigentem Zdeňkem Klaudou. 
 
Šestý festivalový podvečer, který si přišlo vyslechnout 304 českých i polských návštěvníků, zahájil 
Koncert pro dva lesní rohy, smyčce a basso continuo Georga Philippa Telemanna a pokračoval Arií 
Tamerlana Georga Friedricha Händela ze stejnojmenné opery. V druhé polovině programu zazněla 
Serenáda pro tenor, lesní roh a smyčce op. 31 Benjamina Brittena a Symfonie č. 29 A dur, KV 201 
Wolfganga Amadea Mozarta. 
 
„Koncert měl ambici představit lesní roh jako nástroj, který je atraktivní ve všech svých podobách. Na 
spojení dvou lesních rohů v Telemannově Dvojkoncertu navázala Brittenova Serenáda, kde hráč ukáže 
posluchačům všechny hornové „finesy“ a představí i tzv. přirozený lesní roh, předchůdce moderního 
nástroje. Jako součást orchestru pak horna zní tradičně ve velkých symfonických tělesech, na koncertě 
byla součástí Mozartovy Symfonie A dur,“ uvedla výkonná ředitelka festivalu Tereza Kramplová a 
dodala: „Mým snem bylo provést Serenádu Benjamina Brittena právě v Broumově, kde organizujeme 
každoročně Letní hornové kurzy a přivážíme do regionu mladé talenty z celého světa. Měla jsem velké 
štěstí na partnery, skvělého tenoristu Martina Šrejmu, hornistu Martina Sokola i na orchestr složený 
z vynikajících hudebníků.“ 
 
Díky dobrovolnému vstupnému, které v závěru festivalu putuje na podporu opravy broumovských 
kostelů, se během šestého koncertu vybralo 23540 korun. 
 
 
Pozvánka na 7. koncert festivalu / 10. srpna, Bezděkov nad Metují 

V sobotu 10. srpna bude festival pokračovat sedmým koncertem v kostele sv. Prokopa v Bezděkově 
nad Metují. Posluchačům se představí lektoři Letních hornových kurzů: hornisté Ricardo 
Matosinhos (Portugalsko), Zuzana Rzounková, Jan Vobořil a Martin Sokol, spolu s klavíristkou 
Janou Goliášovou. Vybrané vstupné, které bude opět dobrovolné, věnují organizátoři festivalu na 
pomoc kostelům broumovské skupiny.  



 

 

 
„Koncert lektorů Letních hornových kurzů se stal tradičně velmi oblíbeným koncertem festivalu 
s vysokou návštěvností. Lesní roh je zde představen nejen sólově, ale i v komorních formacích, pro 
posluchače se tak otevírá svět lesního rohu i v jiném světle než v tom orchestrálním,“ uvedla Tereza 
Kramplová, výkonná ředitelka festivalu.  
 
Program koncertu: 
 
Kerry Turner: „Abide with me“ 
Ricardo Matosinhos: „Horn calls you back“ pro dva lesní rohy a klavír op. 78 
Ricardo Matosinhos: Písnička pro Emmu pro lesní roh a klavír op. 75 
Ricardo Matosinhos: Píseň beze slov pro wagnerovu tubu a klavír op. 80 (česká premiéra) 
Wolfgang Amadeus Mozart: Koncert pro lesní roh a klavír č. 4 
Richard Strauss: Andante 
 
Nad 14. ročníkem festivalu převzali záštitu: Ministerstvo kultury ČR, kardinál Dominik Duka OP a 
víceletou záštitu převzal Královéhradecký kraj. Hlavními partnery festivalu jsou Ministerstvo 
kultury ČR, Královéhradecký kraj, město Broumov a společnost MND. Významnými partnery jsou 
Hobra-Školník, Státní fond kultury ČR, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Raiffeisen Leasing,  
Kasper KOVO, Wikov a Z-Trade. Partnery festivalu jsou Královéhradecká diecéze a místní farnosti, 
Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, Region 
Broumovsko, Rakouské kulturní fórum, Polské velvyslanectví v Praze,  P-Transport,  Petrof, Penzion 
Jízdárna Hejtmánkovice a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve 
svých obcích.  
 
Mediálními partnery 14. ročníku festivalu jsou Harmonie, Opera+, Klasikaplus.cz, Radio Classic, 
Český rozhlas Hradec Králové, PROPAMÁTKY, Týdeník Rozhlas, scéna.cz a Naše Broumovsko. 
Aktuální informace naleznou zájemci na webu www.zapoklady.cz nebo na facebookovém profilu 
festivalu. 
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