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Na festivalu Forfest v Kroměříži letos vystoupí umělci z celkem dvanácti zemí 

 

KULTURNÍ TIP 

 

Kroměříž – Oblíbený mezinárodní festival současného umění s duchovním zaměřením začne 

už přesně za týden, v úterý 23. června v Kroměříži. 

Letos se jedná už o šestnáctý ročník akce, která zahrnuje pestrý výběr koncertů situovaných 

vedle už zmíněné Kroměříže také do Brna, Olomouce a slovenské metropole Bratislavy. "V 

Kroměříži se koncerty festivalu uskuteční na Arcibiskupském zámku, v reprezentativních 

prostorách kroměřížských chrámů a zejména pak v nádherném a zcela jedinečném prostředí 

zrekonstruované Květné zahrady," řekla mluvčí kroměřížské radnice Jaroslava Sílešová. 

 

Mezi účinkujícími nechybějí umělci ze San Marina či USA 

 

Na festivalu mají každoročně možnost se prezentovat mladá česká tvůrčí sdružení, jejichž 

vystoupení jsou doplněna zahraničními hosty. 

"Ti letošní přijedou z celkem dvanácti zemí Evropy a zámoří, konkrétně z Česka, Itálie, 

Francie, Německa, Rakouska, Rumunska, San Marina, Slovenska, Slovinska, Švédska, 

Švýcarska a USA," vyjmenovala mluvčí kroměřížské radnice. Letošní ročník festivalu Forfest 



se navíc může pyšnit prestižní Cenou České hudební rady, která bude předána pořadatelům na 

tiskové konferenci první den festivalu 23. června v obřadní síni radnice v Kroměříži, a to ve 

13 hodin. 
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Katedrálu svatého Václava rozezní varhany 

 

Olomouc – Varhanní koncert, na kterém zazní skladby českých i evropských hudebních 

skladatelů, si v neděli 21. června vychutnají posluchači v katedrále svatého Václava v 

Olomouci. Varhaník Karel Martínek představí návštěvníkům chorální fantazie Svatý Václave 

od Petra Ebena,skladbu Volumina odrumunského autora György Ligetiho i vlastní skladby. 

Varhanní koncert, který je součástí festivalu současného umění s duchovním zaměřením 

Forfest, začíná ve 20 hodin. 

 

Vyšlo také v: Prostějovský deník 


