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57th International Smetana’s Litomyšl
Opera Festival is jointly organised
by the Pardubice Region, the City of Litomyšl
and Smetana’s Litomyšl Endowment
with financial help from the Czech Ministry 
of Culture and in co–operation
with the National Landmark Institute,
Litomyšl state castle
and Bohemian Heritage Fund

57. ročník Mezinárodního operního festivalu 
Smetanova Litomyšl spolupořádají 
Pardubický kraj, Město Litomyšl 
a Smetanova Litomyšl, o.p.s.
za finančního přispění
Ministerstva kultury České republiky,
ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,
Státním zámkem Litomyšl
a Bohemian Heritage Fund

11. 6. –– 5. 7. 2015



11.6. /20.00

Bedřich Smetana: Macbeth a čarodějnice
(instr. J. Burghauser) symfonický obraz pro klavír a orchestr

Macbeth and the Witches 
symphonic picture for piano and orchestra 

Antonín Dvořák: Koncert pro klavír a orchestr g moll op. 33
Concerto for piano and orchestra G Minor Op. 33

Bohuslav Martinů: Symfonie č. 4, H.305
Symphony No. 4, H.305

Jan Bartoš – klavír / piano 
Česká filharmonie / Czech Philharmonic
Dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
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Čtvrtek / Zámecké nádvoří 
Thursday / Castle Courtyard

1 22.00 hodin/hrs
A 1.190 CZK • B 790 CZK 

C + 690 CZK

JIŘÍ BĚLOHLÁVEK

ČESKÁ FILHARMONIE / CZECH PHILHARMONIC

JAN BARTOŠ
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SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT
CEREMONIAL OPENING CONCERT



ANTONÍN DVOŘÁK: REQUIEM   

12.6. /19.30 Pátek / Zámecké nádvoří
Friday / Castle Courtyard

Antonín Dvořák: Requiem h moll op. 89
pro sóla, sbor a orchestr na text latinské smuteční mše
for soloists, choir and orchestra to the text of Latin requiem 

Věnováno obětem II. světové války / 
Dedicated to the victims of World War II 

Kateřina Kněžíková – soprán / soprano
Kateřina Jalovcová – mezzosopprán / mezzo-soprano
Richard Samek – tenor
Martin Gurbaľ – bas / bass
Pražský filharmonický sbor / Prague Philharmonic Choir
Sbormistr / choirmaster Lukáš Vasilek
Česká filharmonie / Czech Philharmonic
Dirigent / conductor Jiří Bělohlávek
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18.30 hodin/hrs
0
21.15 hodin/hrs
A 990 CZK

B 690 CZK
C + 590 CZK

KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ KATEŘINA JALOVCOVÁ RICHARD SAMEK MARTIN GURBAĽ 

PRAŽSKÝ FILHARMONICKÝ SBOR / PRAGUE PHILHARMONIC CHOIR

Photo © Pavel Hejný Photo © www.katerinajalovcova.cz Photo © Markéta Navrátilová Photo © Josef Hradil
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ENNIO MORRICONE & LUBOŠ FIŠER 

13.6. /21.00 Sobota / Zámecké nádvoří
Saturday / Castle Courtyard

Přehlídka známých filmových melodií dvou rozdílných skladatelů, kteří mají
jedno společné: i „obyčejné“ filmy povyšovali svým mistrovstvím na umění /
Show of popular film melodies by two different composers who have one
thing in common: their art promoted “ordinary” films to masterpieces 

Ennio Morricone: 
Pro hrst dolarů / Pro pár dolarů navíc / Hodní, zlí a oškliví /
Tenkrát na Západě / Nebeské dny / Tenkrát v Americe / Misie /
A Fistful of Dollars / For a Few Dollars More / The Good, the Bad 
and the Ugly / Once Upon a Time in the West / Days of Heaven /
Once Upon a Time in America / The Mission…

Sinfonia Fišeriana I.
Premiéra hudebně-obrazové básně z motivů filmové a televizní hudby
Luboše Fišera; projekt ve spolupráci s Národním filmovým archivem
a Českou televizí k nedožitým 80. narozeninám autora / 
Premiere of a musical-visual poem based on film and television music
by Luboš Fišer: a project prepared in cooperation with the National 
Film Archives and the Czech TV to commemorate the 80th anniversary 
of the author's birth

Taťána Roskovcová – zpěv / vocal
Filharmonie Bohuslava Martinů Zlín /
Bohuslav Martinů  Philharmonic Orchestra Zlín
Dirigent / conductor Stanislav Vavřínek

20.00 hodin/hrs  1 23.15 hodin/hrs  
A 890 CZK • B 590 CZK • C + 490 CZK  
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TAŤÁNA ROSKOVCOVÁ STANISLAV VAVŘÍNEK

ZLATÍ ÚHORI TENKRÁT NA ZÁPADĚ



KONCERT NA PŘÁNÍ – MUZIKÁL!
CONCERT BY POPULAR REQUEST – MUSICAL!

14.6, 15.6. /21.00 Neděle a pondělí / Zámecké nádvoří 
Sunday and Monday / Castle Courtyard

Koncertní představení zahrnuje ukázky z nejznámějších světových 
muzikálů, provedení v angličtině. Na programu mj. /
Concert performance presenting the best-known musicals, 
performed in English. The show will include:
Kabaret (Cabaret, 1966), Jesus Christ  Superstar (1971), Josef a jeho
kouzelný pestrobarevný plášť (Joseph and the Amazing Technicolor
Dreamcoat, 1973), Chicago (1975), Bídníci (Les Misérables, 1980),
Kočky (Cats, 1981), Fantóm opery (The Phantom Of the Opera, 1986),
Jekyll & Hyde (1997), Mary Poppins (2004), Flashdance (2008)…

Muzikálový soubor Městského divadla Brno /
Musical ensemble of Brno City Theatre 
Režie / director Stanislav Moša
Umělecká spolupráce / artistic cooperation Petr Gazdík
Dirigent / conductor Dan Kalousek

1  23.00 hodin/hrs  
A 1190 CZK • B 790 CZK • C + 690 CZK  
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ZDENĚK POLOLÁNÍK: NOC PLNÁ SVĚTLA
A NIGHT FULL OF LIGHT 

16.6. /21.00  Úterý / Zámecké nádvoří
Tuesday / Castle Courtyard

MALÝ PRINC 
THE LITTLE PRINCE

17.6. /18.00 Středa / Smetanův dům 
Wednesday / Smetana’s House

Opera o naději, lásce a síle oběti. Libreto podle námětu Paula Claudela
připravil Mons. Josef Hrdlička, světící biskup olomoucký. 
Světová premiéra v MD Olomouc 28. 6. 2013 / 
Opera about hope, love and power of sacrifice. Libretto by Mons. Josef
Hrdlička, auxiliary bishop of Olomouc, based on the theme by Paul Claudel.
World premiere in Moravian Theatre Olomouc 28. 6. 2013

