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Stává se již tradicí, že žáci ze Střední školy hotelové a služeb v Kroměříži končí výuku velmi 
netradičním způsobem, a to účast na hudebním festvalu  FR EST CZECH REPUBLIC 2019.

"Tento již 30. mezinárodní festval současného umění s duchovním zaměřením má u kroměřížské 
veřejnost velký ohlas A  právě proto hotelová škola využila pozvání manželů, prof. Zdeňky 
Vaculovičové a prof. Václava Vaculoviče na jeden z koncertů tohoto festvalu.

19. 6. 2019 se vypravilo ve slavnostním oblečení na 200 žáků hotelové školy na koncert do 
Sněmovního sálu Kroměřížského zámku, aby uslyšeli skladby Petra Ebena Sonatna pro housle a 
klavír, Miloslava Istvana Sonátu pro klarinet a klavír, A ntonína Tučapského Lásku a žal v podání 
houslistky Hany Blahové, Martny Mergentálové , která hrála na klavír a sopranistky Martny Macko.

Celková atmosféra byla velmi slavnostní. Ne vždy se podaří mladým lidem poslechnout si vynikající 
umělce v tak příjemném prostředí, jako je Sněmovní sál. Navíc právě tmto koncertem žáci zakončili 
výuku ve škole a v dalších dnech je čekají prázdniny, budou se věnovat sportovním aktvitám a 
výletům a odpočinku.

30. ročník festvalu  orfest 2019 probíhá až do 31. 8. 2019 a nabídka je pestrá a bohatá a zpestří letní 
dny jak Kroměřížanům, tak i návštěvníkům Kroměříže

URL| https://kromerizsky.denik.cz/zpravyrregion/hotelovaci-opet-zakoncili-vyuku-ucast-na-
hudebnim-koncerte-20190711.html
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Fd 21. do 30. června propojí Kroměříž a Flomouc tradiční festval současné duchovní hudby  orfest.

Letošní jubilejní 30. ročník opět přináší desítky koncertů i výstav v mimořádných prostorách.

Současná hudba bude znít v A rcibiskupském zámku a zahradách v Kroměříži, v tamních chrámech i v 
kostelích v Flomouci. Přicestují umělci z 16 evropských zemí i ze zámoří. Zahajovací koncert 21. 
června bude ve Sněmovním sále kroměřížského zámku patřit českým interpretům a skladbám 
Bohuslava Martnů či A ntonína Tučapského. Pražské Kvarteto Martnů pak naváže v zámecké 
obrazárně výběrem z děl Vojtěcha Mojžíše – letošního sedmdesátníka, dlouholetého spolupracovníka
Supraphonu a vyučujícího na pražské konzervatoři.
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Další dny nabízejí paletu zážitků od výstav přes žánrově i kulturně rozmanitá hudební vystoupení. 
Zmiňme alespoň varhanní recitály v kroměřížském chrámu sv. Mořice, saxofonový koncert v zámecké 
Sala terreně či japonský večer se zpěvem a houslemi ve Sněmovním sále. 29. června vystoupí v 
kroměřížské obrazárně originální hudební duo Ireny a Vojtěcha Havlových s hudbou, kterou manželé 
složili ke Kadrnkově flmu Křižáček. Ten si roku 2017 odnesl z flmového festvalu v Karlových Varech 
Křišťálový glóbus.

 estval vyvrcholí 30. června koncertem ze skladeb mladých komponistů (součást  orfestu jsou také 
mistrovské kurzy hudební kompozice) a slavnostním večerním vystoupením k 70. výročí založení 
kroměřížské konzervatoře. Frchestra d’archi Pardubice bude řídit Jiří Kuchválek a zazní díla Luboše 
 išera, Bély Bartóka, Iši Krejčího, ale i mnohem mladších autorů.

Během festvalových dní dojde také na odborné kolokvium, které má letos téma "Duchovní proudy v 
současném umění". Podrobný rozpis koncertů je vyvěšen na stránkách forfest.cz.

30. ročník Mezinárodního festvalu současného umění s duchovním zaměřením  orfest, Kroměříž – 
Flomouc, 21. 6. – 30. 6. 2019
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KONCERT VÁŽNÉ A DUCHOVNÍ HUDBY

Postně laděný koncert duchovní hudby s kompozicemi Witolda Lutoslawského, A rvo Pärta, Richarda 
Toensinga a Lájose Huszára autorsky připravila Zdenka Vaculovičová, organizátorka Mezinárodního 
festvalu současné duchovní hudby  orfest. Zaposlouchejte se do programu s názvem Hospodin je 
spása spravedlivých v neděli 7. dubna od 21.20.


