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Za účasti hejtmana Ústeckého kraje Oldřicha Bubeníčka a jeho manželky přivítal 
přeplněný Saturnův sál Libochovického zámku ve středu 16. září tři významné umělce. V 
rámci druhého koncertu již IV. ročníku ústeckého festivalu Hudební setkání představil 
Michal Mašek, zakladatel festivalu, jednoho z nejlepších světových klavíristů Igora 
Ardaševa. Festival se koná za podpory Ústeckého kraje.

Tisková zpráva ze dne 17. září 2015
 
Koncertem provázelo mluvené slovo první dámy českého dabingu paní Valérie Zawadské. Maškův ústecký hudební festival, který se koná za podpory 
Ústeckého kraje, města Ústí nad Labem a významných společností působících v regionu (LAFARGE, SALTEK, USTÍ OILS) se stal již nedílnou součástí 
kulturního života Ústeckého kraje, což dokazují vyprodané sály a velký zájem občanů o všechny jeho koncerty. „Na dvě hodiny jsme zapomněli na všední 
starosti“ přiznali posluchači odcházející z Libochovického zámku.  
 
První polovina koncertu byla věnována Antonínu Dvořákovi – jeho Slovanským tancům, které zazněly čtyřručně, druhým klavíristou byl ústecký klavírní 
virtuóz Michal Mašek. Po přestávce publikum poslouchalo skladby Chopina a Beethovena v sólové hře Igora Ardaševa.
 
Další koncert v rámci festivalu Hudební setkání se uskuteční na zámku Větruše ve středu 14. října od 19 hodin. 
 
Více na www.hudebni-setkani.cz 
 

Garant sekce
Ing. Lucie Dosedělová
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Milovníci hudby zaplnili sál Libochovického zámku

 
Koncertu se také zúčastnil hejtman Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček s chotí, vpravo Valérie 

Zawadská, vlevo Michal Mašek, zakladatel festivalu. 
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