Soubor opery Moravského divadla Olomouc
Opera Ensemble of the Moravian Theatre Olomouc
Režie / director Michael Tarant
Dirigent / conductor Petr Šumník

Provedení v češtině / Performed in Czech

20.00 hodin/hrs  1  23.20 hodin/hrs
A 490 CZK • B 390 CZK • C + 290 CZK

Jakub Jan Ryba: Dar pilné mládeži / Gift to the Diligent Youth 
Václav Trojan: České pastorely / Czech Pastorals
Ivana Loudová: Malý princ / The Little Prince
dětská kantáta na motivy knihy Antoina de Saint-Exupéryho /
children’s cantata based on the book by Antoine de Saint-Exupéry 
Jan Hanuš: Jaro a Léto /  Spring and Summer 

z pásma na lidové texty Český rok /  
programme based on the Czech Year folk lyrics

Instrumentální soubor / Instrumental ensemble 
Kühnův dětský sbor / Kühn’s Children’s Choir
Dirigent / conductor Jiří Chvála

1  19.30 hodin/hrs
A 390 CZK • B 290 CZK • C + 190 CZK

50% sleva pro děti do 15 let a studenty
50% discount for children under 15 and students 
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VEČER NA ZÁMKU V NOVÝCH HRADECH 
A NIGHT AT THE NOVÉ HRADY CHATEAU

17.6., 18.6., 19.6, 20.6. /21.00 Středa, čtvrtek, pátek a sobota / Nové Hrady u Litomyšle
Wednesday, Thursday, Friday and Saturday / Nové Hrady u Litomyšle

JEAN-PHILLIPE RAMEAU: PYGMALION

Večer v kouzelném prostředí rokokového zámečku obohacený 
o tzv. site specific art a občerstvení. V přírodním divadle bude uvedena 
česká premiéra jednoaktové opery-ballet z roku 1748 /
An evening in the charming setting of a rococo mansion including 
site specific art and refreshments. The natural theater will present 
the Czech premiere of a one-act opera-ballet from 1748 
Libreto / libretto by Ballot de Sovot

Pěvecké role / Singing roles:
Pygmalion Jaroslav Březina
Bohyně lásky / Cupid Marie Fajtová
Céphise Alexandra Berti
Socha / The animated statue Petra Havránková

Taneční role / Dancing roles: 
Amor Jonáš Janků
Psyché Klára Hajdinová
Sochy / Statues Anna Kukuczková, 

Tereza Lenerová Hradilková, Anton Eliáš

Pěvecký sbor / Singers’ Choir KOS Litomyšl
Sbormistr / choirmaster Milan Motl
Komorní orchestr / 
chamber orchestra Ensemble 18+
Výtvarník kostýmů a scény /
costume and stage designer Petra Lebdušková
Choreografie / choreographer Andrea Miltner
Režie / director Magdalena Švecová
Dirigent a hudební nastudování /
music producer and conductor Vojtěch Spurný

V rámci vstupného lze využít možnost dopravy z Litomyšle a zpět /
Price of ticket includes optional transfer from Litomyšl to the venue and back
V případě nepříznivého počasí se představení koná v budově zámecké
sýpky / In case of bad weather the performance will  take place indoors
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24.00 hodin / midnight
1500 CZK – jednotné vstupné / flat fee

Pořadatelé děkují za bezplatné zapůjčení prostor a nezištnou pomoc
majitelům zámku Magdě a Petru Kučerovým / 
Organizers thank the landlords Magda and Petr Kučera for the courtesy
loan of the premises and selfless assistance 



SANDOVÁ, CHOPIN A TI DRUZÍ
SAND, CHOPIN AND THE OTHERS 

18.6. /20.00 Čtvrtek / Zámecká jízdárna 
Thursday / Castle Riding Hall

GIUSEPPE VERDI: MACBETH         

19.6. /21.00 Pátek / Zámecké nádvoří 
Friday / Castle Courtyard

Premiéra literárně-hudebního pořadu s hudbou Fryderyka Chopina,
Ference Liszta a básněmi a ukázkami z korespondence velkých
osobností romantismu / 
Premiere of a literary-musical programme with music by Fryderyk
Chopin, Ferenc Liszt and poems and correspondence of great
Romanticism personages 

Hana Maciuchová – umělecký přednes / recitation
Ivo Kahánek – klavír / piano 

1 21.30 hodin/hrs
290 CZK – jednotné vstupné / Flat fee  

„Kdo není milován, je sám i uprostřed davu.“
“Who is not loved, is alone even in the midst of a crowd.“
George Sandová

Festivalová premiéra opery o čtyřech dějstvích. Libreto na motivy 
divadelní hry Williama Shakespeara napsal Francesco Maria Piave 
Premiéra ve Státní opeře Národního divadla Praha 11. 6. 2015 /
Festival premiere of an opera in four acts. Libretto based on the play 
by William Shakespeare was written by Francesco Maria Piave 
Premiere in the State Opera of the Prague National Theatre 11. 6. 2015

Macbeth Anton Keremidtchiev
Lady Macbeth Anda-Louise Bogza
Sólisté Národního divadla v Praze, Orchestr a Sbor Státní opery  /
Soloists of the Prague National Theatre, State Opera Orchestra and Chorus
Režie / director Martin Čičvák
Dirigent / conductor Jiří Štrunc

9

Provedení v italštině, 
české a anglické titulky / 
Performed in Italian with
Czech and English surtitles

20.00 hodin/hrs  1
24.00 hodin / midnight
A 890 CZK • B 590 CZK

C + 490 CZK  IVO KAHÁNEK JIŘÍ ŠTRUNCHANA MACIUCHOVÁ
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VARHANNÍ KONCERT KATEŘINY CHROBOKOVÉ
ORGAN CONCERT BY KATEŘINA CHROBOKOVÁ

20.6. /16.30 Sobota / Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže 
Saturday / Chapter Church of the Raising of the Holy Cross

JOHANN STRAUSS: NETOPÝR
DIE FLEDERMAUS

20.6. /21.00 Sobota / Zámecké nádvoří 
Saturday / Castle Courtyard

Johann Sebastian Bach: 
Toccata a fuga d moll BWV 565
„Nun komm, der Heiden Heiland” BWV 659
Koncert pro varhany a orchestr (BWV 1059&35&156) /
Concerto for organ and orchestra (BWV 1059&35&156)
Kateřina Chroboková: Veni Sancte Spiritus
Premiéra variací na téma Svatodušní sekvence gregoriánského hymnu /
Premiére of the variations on the theme of Holy Spirit sequences 
of the Gregorian Hymn
Jan Hanuš: 
Koncertantní symfonie pro varhany, harfu, tympány a smyčce op. 31 /
Synfonia concertante for organ, harp, timpani and strings Op. 31

