
 

 

 
 
Hudební festival Za poklady Broumovska poprvé zavítal do 
teplického kostela Panny Marie Pomocné 
 
Teplice nad Metují | Předposlední koncert letního hudebního festivalu Za poklady Broumovska 
zavedl své posluchače poprvé ve své historii do teplického kostela Panny Marie Pomocné. Kostel 
je spojený s unikátní Ivanitskou poustevnou a stojí tak za návštěvu i během roku. Úplně poprvé 
také během festivalového koncertu zaznělo spojení saxofonu, klarinetu a varhan. 
 
O nevšední hudební zážitek se během devátého festivalového koncertu v sobotu 24. 8. 2019 
postaralo Duo Bubreg: patnáctiletý saxofonista Márton Bubreg a jeho osmnáctiletý bratr, 
klarinetista Bence Bubreg, které doprovodila jejich maminka, varhanistka Linda Bubreg-Dobay. 
 
„Bratři z Tyrolska již vyhráli několik hlavních cen v různých mezinárodních soutěžích v Japonsku, Itálii, 
Francii, Slovinsku, České republice, Rakousku a Chorvatsku. Jsme proto rádi, že po vystoupeních 
v newyorské Carnegie Hall nebo pražském Rudolfinu zavítali k nám, na festival Za poklady 
Broumovska“ popsala úspěchy rodinného dua výkonná ředitelka festivalu Tereza Kramplová. 
 
Teplický kostelíček zcela zaplnilo 135 posluchačů, díky kterým přibyla ve festivalových kasičkách 
částka 6352 korun. Celkový výnos z festivalu poputuje po závěrečném koncertu na pomoc 
kostelům, ve kterých se festival celé prázdniny koná.   
 
 
Pozvánka na závěrečný koncert festivalu /  
Eva Urbanová a Moravské klavírní trio - 31. srpna, Božanov 

Závěrečný koncert 14. ročníku festivalu, se uskuteční v sobotu 31. srpna od 18 hodin 
v božanovském kostele sv. Máří Magdalény, a představí naši přední sopranistku Evu Urbanovou 
v doprovodu Moravského klavírního tria, s nímž při podobných projektech úzce spolupracuje 
v převážně operním repertoáru.  
 
Eva Urbanová je jednou z nejúspěšnějších českých sopranistek, vystupovala na mnoha světových 
scénách včetně milánské La Scaly, londýnské Covent Garden a Metropolitní opery v New Yorku. 
Vstupné na koncert je dobrovolné, výtěžek putuje na pomoc kostelům. 
 
Program (výběr): 
Bedřich Smetana: árie Libuše "Bohové věční tamo nad oblaky" z opery Libuše 
 



 

 

Antonín Dvořák: „Měsíčku na nebi hlubokém“, árie Rusalky z 1. dějství opery Rusalka, Když mě 
stará matka z písňového cyklu Cigánské melodie op. 55, Finále z tria f-moll op.65 
 
Franz Schubert: Ave Maria 
 
Georg Fridrich Händel: árie ,,Lascia ch’io pianga“ z opery Rinaldo 
 
Zdeněk Král: Kde domov náš 
 
Francesco Cilea: „Io son l’umile“, árie Adriany z 1. dějství opery Adriana Lecouvreur 
 
Giacomo Puccini: „Oh! Mio babbino caro“, árie Lauretty z opery Gianni Schicchi 
 
Aram Chačaturjan: Šavlový tanec 
 
Tomaso Albinoni: Adagio 
 
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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Za poklady Broumovska  
Agentura pro rozvoj Broumovska 
 
Tel: 491 521 283, 723 282 214 
Email: katerina.ostradecka@broumovsko.cz 
 
V případě dovolené kontaktujte Terezu Kramplovou: 
E: tereza.kramplova@zapoklady.cz 

T:  +420 731 481 309  

http://www.zapoklady.cz/

