
XIV. ročník mezinárodní-
ho festivalu „Hudební léto 
v kostele sv. Bartoloměje“  
v Heřmanově Městci má am-
bici nabídnout posluchačům 
hudební mozaiku napříč sta- 
letími i hudebními styly. Za-
hajovacím a závěrečným kon-
certem připomeneme os- 
lavy 100. výročí vzniku Čes-
koslovenska.  Zcela unikátní 
stopou potom v letošním 
ročníku bude koncert HEJ 
ROMALE. Festivalovým „bonbónkem“ slibuje být externí 
koncert, který bude poprvé v historii festivalu uspořádán  
v amfiteátru zámeckého parku. Výběrem interpretů chce-
me ukázat, že krásná hudba a její provedení obohacuje 
generace posluchačů bez ohledu na národnost, kulturu či 
tradice. 

Zahajovacím koncertem nazvaným „Pocta předkům“ 
chceme připomenout všechny ty, kteří se před sto lety za-
sloužili o vznik samostatného Československého státu. Dru-
hý koncert je součástí unikátního projektu České filharmo-
nie a paní Idy Kelarové. V programu „HEJ ROMALE!“ vystoupí 
hudebníci České filharmonie, romské děti z Chrudimska  
a Vysokomýtska pod vedením paní Idy Kelarová a členové 
sboru Čhavorenge. Skoro 100 účinkujících slibuje emotivní 
zážitek. Koncert bude vyvrcholením celoroční práce s rom-
skými dětmi z vyloučených lokalit Chrudimska a Vysoko-
mýtska. Netradičním koncertem chceme přiblížit i poněkud 
odlišnou hudební kulturu a současně poděkovat za aktivity 
České filharmonie právě v Pardubickém kraji. První červen-
cový koncert nás vrátí ke klasické hudbě. Za barokní varhany  
v kostele sv. Bartoloměje usedne přední současný čes-

ký varhaník Pavel Svo-
boda a tóny varhan spojí  
s trubkou Marka Zvolánka 
v programu „Pocta Mau-
rici Andrému“. Na neděli 
24. července je zařazen 
největší projekt čtrnácti 
ročníku festivalu. V rámci 
externího koncertu, který 
jsme umístili do přírodní-
ho amfiteátru zámeckého 
parku, zazní dvouapůlho-
dinový projekt „Vandrovali 

hudci“ v podání Jiřího Pavlici a Hradišťanu  &  Vlasty Redla 
s kapelou. Spojení těchto dvou předních uměleckých těles 
několik let vyprodávalo sály a oslovilo tisíce lidí jedineč-
ným spojením folku, bigbítu a lidové hudby.  V rámci Hu-
debního léta vystoupí opakovaně také vynikající studenti  
z řady států celého světa. Koncert účastníků Mezinárod-
ních smyčcových kurzů v Litomyšli připadne na neděli  
5. srpna. Finále a tečku za XIV. ročníkem učiní vokální a in-
strumentální soubor staré duchovní hudby Collegium 419 
společně s Barokním orchestrem pražské konzervatoře. 
Slavnostním programem „Hudba westminsterské katedrá-
ly – korunovační anthemy“ uzavřeme festivalovou mozaiku 
barokní hudbou k oslavě blížícího se výročí 100 let od vzni-
ku Československa. 

Koncerty jsou přístupné za doporučené vstupné (150 Kč) 
na místě s výjimkou koncertu Hradišťanu a Vlasty Redla. 
Zde je třeba zakoupit vstupenku v předprodeji na Ticket-
portalu. 

MAS  Železnohorský region se těší na společnou oslavu 
krásné hudby prezentovanou špičkovými interprety pro 
vnímavé a pozorné publikum.  

Červen 2018

Léto je přede dveřmi a naše pozvánka na červen je tentokrát věnovaná mezinárodnímu festivalu, 
který začne v kostele svatého Bartoloměje v Heřmanově Městci právě v červnu. Na další možné vý-
lety a akce se nechte inspirovat z bohatého kulturního kalendáře, který je zveřejněn na webových 
stránkách MAS Železnohorský region. www.zeleznohorsky-region.cz