Kateřina Chroboková – varhany / organ
Kateřina Englichová – harfa / harp, Cecile Boiffin – tympány / timpani

Festivalová premiéra klasické operety o třech dějstvích / 
Festival premiere of a classical operetta in three acts 
Libreto / libretto Carl Haffner, Richard Genée

Sólisté Národního divadla v Praze, Orchestr a Sbor Státní opery 
a externí tanečníci / Soloists of the Prague National Theatre, 
State Opera Orchestra and Chorus and guest dancers 
Režie / director Martin Otava
Dirigent / conductor Enrico Dovico

Provedení v němčině, české a anglické titulky / 
Performed in German with Czech and English surtitles

20.00 hodin/hrs  2  24.00 hodin/midnight
A 890 CZK • B 590 CZK • C + 490 CZK  

10

KATEŘINA CHROBOKOVÁ

Komorní filharmonie Pardubice /
Czech Chamber Philharmonic 
Orchestra Pardubice
Dirigent / conductor Marko Ivanović

0  17.45 hodin/hrs
A 290 CZK • B + 190 CZK 

B - místa se sníženou viditelností /
seats with lower visibility
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JOHN DEBNEY: UMUČENÍ KRISTA
THE PASSION OF THE CHRIST SYMPHONY

21.6. /21.00 Neděle / Zámecké nádvoří 
Sunday / Castle Courtyard

Česká premiéra / Czech premiére
Vokální symfonie o prologu, sedmi zastaveních Křížové cesty a epilogu na italské,
latinské a hebrejské texty zkomponovaná dle hudby k filmu Mela Gibsona / 
Vocal symphony with a prologue, seven stations of the cross, and epilogue
based on Italian, Latin and Hebrew texts composed based on a Mel Gibson
movie soundtrack 
Texty napsala a upravila / Texts written and adapted by: Lisbeth Scott

Alžběta Poláčková – soprán / soprano
Lisbeth Scott – mezzossoprán / mezzo-soprano
Aleš Briscein – tenor 
Pedro Eustache – etnické dechové nástroje / ethnic woodwind instruments
Český filharmonický sbor Brno / Czech Philharmonic Choir Brno
Sbormistr / choirmaster Petr Fiala
Filharmonie Brno / Brno Philharmonic Orchestra
Dirigent / conductor John Debney
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20.00 hodin/hrs  1 22.45 hodin/hrs  
A 1190 CZK • B 790 CZK • C + 690 CZK  

„Toto dílo má přinést zážitek velmi širokému
publiku, které sdílí univerzální ideály Lásky,
Víry, Naděje a Smilování” 

“This work is intended to bring the experience
to a very broad audience sharing the universal
ideals of Love, Faith, Hope, and Mercy“

John Debney

ALŽBĚTA POLÁČKOVÁ LISBETH SCOTT 

ALEŠ BRISCEIN JOHN DEBNEY
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HUDEBNÍ ZEMĚKOULE 
MUSICAL GLOBE 

22.6. /17.00 Pondělí / Zámecké nádvoří 
Monday / Castle Courtyard

KATT: INSIDE THE APPLE

22.6. /20.00 Pondělí / Kulturní centrum Fabrika Svitavy
Monday / Fabrika Cultural Centre Svitavy

Premiéra „cestopisného“ pořadu pro děti, mládež a dospělé mladé duchem
– zkrátka všechny, kteří se chtějí hudbou bavit a podílet se na programu
koncertu. Chytré mobily samozřejmě s sebou! /
Premiere of a “travelogue“ for children, young persons and adults of
young spirit, in a word everyone who believes music is fun and who wants
to take part in planning the concert. Have your smartphone ready!

Jan Maxián - průvodní slovo /  narration 
Janáčkova filharmonie Ostrava / Janáček Philharmonic Orchestra Ostrava
Dirigent / conductor Jan Kučera

12

EXTERNÍ KONCERT VE SVITAVÁCH
OFF-SITE CONCERT IN SVITAVY

Premiéra originálního projektu mladé české varhanice. 
KATT se speciálně postaveným nástrojem a softwarem, který obsahuje
nasamplované zvuky varhan z celého světa, odkrývá netušené možnosti
kombinací unikátního zvuku královského nástroje a elektroniky / 
Premiere of the original project of a young Czech organ player. 
KATT with a specially designed instrument and software which contains
sound samples of organs from all over the world reveal unexpected
possibilities of combining the unique sound of a royal instrument 
and electronics

KATT – varhany, vokál /organ, vocals

0  21.15 hodin/hrs  290 CZK – jednotné vstupné / Flat fee

1  18.45 hodin/hrs
A 250 CZK • B 150 CZK • C + 100 CZK

50% sleva pro děti do 15 let a studenty
50% discount for children under 15 and students 

JAN KUČERA, JAN MAXIÁN

KATT
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NA HRANÁCH STYLŮ / ON THE EDGES OF STYLES
ILLUSTRATOSPHERE & DAN BÁRTA
23.6. /21.00 Úterý / Zámecké nádvoří 

Tuesday / Castle Courtyard

13

Speciální aranže skladeb Dana Bárty a jeho skupiny šité na míru pardu-
bickému orchestru organicky propojují zvuk klasického tělesa a jazzové
kapely / 
Special arrangements of compositions by Dan Bárta and his band tailored
for the Pardubice orchestra organically merge the sound of a classical
orchestra with a jazz band 

Dan Bárta – zpěv /  vocals
Illustratosphere
Komorní filharmonie Pardubice /
Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice
Dirigent / conductor Marko Ivanović

1 23.00 hodin/hrs  
A 990 CZK • B 690 CZK • C + 590 CZK

DAN BÁRTA, MARKO IVANOVIĆ



BAROCCO SEMPRE GIOVANE

IL SANTO NOME DI MARIA  

24.6. /20.30 Středa / Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže / 
Wednesday / Piarist Church of the Finding of the Holy Cross

Giulio Caccini: Ave Maria
Nicola Porpora: Salve Regina
Michał Lorenc: Ave Maria
Giovanni Battista Pergolesi: Stabat mater
duchovní kantáta pro soprán, alt, ženský sbor, smyčcový orchestr 
a basso continuo / spiritual cantata for soprano, alto, women’s choir,
string orchestra and basso continuo

