22. Festival staré hudby
22nd Early Music Festival
Český Krumlov

10. - 15. 7. 2020

Duchovní hudba středověkých klášterů
Sacred music in medieval monasteries
V roce 2019 byl po 7 letech opět obnoven tradiční letní hudební Festival staré hudby v
Českém Krumlově, zaměřený na hudbu gotiky, renesance a baroka, kde účinkují výhradně
soubory specializované na provozování staré hudby s užitím kopií a replik historických
hudebních nástrojů a znalých dobové hudební a vokální interpretace.
Festivalové koncerty v roce 2020 budou probíhat denně v kostele a v ambitu minoritského
kláštera a v klášteře klarisek v Českém Krumlově vždy od 20 hodin. Festival bude zaměřen na
duchovní hudbu středověkých klášterů Evropy 12. – 15. století a na koncertech zazní
gregoriánské chorály, mystické zpěvy ženských klášterů, svatojakubské a mariánské
poutnické písně, středověká varhanní hudba, hudba doby Karla IV., polyfonní liturgické
zpěvy i husitské chorály. Do festivalového programu je zařazeno také divadelně-hudební
vystoupení věnované literárnímu a hudebnímu odkazu středověké mystičky Hildegardy
z Bingen.
______________________________________________________________________

22. FESTIVAL STARÉ HUDBY
Český Krumlov 10. - 15.7. 2020
KLÁŠTERY ve 20 hodin
_________________________________________________________________________

PROGRAM
Pátek 10.7.
Duchovní hudba v zemích Koruny české za vlády císaře Karla IV.
účinkuje: Kvinterna, um. vedoucí H. Blochová (zpěv, gotická harfa, fidula, psalterium,
flétny, perkuse)
Sobota 11.7.
Liber de S. Jacobi a Svatojakubské zpěvy na cestě do Santiaga de Compostela
účinkuje: Duo Calixtinum (zpěv, fidula, gotická harfa)
Neděle 12.7.
Duchovní milostné písně a mystické zpěvy ženských středověkých klášterů
účinkuje: Trubadúrka Sar (zpěv, gotická harfa, psalterium, flétny, perkuse)

Pondělí 13.7.
Středověká varhanní hudba z Národního muzea v Praze a zpěvy v Českém království
ve 14. a 15. století
účinkují: Dyškanti, um. vedoucí M. Horyna (zpěvy, varhanní portativ, středověké varhany)
Úterý 14.7.
Láska je nikdy nehasnoucí oheň – Hildegard von Bingen
účinkují: M. Steinmasslová (slovo), H. Blochová (zpěv, gotická harfa, psalterium, flétny,
zvonkohra, perkuse)
Středa 15.7.
Píseň písní – Šir ha širim, nejkrásnější z písní Šalamounových
účinkuje: Schola benedicta, um. vedoucí J. Hodina (gregoriánský chorál)

KONTAKT: + 420 724 054 727, hana@sar-blochova.cz

