Tisková zpráva
Praha, 26. srpna 2021

70. ročník hudebního festivalu Dvořákova Nelahozeves
Již po sedmdesáté se v Nelahozevsi uskuteční tradiční hudební festival Dvořákova
Nelahozeves, který každoročně oslavuje jednoho z nejvýznamnějších a také
nejhranějších českých hudebních skladatelů, Antonína Dvořáka. Letošní ročník,
který se koná v neděli 5. září 2021, připomene výročí 180 let od Dvořákova
narození. Akce se letos hlásí také k připomínkám 1100. výročí smrti kněžny a
světice sv. Ludmily, a to především prostřednictvím jednoho z Dvořákových děl –
oratoria Svatá Ludmila.
Festival zahájí William Lobkowicz, který vzdá nejslavnějšímu místnímu rodákovi
hold velmi originálním způsobem. Poté bude pro návštěvníky připravený bohatý
program na různých místech obce, čítající koncerty vážné hudby, workshopy pro
děti, komentované prohlídky Dvořákovým rodným domem či vstupy na téma
historie dvořákovských oslav a Nelahozevsi v době Dvořákova dětství.
Ve skladatelově rodném domě letos vystoupí Dvořákovo klavírní trio, které
v podání Ivo Kahánka (klavír), Tomáše Jamníka (violoncello) a Jana Fišera
(housle) uvede repertoár z Dvořákova turné po českých a moravských městech
před jeho odjezdem do Ameriky v roce 1892. V kostele sv. Ondřeje zazní árie
z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v podání Kristýny Kůstkové (soprán) a
Ondřeje Valenty (varhany). Tečkou za festivalovým programem bude závěrečný
koncert na nádvoří zámku Nelahozeves, na kterém zazní Dvořákovy smyčcové
kvartety v podání renomovaného Kvarteta Bohuslava Martinů.
Celodenní festival potěší příznivce vážné hudby, koncertů pod širým nebem i
aktivit pro celou rodinu. Vyžití pro dětské návštěvníky nabídne hřiště u zámku
Nelahozeves a také nelahozeveské infocentrum. Dospělí se mohou opět těšit na
vína z Lobkowiczkého zámeckého vinařství v Roudnici nad Labem. Vyjma
závěrečného koncertu je vstupné na všechny akce dobrovolné. Dvořákovu
Nelahozeves pořádají Lobkowiczké sbírky ve spolupráci s obcí Nelahozeves,
Muzeem Antonína Dvořáka (České muzeum hudby – Národní muzeum) a
Společností Antonína Dvořáka. Letošní ročník je podpořený prostřednictvím
dotačních programů Ministerstva kultury a Středočeského kraje. Partnery akce jsou
rádio Classic Praha a spolek Svatá Ludmila 1100 let.
Zámek Nelahozeves
Nelahozeves 1
277 51 Nelahozeves
www.lobkowicz.cz

Více informací na webu: www.dvorakovanelahozeves.cz
Kontakt pro novináře:
Jan Pavelka
Ředitel komunikace
Lobkowiczké sbírky
jan.pavelka@lobkowicz.cz +420 734 331 254

Program festivalu
11:00

Slavnostní zahájení festivalu v parku u sochy Antonína Dvořáka
Výběr z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila
Spojené pěvecké sbory z Nelahozevsi, Ledčic, Veltrus a přátelé

11.45 – 13:15

Dvořákovo klavírní trio v Rodném domě Antonína Dvořáka
Zazní Dvořákův Slovanský tanec č. 8, op. 46, Romantické kusy pro housle a
klavír č. 2, Klid, op. 68/5 a Rondo, op. 94, v úpravě pro violoncello a klavír, a
Klavírní trio č. 3 – Dumky
Koncert doplněný vstupy dvořákovských badatelů

11:45 – 13:15

Dětská prohlídka zámku Nelahozeves s workshopem
Program pro děti ve věku 6-12 let s workshopem zaměřeným na dílo Antonína
Dvořáka
Sraz na nádvoří zámku mezi 11:30 a 11:45

13:30 – 16:00

Cesta sv. Ludmily /park Nelahozeves/
Hry a kvízy na téma života sv. Ludmily s dílničkou na výrobu středověkého
šperku
Vhodné pro rodiče s dětmi

15:00

Oratorium v živých obrazech
Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila v podání ochotníků Nelahozeves –
k 1100. výročí smrti sv. Ludmily

14:45 – 15:15

Zaměřeno na: Zámek Nelahozeves v době dětství Antonína Dvořáka
Přednáška kurátorky Lobkowiczké knihovny a archivu
Sraz na nádvoří zámku

15:30– 16:00

Zaměřeno na: 70 let festivalu Dvořákova Nelahozeves
Komentovaná prohlídka výstavy připomínající historii oslav narození
Antonína Dvořáka
Sraz u infocentra Nelahozeves

16:00 – 17:30

Bohoslužba s koncertem v kostele sv. Ondřeje
Árie z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v podání Kristýny Kůstkové
(soprán) za doprovodu Ondřeje Valenty (varhany)

18:00 – 19:30

Kvarteto Bohuslava Martinů na zámku Nelahozeves
Open-air koncert z nádvoří zámku
Zazní výběr z Dvořákova cyklu Cypřiše spolu se dvěma Dvořákovými kvartety,
Slovanským, op. 51, a Americkým, op. 96

Rodný dům Antonína Dvořáka bude otevřený od 10:00 do 17:30. Prohlídky začínají vždy
v 10:30, 13:30, 14:30, 15:30 a 16:30.