Lucie Silkenová – soprán / soprano
Václava Krejčí Housková – mezzosoprán / mezzo-soprano
Pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl (dívčí část)
Litomyšl Pedagogical School KOS Singers’ Choir (girls’ section)
Sbormistr / choirmaster Milan Motl
Barocco sempre giovane
Umělecký vedoucí / artistic leader Josef Krečmer
Dirigent / conductor Petr Louženský

0  21.45 hodin/hrs
A 290 CZK • B 190 CZK • C + 90 CZK
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LUCIE SILKENOVÁ VÁCLAVA KREJČÍ HOUSKOVÁ

PĚVECKÝ SBOR KOS / KOS SINGERS’ CHOIR
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ZUZANA LAPČÍKOVÁ: BALADY
BALLADS 

25.6. /19.30 Čtvrtek / Smetanův dům 
Thursday / Smetana’s House 

GIACOMO PUCCINI: TOSCA  

26.6. /21.00 Pátek / Zámecké nádvoří 
Friday / Castle Courtyard

Příběhy plné vášní a touhy. Dramata nešťastné lásky, zločinu, násilí, nevěry,
zrady, prokletí i smrti. Zážitek z tanečního představení umocňuje osobitá
hudba a zpěv Zuzany Lapčíkové / 
Stories of passion and desire. Dramas of unhappy love, crime, infidelity,
betrayal, malediction and death. A unique experience of this dance per-
formance is underpinned with original music and vocals of Zuzana Lapčíková

Zuzana Lapčíková – cimbál, zpěv / dulcimer, vocals 
Instrumentální soubor / Instrumental band 
Soubor baletu Národního divadla Moravskoslezského Ostrava /
The National Moravian-Silesian Theatre Ostrava Ballet Ensemble
Choreografie a režie / director and choreography by Hana Litterová

1 21.15 hodin/hrs  
A 490 CZK • B 390 CZK • C + 290 CZK

Hudební drama o třech dějstvích. Premiéra inscenace v Janáčkově
opeře ND Brno 15.5.2015 / 
Musical drama in three acts. Premiere of the production took place 
in the Janáček Opera of the Brno National Theatre 15.5.2015
Libreto / libretto Victorien Sardou, Luigi Illica, Giuseppe Giacosa.

Tosca Maida Hundeling j.h. 
Cavaradossi Mickael Spadaccini j.h.
Sólisté, sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno /
Soloists, choir and orchestra of the Janáček Opera
of the National Theatre Brno
Režie / director Jiří Heřman
Dirigent / conductor Jaroslav Kyzlink

Provedení v italštině, české a anglické titulky / 
Performed in Italian with Czech and English surtitles

20.00 hodin/hrs  2 24.00 hodin/hrs
A 890 CZK • B 590 CZK • C + 490 CZK  
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MAIDA HUNDELING MICKAEL SPADACCINI 
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GIUSEPPE VERDI: NABUCCO

27.6. /21.00 Sobota / Zámecké nádvoří 
Saturday / Castle Courtyard

Opera o čtyřech jednáních na libreto Temistocla Solery / 
Opera in four acts on the libretto by Temistocle Solera

Vypjaté sólistické výkony, jímavé sbory, sugestivní hudební zpracování
a nádherná výprava řadí insenaci k nejúspěšnějším titulům repertoáru
brněnské opery / Explosive performance of soloists, captivating choirs,
suggestive musical production and beautiful stage setting make this
performance a highlight of the Brno opera repertoire

Nabucco Jakub Kettner j.h.
Ismael Rafael Álvarez j.h.
Zachariáš Gustáv Beláček j.h.
Abigaille Anda-Louise Bogza
Sólisté, sbor a orchestr Janáčkovy opery Národního divadla Brno /
Soloists, choir and orchestra of the Janáček Opera of the National
Theatre Brno

VIAJE A ESPAÑA – VÝLET DO ŠPANĚL
LETTERS FROM SPAIN

28.6. /10.30 Neděle / Zámecká jízdárna
Sunday / Castle Riding Hall

16

20.00 hodin/hrs  1
24.00 hodin/hrs
A 990 CZK • B 690 CZK

C + 590 CZK  

Premiéra literárně-hudebního pořadu, který provází četba z knihy 
Karla Čapka Výlet do Španěl / Premiere of a literary-musical programme
accompanied by reading from Karel Čapek’s book Letters from Spain

Luigi Boccherini: Noční hudba madridských ulic /
La Musica Notturna delle Strade di Madrid
Kvintet pro kytaru a smyčce č. 4 D dur „Fandango“ /
Quintet for guitar and strings No. 4 D Major “Fandango”
Georges Bizet: Suita z opery Carmen pro smyčcový kvartet /
Suite from Carmen for string quartet 

Vladislav Bláha – kytara / guitar, Jiří Bárta – violoncello
Lola Karpenka – tanec, kastaněty / dancing, castanets
Wihanovo kvarteto / Wihan Quartet

0 11.45 hodin/hrs  290 CZK – jednotné vstupné / Flat fee

Režijní adaptace / 
Director's edit  
Jaromír Brych
Dirigent / condctor
Jakub Klecker

Provedení v italštině, 
české titulky / 
Performed in Italian with 
Czech surtitles

WIHANOVO KVARTETO
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FRANZ SCHUBERT: MŠE č. 2 G dur
MASS No. 2 IN G MAJOR

28.6. /14.00 Neděle / Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Sunday / Piarist Church of the Finding of the Holy Cross

Tradiční děkovnou bohoslužbu celebrovanou Mons. Tomášem Halíkem 
doprovodí v roce 200. výročí prvního provedení Schubertova mše a hudba
F.J.Haydna, J.S.Bacha a A.Dvořáka /
Traditional thanksgiving mass celebrated by Mons. Tomáš Halík will
be accompanied by Schubert’s Mass in the year of the 200th anniversary
of the first staging and music by F.J. Haydn, J.S. Bach and A. Dvořák 

Lucie Hájková – soprán / soprano, Ondřej Socha – tenor,
Lukáš Hynek-Krämer – bas / bass
Jan Steyer, Petr Jiříček – varhany / organ
Pražský smíšený sbor / Prague Mixed Choir 
Komorní filharmonie Pardubice /
Czech Chamber Philharmonic Orchestra Pardubice
Dirigent / conductor Jiří Petrdlík

0  15.30 hodin/hrs  Vstup volný / Admission free
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TOMÁŠ HALÍK



TONKÜNSTLER ORCHESTER

28.6. /19.30 Neděle / Zámecké nádvoří
Sunday / Castle Courtyard

Premiérové hostování předního evropského orchestru; 
projekt ve spolupráci s festivalem Grafenegg / 
Premiere guest performance of a leading European orchestra; 
project prepared in cooperation with the Grafenegg festival

