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Obec 
Velké Březno

Partneři: 

Obec Horní Jiřetín

Ivan Mareš

MUDr. David Bejšovec

Pavel Škorpil

Michal Vejlupek – advokát
www.advokat-ul.cz

Jana Michalová

MUDr. Aleš
Rosenbaum

Květinářství Jílové
Milan Tejmer

Nejvýznamnější partneři:      S l o v o  P R I M ÁT o R A  ú S T Í  N A D  l A B E M 

k  f E S T I vA l u  H u D E B N Í  S E T k Á N Í  2 0 2 0

vážení přátelé kvalitní hudby,
opět nás čekají skvělé kulturní zážitky spojené s festivalem Hudební se-
tkání. letos se koná již po deváté a to navzdory všem problémům, které 
nás omezovaly v posledních měsících. Pořadatelé si za svoje úsilí zaslouží 
velké uznání a náš dík za to, že se nevzdali a festival uspořádali. Můžeme 
se tak těšit ze setkání s kulturou té nejvyšší kvality. Již úvodní koncert 
v Severočeském divadle s programem Mozarta a Milhauda pro dva kla-
víry a vystoupením houslového virtuosa václava Hudečka slibuje mnoho. 
A to nás ještě čekají krásné recitály v Červené aule uJEP a Wolfrumově 
vile a další akce na zámku ve velkém Březně. Na podobně krásná setkání 
se mohou těšit lidé i v dalších místech kraje. Partnerem festivalu je opět 
město ústí nad labem. Pokládáme si za čest podpořit tak významnou 
kulturní událost, která už se v našem regionu stala tradicí, a naši občané si 
k ní už dávno našli cestu. Přeji nám všem, ať si setkání s hudbou užijeme.

Petr Nedvědický
primátor ústí nad labem

f E S T I vA l  S E  ko N Á  P o D  z Á š T I T o u

S TAT u TÁ R N Í H o  M ě S TA  ú S T Í  N A D  l A B E M

Rezervace vstupenek:
Michal Mašek
mobil: 723 027 115
info@michalmasek.cz

Pořádá:
Morpheus Art, s.r.o.
www.morpheusart.cz

Předprodej vstupenek: 
Pondělí – Pátek: 10 – 12 a 13 – 17:00 hodin
Sobota: 10 – 12 hodin
v prodejně 
HUDEBNINY-USTI.CZ 
Mírové náměstí 109/33, ústí nad labem
(2. patro nad McDonaldem)

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



I nás se však dotkla situace nouzo-
vého stavu vyhlášeného vládou 12. 
března 2020 v souvislosti s nemocí 
CovID19 a vše bylo nutné přepraco-
vat. Během tohoto období jsme ale 
nezaháleli a vznikl, při jedné z mých 
návštěv na zámku velké Březno a roz-
hovoru s panem kastelánem Musilem, 
spontánně nový počin: cyklus 5ti 
digitálních „koncertů pro prázdný zá-
mek“. Následná vlna pozitivní reakce 
a tisíce zhlédnutí mě navedly k zamy-
šlení a evoluci projektu do formátu 
koncertních video-pozvánek.

Nový projekt má vlastní interne-
tové stránky a bude vám přinášet 
prostřednictvím kamery s průvodcem 
hudbu v podání nejlepších interpretů 
a další zajímavosti z opomíjených 
památek. za nejdůležitější považuji, 
že vznikla forma, která nekopíruje živý 
koncert, ale není ani hudební klip, kde 
by se vytrácela živost a jedinečnost 
provedení. Jde o svébytný originál. 
Natáčení první série devíti dílů začne 
v srpnu dvěma koncerty na zámku 
Jezeří a pokud nechcete nic 
zmeškat, napište mi na e-mail 
info@michalmasek.cz a nechte 
si zasílat aktuální informace.

Jde-li o živé produkce, festival má dvě 
hlavní tváře, dvě legendy - Václava 
Hudečka a Danielu Kolářovou. 
Podařilo se zachovat stejný počet 
devíti koncertů jako loni a v přehledu 
si můžete všimnout tří programových 
linií: housle - klavír a lidský hlas.

