
XVIII. Věnování 

 

I am so happy to be at such wonderful place where a magic atmosphere gives to the music a new dimension. With my 

best wishes for the future! 

 

Violeta Dinescu / Romania – Germany, Oldberg University /  

 

It is my first visit to the Czech Republic and I already am falling in love with the country. I enjoyed very much playing for 

the audience of FORFEST festival. My very best wishes for the festival and its continued success.  

 

Yoram Ish-Hurwitz / Holland / 

 

First things first, nothing like an all important coffee even if it results in the church being closed. But seriously, a 

wonderful evening and beautiful place. Well done! 8 days and you are still going! I would be sleeping now. Thanks for 

the invitations it was a pleasure. 

 

Gareth Davis / Great Britain / 

 

Na festivalu oceňuji přímý kontakt s umělci, Kroměříž má v této souvislosti mezinárodní renomé. 

 

Andreas Kröper / Switzerland / - z projevu na tiskové konferenci 19.6.2007 

 

Kroměříž je známa jako středisko kultury zlínského kraje. Kdyby festival FORFEST nebyl – část kultury města by zmizela. 

 

Mgr. Miloš Malý – starosta města Kroměříže / s projevu na tiskové konferenci 19.6.2007 / 

 

Přátelům Zdence a Václavovi díky za vše – I za to, že jsem mohla projít zahradou života jejich domu. 

 

Adriena Šimotová – výstava Světla, stíny, odlesky 1999 



 

Jsem moc rád, že jsem měl možnost uskutečnit svou představu výstavy v tak krásnýcj prostorách a myslím, že jsem si 

díky této instalaci ujasnil určité souvislosti ve vývoji našeho umění. Děkuji. 

 

Jiří Machalický / NG Praha / – kurátor výstavy Světla, stíny, odlesky 1999 

 

For Vaclav and Zdenka / On my first visit to Kromeriz / Looking forward to my concert tonight and to my lunch now! I 

think you are doing something really wonderful here! Thank you for asking me to perform for you. 

 

Elen Riu – pianist / Great Britain / 1999 

 

Konečně jsem si zahrál v akusticky a graficky spaniel Rotundě Květné zahrady. Doufám, že tu nejsem naposledy!  

 

Daniel Forró / Japan / – 22.6.1999 

 

Hrálo se nám krásně, obklopeny vyjímečnými lidmi a prostorem. 

 

Duo Goelan – Lenka Šimková – Lenka Župková 1999 

 

Forfest is splendid! 

 

Giamila Berré / Italy /23.6.1999 

 

“Z chaosu hmoty se vynořuje pevnina Ducha…” / A. Mickiewicz /  

V radosti ze setkání a plodného sdílení.  

 

Mons.Josef Hrdlička, světící biskup Olomoucký – 1999 

 



Díky organizátorům Forfestu za uskutečnění mého autorského koncertu. Atmosféru Sněmovního sálu zámku dala mé 

hudbě možnost báječného vyznění, souznění mezi interprety I působivosti na posluchače. Rozeznít tento prostor a 

předat posláním “Kéž jsou šťastny všechny bytosti ve všech světech!” bylo pro mne velkou radostí. 

 

Ivanka Loudová – skladatelka HAMU Praha - 24.6.1999 

 

Forfestu je třeba…  

 

Karel Rechlík / ředitel Diecézního muzea Brno /25.6.1999 

 

Deset let – to je dlouhá doba! Té energie, co jste museli vynaložit! Blahopřeji vám ke všem úspěchům a přeji hodně sil 

do dalšího desetiletí. Rád sem jezdím a účastním se alespoň části festivalu každý rok. Držím palce! 

 

Petr Pokorný – skladatel 25.6.1999 