Ludwig van Beethoven: 
Koncert pro housle a orchestr č. 1 D dur op. 61
Concerto for violin and orchestra No.1 D major, Op. 61
Petr Iljič Čajkovskij: 
Italské capriccio op. 45 / Italian Capriccio, Op. 45
Felix Mendelssohn-Bartholdy: 
Symfonie č. 4 op. 90 „Italská“ / Symphony No. 4 in A major „Italian“

Josef Špaček – housle / violin
Tonkünstler Orchester Niederösterreich
Dirigent / conductor Jun Märkl

18.30 hodin/hrs  1  21.30 hodin/hrs
A 890 CZK • B 590 CZK • C + 490 CZK  
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LOUTKANDO GRANDO / PUPPETINO GRANDO

TONKÜNSTLER ORCHESTER NIEDERÖSTERREICH

JOSEF ŠPAČEK JUN MÄRKL
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KRÉDO MISTRA JANA
CREDO OF MASTER JOHN 

29.6. /19.30 Pondělí / Zámecké nádvoří 
Monday / Castle Courtyard

Pořad k 600. výročí upálení Mistra Jana Husa /
Programme marking the 600th anniversary of burning of John Hus

Bedřich Smetana: Blaník z cyklu Má vlast / from the My Country cycle
Josef Suk: Praga op. 26 symfonická báseň / symphonic poem
Antonín Dvořák: Biblické písně op. 99 / Biblical Songs Op. 99 
Jaroslav Krček: Krédo Mistra Jana / Credo of Master John 
premiéra kantáty pro baryton, smíšený sbor a orchestr / 
Premiére of the cantata for baritone, mixed choir and orchestra

Adam Plachetka – baryton / baritone (Dvořák)
Roman Janál – baryton / baritone (Krček)
Kühnův smíšený sbor / Kühns’ mixed choir
Sbormistr / choirmaster Marek Vorlíček
Symfonický orchestr Hlavního města Prahy FOK / 
Prague Symphony Orchestra
Dirigent / conductor David Švec

19

18.30 1 
21.30 hodin/hrs
A 890 CZK

B 590 CZK
C + 490 CZK

LOUTKANDO GRANDO
PUPPETINO GRANDO 

29.6. /16.00, 18.30 Pondělí / Smetanův dům
Monday / Smetana’s House

Loutkando Grando aneb kouzelné hraní s barokní hudbou /
Puppetino Grando or magical playing with baroque music 

Dětské loutkové představení s barokní hudbou otevírá inspirující svět
plný fantazie, kouzel a humoru. Pořad je vhodný zejména pro děti od pěti
do dvanácti let / Children’s puppet show with baroque music, opening 
an inspiring world of fantasy, magic and humour. Particularly suitable
for children aged five to twelve

Dana Chroustová, Budlana Baldanova, Slava Zubkov – herci / actors
Gabriela Eibenová – zpěv / vocal, Adam Viktora – varhany / organ
Lenka Torgersen, Adéla Štajnochrová – barokní housle / baroque violin
Andreas Torgersen - barokní viola / baroque viola
Helena Matyášová – barokní violoncello / baroque cello
Jan Krejča – theorba, Filip Dvořák – cembalo / harpsichord                                           
Divadlo pod Šťastnou Hvězdou /
Theatre under the Lucky Star 
Ensemble Inégal 
Scénografie a výroba loutek /  Stage design and puppets Slava Zubkov
Režie / director Evgeny Ibragimov

0 17.00 resp. 19.30 hodin/hrs 
A 250 CZK • B 150 CZK • C + 100 CZK

50% sleva pro děti do 15 let a studenty
50% discount for children under 15 and students 

ADAM PLACHETKA
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BÁRTA HRAJE BACHA
BÁRTA PLAYS BACH 

30.6. /19.30 Úterý / Kapitulní chrám Povýšení sv. Kříže
Tuesday / Chapter Church of the Raising of the Holy Cross

Výjimečný komorní koncert k 330. výročí narození Johanna Sebastiana
Bacha - souborné provedení Suit pro sólové violoncello BWV 1007 – 1012 /
A special chamber concert marking the 330th anniversary of Johann 
Sebastian Bach – complete performance of Cello Suites BWV 1007 – 1012

Jiří Bárta – violoncello

20

JIŘÍ BÁRTA

JAROSLAV TŮMA

1  21.45 hodin/hrs 
A 250 CZK • B + 125 CZK 

B - místa se sníženou viditelností / seats with lower visibility



MODEST PETROVIČ MUSORGSKIJ: 
BORIS GODUNOV
2.7. /21.00 Čtvrtek / Zámecké nádvoří 

Thursday / Castle Courtyard

Historické hudební drama o osmi obrazech podle předlohy A. S. Puškina.
Premiéra inscenace v ND Praha 26.3.2015; festivalová premiéra /
A historical musical drama in eight acts based on A. S. Pushkin.
Premiere of the production in the National Theatre in Prague 26.3.2015;
festival premiere

Soubor Opery Národního divadla Praha
The Prague National Theatre Opera Ensemble
Český národní sbor / Czech National Chorus
Kühnův dětský sbor / Kühn’s Children’s Choir
Dramaturgická úprava / dramaturgical adaptation 
Petr Kofroň, Ondřej Hučín
Režie / director Linda Keprtová
Dirigent / conductor Petr Kofroň

Provedení v ruštině,
české a anglické titulky / 
Performed in Russian
with Czech and English
surtitles

20.00 hodin/hrs  1
24.00 hodin/hrs
A 890 CZK • B 590 CZK

C + 490 CZK
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VYVOLENÝ 
THE HOLY SINNER

1.7. /21.00 Středa / Piaristický chrám Nalezení sv. Kříže
Wednesday / Piarist Church of the Finding of the Holy Cross

Premiéra hudebně-tanečního představení na motivy románu Thomase
Manna Vyvolený z roku 1951 / Premiere of a musical-dancing 
performance based on Thomas Mann’s book The Holy Sinner from 1951 

Adéla Srncová - taneční improvizace / dance improvisation 
Jaroslav Tůma - varhanní positiv, cembalo, klavichord / 
organ positive, harpsichord, clavichord 
Stefan Baier - varhanní portativ, cembalo, klavichord / 
organ portative, harpsichord, clavichord 
Jan Rokyta - cimbál, zobcové flétny / dulcimer, fipple flutes 
Liselotte Rokyta - Panovy flétny /  Pan flutes 
Alan Vitouš - bicí nástroje / percussion instruments 

19.30 hodin/hrs
A 390 CZK • B 190 CZK

C + 90 CZK
B, C - místa se sníženou 
viditelností / seats with 
lower visibility 

Úprava textu a hudební zpra-
cování na motivy klávesových
skladeb ze 14. až 16. století / 
Adaptation of text and musical
adaptation based on the 14th

to 16th century keyboard 
compositions Jaroslav Tůma
Choreografie / choreography by
Adéla Srncová 
Režijní spolupráce / 
cooperating director Jiří Srnec

