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Cena České hudební rady pro mezinárodní festival FORFEST 

Dne 23. 6. 2015 byla ve 13 hod. při tiskové konferenci v rámci mezinárodního festivalu 
FORFEST v Obřadní síni Městského úřadu v Kroměříži předána cena České hudební rady 
pořadatelům FORFESTU. Cenu předal prezident ČHR Mgr. Jaromír Javůrek, Ph.D. a tajemnice 
organizace PhDr. Lenka Dohnalová, Ph.D. 

FORFEST − mezinárodní festival soudobého umění se spirituální orientací je letos pořádán v 
Kroměříži, Brně, Olomouci a Bratislavě již 26. rokem Jeho součástí jsou nejen koncerty, ale také 
výstavy, přednášky, kompoziční kurzy (www.forfest.cz/?presenter=Program). Tohoto ročníku se 
účastní osobnosti z dvanácti zemí. Festival je členem prestižní asociace European Conference of 
Promoters of New Music ( www.ecpnm.com ), v letošním roce také získal tzv. značku kvality v rámci 
projektu Evropské asociace festivalů EFFE – Europe for Festivals, Festivals for Europe (www.effe.eu). 

Festival zůstává svým zaměřením, a to nejen v České republice, ojedinělým a dramaturgicky 
přínosným. Specializuje se na současnou tvorbu, nové formáty, propojování uměleckých druhů, 
mezinárodní spolupráci zejména se Slovenskem, a přitom současně dramaturgicky upřednostňuje tu 
část umění, která je reflexivní a v širším smyslu slova tzv. duchovně orientovaná. Festival tak 
podporuje nejen často zdůrazňovanou inovativnost, ale zároveň i tradiční povědomí o potřebě 
neformální kultivace společnosti prostřednictvím umění.  Právě toto propojení jej činí stále 
atraktivnějším nejen pro umělce, ale i publikum. To je také důvodem, proč jeho dlouholetí pořadatelé 
manželé Vaculovičovi získávají za svou dlouholetou obětavou, mnohdy ne dosti podporovanou vizi a 
konkrétní práci, ocenění České hudební rady. 

Česká hudební rada je nevládní hudební organizace, česká sekce Mezinárodní hudební rady při 
UNESCO. Sídlí v Institutu umění – Divadelním ústavu v Praze. Jejími členy jsou významná sdružení 
orchestrů, festivalů, umělců, pedagogů, média i samostatná pracoviště a jednotlivci. Současným 
presidentem organizace je ředitel MHF Janáčkův máj  Jaromír Javůrek. Ceny ČHR jsou udělovány 
výjimečným osobnostem nebo organizacím v celém hudebním spektru za dlouhodobou činnost a 
propagaci české hudební kultury od r. 1994.  V minulosti byly oceněny takové osobnosti jako dirigenti 
Sir Charles Mackerras, Zdeněk Košler, Zdeněk Mácal, v loňském roce Serge Baudo, z interpretů např. 
Ivan Moravec, Due Boemi di Praga, ale také třeba Spirituál kvintet nebo Iva Bittová. Ceny jsou 
doprovázeny vždy od r. 1994 dílem některého českého výtvarníka.  

Více: www.chr.nipax.cz.  

Kontakt: Lenka Dohnalová, tajemnice ČHR, lenka.dohnalova@institutumeni.cz, M 603 584 218 
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Award of the Czech Music Council for International festival FORFEST   

http://www.culturenet.cz/aktuality/cena-ceske-hudebni-rady-pro-mezinarodni-festival-forfest/n:17505/ 

In the framework of press conference of the International festival FORFEST CZECH REPUBLIC 2015 
in the Ceremonial Hall of the Municipal Office in Kroměříž / 23rd June / was forwarded the Award of 
Czech Music Council to the organizers of Forfest festival. The award was presented by president of 
Czech Music Council Mgr. Jaromir Javůrek, Ph.D. and Secretary of organization PhDr. Lenka 
Dohnalová, Ph.D. 

FORFEST - International festival of contemporary art with a spiritual orientation was this year held in 
Kroměříž, Brno, Olomouc and Bratislava already 26th year. Festival includes not only concerts, but 
also exhibitions, lectures, composition courses ( www.forfest.cz/?presenter=Program ). This year's 
participating celebrities were from twelve countries. The festival is a member of the prestigious 
Association of European Conference of Promoters of New Music (www.ecpnm.com) This year Festival 
was included to project of the European Festivals Association EFFE - Europe for Festivals, Festivals 
for Europe (www.effe.eu  ). 

The festival remains by its focus, not only in the Czech Republic, unique and dramaturgically 
beneficial. It specializes in contemporary creation, new formats, linking artistic types, international 
cooperation with many European countries, but especially with Slovak republic, while simultaneously 
dramaturgy prefers this part of the art that is reflective and in a broad sense spiritually oriented. The 
festival promotes not only often emphasized innovation, but also the traditional awareness of the need 
for an informal cultivation of society through the arts. Just in this connection is Festival increasingly 
attractive not only for artists, but also for the audience. That is also the reason why its longtime 
organizers husbands Vaculovič gained recognition for their selfless, sometimes not quite supported 
vision and specific work, award of Czech Music Council.  

Czech Music Council is non-governmental music organization, Czech section of the International 
Music Council of UNESCO. Its members are leading associations of orchestras, festivals, artists, 
educators, the media and independent workplaces and individuals. The current president of the 
organization is the director of the International Music Festival Janáček May Jaromír Javůrek. Prices of 
Czech Music Council are awarded to exceptional individuals or organizations across the musical 
spectrum for long-term operation and promotion of Czech music culture from the year 1994. In the 
past, were awarded personalities such as conductors Sir Charles Mackerras, Zdeněk Košler, Zdeněk 
Mácal, last year Serge Baudo, from performers such Ivan Moravec, Due Boemi di Praga, but also 
need Spiritual Quintet or Iva Bittová. The prices are always accompanied by visual work of one Czech 
artist. 

More on: www.chr.nipax.cz.  

Conatct: Lenka Dohnalová, secretary  of Czech Music Council,  

lenka.dohnalova@institutumeni.cz, M 603 584 218  

Share on facebookShare on twitterShare on google_plusone_shareShare on youtube 

Vložil: Culturenet, 1. 7. 2015  
Zdroj: www.idu.cz   

 
 
  

http://www.culturenet.cz/aktuality/cena-ceske-hudebni-rady-pro-mezinarodni-festival-forfest/n:17505/
http://www.forfest.cz/?presenter=Program
http://www.effe.eu/
http://www.chr.nipax.cz/
mailto:lenka.dohnalova@institutumeni.cz
http://www.culturenet.cz/aktuality/cena-ceske-hudebni-rady-pro-mezinarodni-festival-forfest/n:17505/
http://www.culturenet.cz/aktuality/cena-ceske-hudebni-rady-pro-mezinarodni-festival-forfest/n:17505/
http://www.culturenet.cz/aktuality/cena-ceske-hudebni-rady-pro-mezinarodni-festival-forfest/n:17505/
http://www.culturenet.cz/aktuality/cena-ceske-hudebni-rady-pro-mezinarodni-festival-forfest/n:17505/
http://www.idu.cz/

