
 

 

TISKOVÁ ZPRÁVA, 23. červen 2020 

 
Festival Za poklady Broumovska zahájí v sobotu online koncert 
Filharmonie Hradec Králové a klavíristy Matyáše Nováka 
 
Broumov | V sobotu 27. června odstartuje 15. ročník letního festivalu klasické hudby Za 
poklady Broumovska. Poprvé v historii festivalu se zahajovací koncert uskuteční pouze online. 
Zájemci ho mohou sledovat v 18 hodin na festivalovém webu www.zapoklady.cz nebo na 
www.mall.tv, v rámci projektu #kulturažije. Ve středu 1. 7. pak bude festival pokračovat 
prvním koncertem naživo. 
 

 
 
O zahájení festivalu se postará nejvýznamnější symfonický orchestr regionu – Filharmonie Hradec 
Králové, dirigent Andreas Sebastian Weiser a klavírista Matyáš Novák. Na programu koncertu bude  
Symfonie č. 35 D dur K 385 „Haffnerova“ Wolfganga Amadea Mozarta a Klavírní koncert č. 1 C 
dur Ludwiga van Beethovena. Koncert připomene beethovenovské výročí, které v roce 2020 
slavíme. Zároveň upozorní na nález pozoruhodného dobového kaligrafického opisu prvního vydání 
Beethovenova klavírního koncertu C dur, který společnost Za poklady Broumovska vydává formou 
faksimile. 
 
„Dochovaný rukopis je dokladem toho, že benediktini měli v oblibě nejen hudbu liturgickou, ale i hudbu 
světskou. Rukopis patří mezi vzácné prameny a dokládá oblíbenost Beethovenovy hudby na našem 
území v první polovině 19. století. Představování zapomenutých děl broumovského archivu je jedním 
z cílů festivalu a touto myšlenkou navazujeme i na minulé roky, kdy festival uvedl školskou hru 
Augustina Šenkýře, nebo díla jeho současníků,“ uvádí ředitelka festivalu Tereza Kramplová. 
 
Sobotní koncert i celý festival bude možné podpořit na darovacím portálu www.darujme.cz. 
Aktuální informace naleznou zájemci na www.zapoklady.cz nebo na facebookovém profilu 
festivalu.  
 

http://www.zapoklady.cz/
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http://www.darujme.cz/
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Ve středu 1. července bude festival pokračovat prvním koncertem naživo, který se uskuteční 
v kostele sv. Anny v obci Vižňov. V 18 hodin vystoupí sopranistka a držitelka ceny Thálie Jana 
Šrejma Kačírková, kytarista Lukáš Sommer a smyčcové kvarteto M. Nostitz Quartet. Festivalové 
publikum si vyslechne sopránové árie v neobvyklém spojení se smyčcovým kvartetem a kytarou, i 
další komorní díla v aranžích Lukáše Sommera. Koncert bude možné sledovat také ze záznamu 
v sobotu 11. července na mall.tv, a na sociálních sítích festivalu. Vstupné na koncert je dobrovolné. 
Výtěžek putuje stejně jako každý rok na pomoc skupině broumovských kostelů. 
 
Program koncertu: 
L. Boccherini: Quintet D dur, G 448, 2. věta Pastorale 
Ch. W. Gluck:  árie Sesta „Se mai senti spirarti sul volto“ z opery La clemenza di Tito 
W. A. Mozart: Il Re pastore KV. 208 (1775) – Předehra k opeře 
W. A. Mozart: árie Aminta „L'amerò, sarò costante" 
J. Mysliveček: Smyčcový kvartet C dur 
J. Mysliveček: Olimpiade – árie Argénis „Che non mi disseun di`“ 
L. Sommer: Suita ve starém stylu pro sólovou kytaru 
 W. A. Mozart:  Smyčcový kvartet F dur 
 
Nad 15. ročníkem festivalu převzali osobní záštitu ministr kultury ČR Lubomír Zaorálek, 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 a Wikov. Partnery festivalu jsou 
královéhradecká diecéze a místní farnosti, Benediktinské opatství sv. Václava v Broumově, 
Agentura pro rozvoj Broumovska, Podnikatelský klub Broumovska, Z-Trade, Region Broumovsko, 
Rakouské kulturní fórum, velvyslanectví Polska, společnost Petrof, penzion Jízdárna Hejtmánkovice 
a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých obcích. Mediálními 
partnery 15. ročníku festivalu jsou Mall.tv, Radio Classic, Český rozhlas Hradec Králové, 
Klasikaplus.cz, Opera+, časopis Harmonie, PROPAMÁTKY, scéna.cz a Naše Broumovsko.  
 

 
Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou. Každé léto otevírá brány unikátní skupiny 

broumovských kostelů, které rozeznívá sobotními podvečerními koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. 

Genius loci broumovského regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s klasickou 

hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby dostává do srdcí hudbymilovných 

posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav 

kostelů a popularizace klasické hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na koncerty je dobrovolné a přispívá 

k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny. 
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