PETR KOFROŇ

ADÉLA SRNCOVÁ
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BEDŘICH SMETANA: DVĚ VDOVY
THE TWO WIDOWS

3.7. /21.00 Pátek / Zámecké nádvoří 
Friday / Castle Courtyard

BABORÁK ENSEMBLE

4.7. /15.00 Sobota / Zámecká jízdárna 
Saturday / Castle Riding Hall 

Komická opera o dvou jednáních na libreto Emanuela Züngela / 
Comic opera in two acts; libretto by Emanuel Züngel

Karolína Jana Sibera, Anežka Maria Kobielska,
Ladislav Podhájský Richard Samek, Mumlal Luděk Vele,
Toník Václav Sibera, Lidka Yukiko Šrejmová Kinjo
Soubor Opery Národního divadla Praha /
The Prague National Theatre Opera Ensemble
Kostýmy / costume design Theodor Pištěk, scéna / set design Daniel Dvořák
Režie / director Jiří Nekvasil, dirigent / conductor Robert Jindra

Provedení v češtině, české a anglické titulky / 
Performed in Czech with Czech and English surtitles

20.00 hodin/hrs  1  23.15 hodin/hrs A 790 CZK • B 490 CZK
• C + 390 CZK  50% sleva pro děti do 15 let a studenty 

50% discount for children under 15 and students 

Ludwig van Beethoven: Septet Es dur op. 20 / Septet Es dur Op. 20
Lev Kogan: Chasidské melodie / Hasidic tunes 
Leone Sinigaglia: Romance op. 3 / Romanze Op. 3  
Ástor Piazolla: Historie tanga / Historia del tango

BABORÁK ENSEMBLE
Martina Bačová, Dalibor Karvay – housle / violin, 
Karel Untermüller, Ondřej Martinovský – violy / violas,
Hana Baboráková – violoncello, Štěpán Kratochvíl – kontrabas / contrabass,
Jan Brabec – klarinet / clarinet, Petr Valášek – basklarinet / bass clarinet,
Bence Bogányi – fagot / bassoon,
Radek Baborák, Jan Musil,  Mikuláš Koska – lesní rohy / French horns 
Umělecký vedoucí / artistic leader Radek Baborák

1  16.45 hodin/hrs
290 CZK jednotné vstupné / Flat fee

22
DVĚ VDOVY / THE TWO WIDOWS, SL 2013



GALAKONCERT - NÁVŠTĚVA V METROPOLITNÍ OPEŘE N.Y.
GALA CONCERT – A VISIT TO THE METROPOLITAN OPERA N.Y.

4.7. /20.30 Sobota / Zámecké nádvoří
Saturday / Castle Courtyard

Árie, písně a dueta z oper a muzikálů, na programu koncertu mj. /
Famous arias, songs and duets from operas and musicals, featuring
works by:
Carl Maria von Weber, Richard Wagner, Richard Strauss, Hector Berlioz, 
Carlisle Floyd / Susannah, Aaron Copland / The Tender Land, 
Samuel Barber / Vanessa, Douglas Moore / The Ballad of Baby Doe, 
William Bolcom / A View from the Bridge, George Gershwin /  
Porgy and Bess, Alan Jay Lerner & Frederic Loewe / My Fair Lady, 
Leonard Bernstein / Candide, West Side Story…

Deborah Voigt – soprán / soprano
Garrett Sorenson - tenor
PKF - Prague Philharmonia
Dirigent / conductor J. David Jackson

23

Patronem koncertu je generální 
partner festivalu Česká spořitelna.
Sleva 20 % pro držitele platební karty
České spořitelny a pro členy Premier
Benefit Clubu / 
Patron of the concert is Česká spoři-
telna, the Festival's general partner.
20 % discount for Česká spořitelna
payment card holders and for 
members of Premier Benefit Club

DEBORAH VOIGT 

METROPOLITAN OPERA NEW YORK

GARRETT SORENSON 

19.30 hodin/hrs  1
22.30 hodin/hrs
A 1490 CZK • B 990 CZK

C + 890 CZK  
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VELKÉ FINÁLE
GRAND FINALE 

5.7. /20.30 Neděle / Zámecké nádvoří
Sunday / Castle Courtyard

Velké finále bude zejména poctou 330. výročím narození J. S. Bacha
a G. F. Händla, jejichž skladby původně určené k plenérovému provádění
zaznějí v rozšířeném obsazení sekce dechových nástrojů / 
The Grand Finale will pay homage to the 330th birthday of J. S. Bach
and G. F. Händel whose music, originally composed for open air perform-
ance, will be performed by an extended brass instrument section

Johann Sebastian Bach: 
Orchestrální suita č. 3 D dur BWV 1068 /
Orchestral suite No. 3 in D Major BWV 1068  
Koncert pro dvoje housle a smyčce d moll BWV 1043 / 
Concerto for two violins and strings in D Minor BWV 1043
Leopold Mozart: 
Lovecká symfonie G dur / The Jagdsinfonie in G Major „Sinfonia di caccia“   
Georg Friedrich Händel: 
Vodní hudba, orchestrální suita č. 1 F dur HWV 348 / 
Water Music, orchestral suite No. 1 in F Major HWV 348
Hudba ke Královskému ohňostroji HWV 351 /  
Music for the Royal Fireworks HWV 351

Martina Bačová, Dalibor Karvay – housle / violin 
Aleš Bárta - cembalo / harpsichord, Přemysl Vacek - theorba
Česká Sinfonietta / Czech Sinfonietta
Dirigent / conductor Radek Baborák

19.30 hodin/hrs  1 22.30 hodin/hrs
A 1.190 CZK • B 790 CZK • C + 690 CZK  

Přenos z koncertu bude možno v rámci Dne se Saint Gobain Adfors 
sledovat také v Klášterních zahradách /
The concert will be broadcasted and available for viewing at Monastery
Gardens as part of the Day with Saint Gobain Adfors 
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RADEK BABORÁK

DALIBOR KARVAY MARTINA BAČOVÁ
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VÍKENDOVÉ BALÍČKY
WEEKEND PACKAGES

25

Od 27. února do 3. března 2015 je možno přednostně zakoupit cenově zvý-
hodněné Víkendové balíčky, které obsahují vstupenku na tři večerní pořady
jednoho víkendu, vždy na stejné místo v hledišti 

Weekend Packages at bargain prices will be available for priority purchase
from 27th February to 3rd March 2015.  These contain tickets for three eve-
ning shows to take place during one weekend, always for the same seat
in the auditorium