S Mistrem Hudečkem se setkáme na 
dvou koncertech, velkém orchestrál-
ním v divadle a komorně na zámku 
Jezeří. zahraje nám fenomenální 
Jiří vodička a Mirek Sekera (malý 
Mozart z formanova Amadea), libor 
Nováček, Igor Ardašev a nebo na již 
tradičním setkání Ivan klánský. Dále 
budeme mít možnost slyšet dva nej-
lepší soubory zabývající se interpretací 
Gregoriánského chorálu a sice Scholu 
Gregorianu Pragensis (mužský vokální 
soubor) a Scholu Benedictu (ženský 
vokální soubor). vše začne 26. srpna 
v Severočeském divadle „koncertem 
pro ústí nad labem“ s exkluzivní dra-
maturgií pro dva klavíry, sólové housle 
a symfonický orchestr. 

vážení a milí posluchači, vzhledem 
k nepředvídatelnosti situace letos 
netiskneme rozsáhlou brožurku, 
připravili jsme pro vás jen tento 

stručný přehled. Sledujte prosím 
pravidelně internetové stránky 
www.hudebni-setkani.cz, kde 
budou vždy uvedeny aktuální informa-
ce o pořádaných koncertech.  
Děkuji vám za vaši přízeň a děkuji také 

všem spolupracovníkům a  mecená-
šům, bez kterých by festival nemohl 
existovat. Mimochodem, je velkou 
poctou, že se stáváme od roku 2020 
členem prestižního programu Rodin-
né stříbro ústeckého kraje.

závěrem mi dovolte, abych vás 
pozval na setkání s hudbou, divadlem 
i tichem. 

Na shledanou se těší 
Michal Mašek. 

Vážení a milí posluchači,
dovolte, abych vám po roce opět představil programovou řadu 
festivalu Hudební setkání, aktuálně s pořadovým číslem 9. 
V době, kdy píšu tento text měl festival začínat, dramaturgie 
a všechny přípravy byly hotové na začátku února.  
Měl to být nejrozsáhlejší ročník se 14ti koncerty po nejkrásnějších 
místech severních Čech.

Koncert pro Ústí nad Labem
Severočeské divadlo opery a baletu, 26. srpna 2020, 19:30
václav Hudeček – housle
Michal Mašek a Igor Ardašev – 2 klavíry
Miloš formáček – dirigent orchestru Severočeského divadla 

Ludwig van Beethoven 250
zámek Jezeří, 26. září 2020, 16:00
václav Hudeček – housle a mluvené slovo
lukáš klánský – klavír

Mephisto waltz
zámek Velké Březno, 30. září 2020, 19:00
libor Nováček – klavír

Malý princ
zámek Velké Březno, 18. října 2020, 16:00
Hrají: Daniela kolářová, Tomáš Pavelka
Scéna: Ivo Žídek, Hudba: Jiří Stivín
Režie: lída Engelová, kostýmy: Ivana Brádková

Koncert pro U3V
Kampus UJEP - červená aula, 7. listopadu 2020, 16:00
Jiří vodička – housle a mluvené slovo
Miroslav Sekera – klavír

Setkání ve Ville Hrdlička
Villa Hrdlička – Česká Lípa, 26. listopadu 2020, 18:00
Julie Svěcená – housle
Michal Mašek – klavír a průvodní slovo

Radujme se, Pán je blízko
zámek Červený Hrádek, 29. listopadu 2020, 18:30
Schola Gregoriana Pragensis
David Eben – umělecký vedoucí

Klavírní recitál Ivana Klánského
Wolfrumova vila, 9. prosince 2020, 18:00
(nahrávací studio Českého rozhlasu Sever)
Ivan klánský - klavír 

Píseň písní
Kostel Nanebevzetí Panny Marie Horní Jiřetín 
20. prosince 2020, 16:00
Schola Benedicta
Jiří Hodina – sbormistr, Melusine Srovnalová (zpěv, viola da gamba),  
Marie Mrvová, Marie Puttnerová, Michaela vostřelová, Anna Žáková

Místa konání

Program koncertů


