20. ročník mezinárodního festivalu KAMPANILA v Mikulově
Mimořádné sborové koncerty na Jižní Moravě v jubilejních hávu

31. 8. – 2. 9. 2018 | www.festival-kampanila.cz
Mezinárodní festival pěveckých sborů rozezní v jubilejním dvacátém ročníku malebný
jihomoravský Mikulov. Letošní dramaturgie nabídne nejen připomenutí úspěšných
předcházejících ročníků, ale nahlédne i do možností dalšího rozvíjení tradice setkávání sborů.
Jednou z nenahraditelných deviz festivalu jsou nádherné prostory, které Mikulov svým
návštěvníkům nabízí. Pořadatelé využívají ke koncertům často netradiční místa. Pro letošní
výročí byly vybrány reprezentační prostory zámku. Vůbec poprvé proběhne jeden z koncertů
na zámecké terase a poskytne posluchačům neopakovatelný výhled na Svatý kopeček.
Závěrečný koncert po delším čase využije slavnostní atmosféru chrámu sv. Václava jako
reminiscenci 1. ročníku, kdy byl posvěcen městský prapor Mikulova. Festival nabídne i
doprovodný program. Mimo jiné autogramiádu všestranného muzikanta Zdeňka Krále, jehož
skladbám je věnován jeden z festivalových koncertů.
Festival KAMPANILA pořádá od prvního ročníku sbor uměleckého sdružení Virtuosi di
Mikulov. Dvěma hlavním osobnostem, které se ve vedení sboru vystřídaly, bude patřit
zahajovací koncert. Smíšený sbor Ars Brunensis pod vedením Zuzany Kadlčíkové a vokální
ansámbl OctOpus Vocalis s uměleckým vedoucím Martinem Franzem představí sborovou
tvorbu Bohuslava Martinů, Petra Ebena, Jan Nováka, Antonína Tučapského a dalších českých
autorů. Jsou posluchači, kteří mají z moderní vokální hudby obavy. V tomto případě se však
není čeho bát, neboť oba ansámbly interpretují zmíněnou hudbu s nadhledem a vtipem sobě
vlastním.
Setkání sborů zahájí hostitelský sbor Virtuosi di Mikulov úpravami lidových písní. Komorní
těleso Auris Brunensis připravuje pod vedením Terezy Toufarové slavné filmové melodie.
Známé písně z dílny Jaroslava Ježka s texty Jiřího Voskovce a Jana Wericha v úpravách Dady
Klementové zazpívá Smíšený sbor Kantiléna se sbormistrem Janem Ocetkem a klavírního
doprovodu se ujme sama aranžérka. Na závěr setkání vystoupí vynikající Bratislavský
chlapčenský zbor se sbormistry Magdalenou Rovňákovou a Gabrielem Rovňákem s bohatou
žánrovou nabídkou světského programu.
Na závěrečném koncertu festivalu se představí sbory Musica da camera Brno (sbormistr
Martin Franze), Kantila Křtiny (sbormistr Lukáš Sotolář) a domácí Virtuosi di Mikulov
(sbormistr Martin Franze). Za doprovodu smyčcového orchestru a varhan bude provedena
Missa brevis současného brněnského skladatele Zdeňka Krále v premiérové verzi pro
rozšířené obsazení. Sólových partů se ujmou vynikající zpěváci; sopranistka Lenka
Cafourková a tenorista Kuba Kubín. Dále mimo jiných zazní v premiérách vokální skladba
Pater noster pro smíšený sbor a capella a Ave verum corpus pro sólový soprán. Skladatel
Zdeněk Král bude na koncertě přítomen a zájemci o osobní setkání se skladatelem určitě
využijí připravované autogramiády, která proběhne odpoledne před koncertem v zámecké
zahradě. Moderování se ujme herečka a tanečnice Kristýna Štarhová. Ta tvoří se Zdeňkem
Králem oblíbenou dvojici v dětském pořadu Hýbánky, kde je i spoluautorkou scénářů.

Festival KAMPANILA je tradičně spjat s poutí na Svatý kopeček. Ta proběhne jako každoročně
první zářijovou neděli. Ve spolupráci s Bratislavským chlapčenským zborem chystají
pořadatelé na začátek pouti malé překvapení. Fanoušci vokální hudby by si jej neměli nechat
ujít, stejně jako celý jubilejní ročník festivalu v Mikulově pod laskavou záštitou Rostislava
Koštiala, starosty města Mikulova.
VSTUPNÉ: Předprodej vstupenek: Turistické informační centrum Mikulov Náměstí 158/1, Mikulov •
tic@mikulov.cz • tel.: (+420) 519 510 855 Vstupenky (dospělí / senioři a děti):
31. 8. 150 Kč / 100 Kč
1. 9. 200 Kč / 150 Kč
2. 9. 250 Kč / 200 Kč
Permanentní vstupenka: 500 Kč / 350 Kč

Kontakt: Michaela Bálintová, sbor.vdm@gmail.com, (+420) 777 821 705

PROGRAM FESTIVALU:
ZAHAJOVACÍ KONCERT
Pátek 31. 8. 2018 v 19.30 | Nástupní sál zámku
Ars Brunensis / Zuzana Kadlčíková
OctOpus Vocalis / Martin Franze
Program: HUDBA ČESKÝCH AUTORŮ
SETKÁNÍ SBORŮ
Sobota 1. 9. 2018 v 19.30 | Zámecká terasa
(v případě nepříznivého počasí Velký zámecký sál)
Virtuosi di Mikulov / Martin Franze
Auris Brunensis / Tereza Toufarová
Smíšený sbor Kantiléna / Jan Ocetek, Dada Klementová
Bratislavský chlapčenský zbor / Magdalena Rovňáková, Gabriel Rovňák
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
Neděle 2. 9. 2018 v 17.00 | Kostel sv. Václava
Musica da camera Brno / Martin Franze
Kantila Křtiny / Lukáš Sotolář
Virtuosi di Mikulov / Martin Franze
Lenka Cafourková - soprán
Kuba Kubín – tenor
Martin Franze – dirigent
Program | Zdeněk Král: Missa brevis, Pater noster (premiéra), Ave verum corpus (premiéra)
DOPROVODNÝ PROGRAM
Neděle 2. 9. 2018 v 9.00 | Kostel sv. Václava
Krátké vystoupení Bratislavského chlapčenského zboru u příležitosti pouti na Svatý kopeček
Neděle 2. 9. 2018 v 17.00 | Oranžerie v zámecké zahradě
Autogramiáda Zdeňka Krále | Moderuje Kristýna Štarhová (znáte z pořadu Hýbánky)