Víkendový balíček 1 / Weekend Package 1
12. 6. A. Dvořák: Requiem
13. 6. Ennio Morricone & Luboš Fišer
14. 6. Koncert na přání – Muzikál! /

Concert by Popular Request

A 2450 CZK • B 1650 CZK • C 1410 CZK

Víkendový balíček 2 / Weekend Package 2
19. 6. G. Verdi: Macbeth
20. 6. J. Strauss: Netopýr / Die Fledermaus
21. 6. J. Debney: Umučení Krista /

The Passions of the Christ Symphony

A 2370 CZK • B 1570 CZK • C 1330 CZK

Víkendový balíček 3 / Weekend Package 3
26. 6. G. Puccini: Tosca
27. 6. G. Verdi: Nabucco
28. 6. Tonkünstler Orchester

A 2210 CZK • B 1490 CZK • C 1250 CZK

Víkendový balíček 4 / Weekend Package 4
3. 7. B. Smetana: Dvě vdovy / The Two Widows
4. 7. Galakoncert – Návštěva v Metropolitní opeře N.Y. / 

Gala Concert – A Visit to The Metropolitan Opera N.Y.
5. 7. Velké finále / Grand Finale

A 2770 CZK • B 1810 CZK • C 1570 CZK

1

2

3

4
Na balíčky je možno čerpat slevu 50% pro držitele průkazu ZTP, ZTP/P
a jejich doprovodu.
V ceně balíčku není možno uplatnit slevu pro jednotlivý pořad (sleva pro
držitele karty České spořitelny na koncert Návštěva v Metropolitní opeře
N.Y.) 

The Packages give entitlement to a 50% discount for the disabled and their
accompanying person(s) 
No discount for a single show can be claimed on the price of the Package
(i.e. discount for Česká spořitelna payment card holders for the concert
„A Visit to The Metropolitan Opera N.Y.“)
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Ouvertura — před pořadem je možno navštívit lektorský úvod 
v zámecké jízdárně, vstup volný / Before the show, you can attend
an introductory lecture in the Castle Riding Hall; admission is free
Počet přestávek / Number of intermissions 
Předpokládaný konec / Estimated end 
Pořad je ozvučen / The programme uses a sound system 
Vstupné / Entrance fee / A, B, C – sektor / section
Invalidní vozíky / Wheelchairs 
Víkendové balíčky / Weekend Packages

Předpokládané časy ukončení pořadů jsou orientační a mohou se změnit /
Estimated end times of performances are meant as guidelines only 
and are subject to change

Řady 1 - 8 jsou variabilní, nestavějí se vždy
a všechny / Rows 1 to 8 are variable; one or
more of them may not be in place 

Pořadatel si vyhrazuje právo změny termínu,
obsazení a programu / The organisers 
reserve the right to change any dates, 
performers or performances

VYSVĚTLIVKY
EXPLANATIONS

KONTAKT
CONTACT

Prodej vstupenek v síti TICKETPORTAL /
Tickets are sold via TICKETPORTAL network
nebo on-line na / or on-line at

www.smetanovalitomysl.cz

Smetanova Litomyšl, o.p.s.
Jiráskova 133
570 01 Litomyšl
Czech Republic
tel. +420 461 612 575
fax +420 461 616 071

www.smetanovalitomysl.cz
www.facebook.com/smetanovalitomysl

VSTUPENKY
TICKETS



Státní zámek Litomyšl je vzácnou ukázkou úpravy italského renesančního
paláce pro podmínky zaalpských zemí. Byl postaven v 60. - 80. letech 16.
století Vratislavem z Pernštejna. Pernštejnské renesanční sídlo doplnily
v 17. a 18. století barokní úpravy provedené dalšími majiteli za účasti
předních barokních umělců. Unikátem je dochované rodinné zámecké
divadlo z roku 1797. V roce 1999 byl zámek zapsán na Seznam světového
dědictví UNESCO.

Vstupenka na kterýkoli festivalový pořad konaný ve Státním zámku
Litomyšl je zároveň jednorázovou vstupenkou do zámecké expozice,
platnou po celou návštěvnickou sezónu, tj. do 28.10.2015.

Litomyšl Castle is an outstanding and immaculately preserved example
of the arcade castle, a type of building first developed in Italy and modified
in the Czech lands to create an evolved form of special architectural
quality. It illustrates in an exceptional way the aristocratic residences of
central Europe in the Renaissance and their subsequent development
under the influence of new artistic movements. in 1999, it was inscribed
on the UNESCO World Heritage List. 

A ticket for any festival show held on the premises of the Litomyšl Castle
is also valid as a ticket for entrance to the castle exhibitions. The ticket
is valid for one entry made at any time during the whole visiting season
until 28th October 2015.

www.zamek-litomysl.cz

ZÁMEK LITOMYŠL
LITOMYŠL CASTLE

Photo © Veronika Skálová
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Zakoupením vstupenky kupující projevuje sou-
hlas s těmito pořadatelskými podmínkami:

1. VSTUPENKY
• Prodej vstupenek bude zahájen 4. března 2015

v 10.00 hodin.
• Od 27. února do 3. března 2015 bude možno

zakoupit či rezervovat cenově zvýhodněné Ví-
kendové balíčky. 

• Před zahájením předprodeje jsou v hledištích
provedeny rezervace míst pro členy Klubu
přátel a mecenášů Smetanovy Litomyšle,
čestné hosty, reklamní partnery a sponzory.
Nevyužité rezervace budou uvolněny do pro-
deje 5. května 2015.

• Předprodej vstupenek zajišťuje prodejní síť
TICKETPORTAL a předprodejní kancelář Sme-
tanovy Litomyšle.

• Předprodej vstupenek zajišťuje prodejní síť
TICKETPORTAL a předprodejní kancelář
Smetanovy Litomyšle.

Vstupenky je možno:
• Zakoupit v předprodejní kanceláři Smetanovy

Litomyšle nebo v prodejním místě Ticketportal
(seznam prodejních míst na www.ticketpor-
tal.cz, informace též na tel. 224 091 439 nebo
na 461 616 070).

- Rezervovat on-line na www.smetanovalito-
mysl.cz nebo na www.ticketportal.cz

- Zakoupit on-line na www.smetanovalito-
mysl.cz nebo na www.ticketportal.cz
Po úhradě platební kartou budou vstupenky
připraveny k vyzvednutí na kterémkoliv pro-
dejním místě nebo zaslány poštou, zákazník si
je však může vytisknout i sám (HOMEticket).
V rámci jednoho on–line nákupu či rezervace
lze zajistit maximálně 10 vstupenek na jeden
pořad. Pro nákup či rezervace vstupenek on–
line je třeba se zaregistrovat do systému
www.ticketportal.cz. Doporučujeme provést
registraci před zahájením předprodeje.    

• Rezervovat telefonicky v pracovních dnech od
9:00 do 17:00 hod. na tel. 461 616 070

• Pro všechny rezervace platí:
Rezervované vstupenky je možno do 3 kalen-

dářních dnů zakoupit v kterémkoliv prodejním
místě či si je nechat zaslat poštou. Pokud zá-
kazník zvolí zaslání poštou, budou vstupenky
odeslány doporučeně nejpozději do 10 dnů na
dobírku nebo po uhrazení zálohové faktury. Po
odeslání vstupenek již nelze provádět storno,
měnit kategorii vstupenek nebo termín před-
stavení. Poštou je možno zaslat vstupenky
nejpozději 3 dny před konáním pořadu.
Do zahraničí jsou vstupenky zasílány poštou
výhradně po uhrazení zálohové faktury, nelze
zvolit doručení na dobírku. 
K ceně vstupenek zasílaných poštou budou
připočítány expediční náklady 110 Kč.

• V on–line systému je možno zvolit požadavek
na zařazení do pořadníku náhradních rezer-
vací. V případě uvolnění žádaných vstupenek
bude prvnímu čekateli v pořadí vystavena
automatická rezervace s platností 48 hodin,
o níž bude informován e–mailem. Nebudou–li
rezervované vstupenky do této lhůty zakou-
peny, rezervace bude stornována a vstupenky
nabídnuty dalšímu čekateli. Požadovat je
možno maximálně 4 vstupenky na jeden
pořad.                                                                                                                                      

• Rezervované vstupenky je nutno zakoupit nej-
později 90 minut před začátkem pořadu. Ne-
vyzvednuté vstupenky budou uvolněny do
prodeje.

• Zbylé vstupenky jsou v prodeji 60 minut před
začátkem pořadu v místě jeho konání.

• Zakoupené vstupenky se zpět nepřijímají ani
se nevyměňují.

• Na vrácení vstupného má zákazník nárok je-
dině v případě, že se pořad zruší nebo je ne-
dokončen z důvodů nepřízně počasí či jiné
vyšší moci a není odehráno alespoň 20 minut
programu. Nárok na vrácení vstupného je
třeba uplatnit v místě zakoupení vstupenky.
Expediční poplatek se nevrací.

• Padělání vstupenek je nepřípustné a trestá se
podle zákona.

2. SLEVY, VIP VSTUPENKY
• Pořadatel poskytuje slevu ve výši 50% držite-

lům průkazů ZTP, ZTP/P a doprovodu držitelů
průkazu ZTP/P. Průkaz je třeba předložit
spolu se zlevněnou vstupenkou při vstupu do
místa konání pořadu.

• U vybraných pořadů je vyznačena možnost
další slevy. Nárok na poskytnutou slevu je
nutno prokázat při vstupu do hlediště.

• Slevy nelze kombinovat.
• Na některé pořady je možno zakoupit VIP

vstupenky, v jejichž ceně je zahrnuto bez-
platné občerstvení před konáním pořadu
a o přestávkách ve VIP centru a přístup na
raut. Podrobnější informace na tel. 461 612
575, e–mail: piknova@smetanovalitomysl.cz

3. PŘÍSTUP NA AKCE FESTIVALU
• Návštěvník pořadu je povinen respektovat po-

kyny pořadatelů a členů požární hlídky.
• Během konání pořadů je přísně zakázáno po-

řizování zvukových a obrazových záznamů, a to
i pro soukromou potřebu.

• Do hlediště je zakázáno vnášet hořlaviny
a manipulovat zde s otevřeným ohněm.

• Do hlediště je zakázáno vodit nebo vnášet do-
mácí zvířata.

• Na pořad festivalu nebude vpuštěn návštěvník
pod vlivem alkoholických a psychotropních
látek.

• Vzhledem k charakteru akce a délce pořadů
doporučuje pořadatel přístup pro děti až od
věku deseti let.

• V průběhu představení je zakázáno telefono-
vat. Návštěvník je povinen po dobu pořadu
přepnout svůj mobilní telefon do tichého re-
žimu.

• Návštěvník, který narušuje program hlasitými
projevy či svým chováním nebo nerespektuje
zákaz pořizování zvukových a obrazových zá-
znamů, může být pořadateli vyveden z hlediště
bez nároku na vrácení vstupného.

• V průběhu představení je zakázáno kouření.
O přestávkách je možno kouřit jen ve vyhraze-
ných prostorách.

• Pořady konané na zámeckém nádvoří se ko-
nají v přírodním prostředí a mohou být ovliv-

něny počasím (chladno, déšť). Pořadatel fes-
tivalu doporučuje návštěvníkům vzít tyto vlivy
v úvahu při volbě oblečení. Nádvoří je kryto za-
střešením, program se za mírného deště ne-
přerušuje. Místa v sektoru C nejsou zcela
krytá a mohou na ně zalétávat dešťové kapky.

• Vstup do hlediště je možný 1 hodinu před za-
hájením pořadu. Doporučujeme zaujmout své
místo včas, nejpozději však 10 minut před za-
čátkem. Po zahájení akce nebude přístup do
hlediště povolen až do přestávky.

4. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ
• Návštěvník uděluje výslovný souhlas s tím, že

fotografie, filmy či videozáznamy s jeho oso-
bou, které jsou pořízeny v průběhu konání
akce nebo v souvislosti s ní, smějí být pro-
střednictvím jakékoliv současné nebo budoucí
technické metody zhodnoceny, a to bez peně-
žité náhrady a časového nebo prostorového
omezení.

• Pořadatel festivalu si vyhrazuje právo změnit
obsazení koncertu či představení nebo místo
konání pořadu. Změny v programu jsou vyhra-
zeny.

• Podle zákona pro ochranu osobních údajů
101/2000 Sb. Smetanova Litomyšl, o.p.s. ga-
rantuje, že svěřená osobní data jsou považo-
vána za přísně důvěrná a nebudou nikdy
prodána nebo převedena na jinou společnost.
Všechny osobní údaje jsou přísně utajeny
a budou užívány pouze pro účely spojené s po-
řádáním festivalu Smetanova Litomyšl.

• V době konání festivalu může dojít k omezení
prohlídek na Státním zámku Litomyšl, je proto
vhodné si prohlídku dohodnout předem na tel.
461 615 067.

Vážení návštěvníci Smetanovy Litomyšle, věříme,
že tyto pořadatelské podmínky přijmete s po-
chopením a jejich respektováním napomůžete
nerušenému průběhu festivalu. 
Děkujeme Vám.

POŘADATELSKÉ PODMÍNKY
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By purchasing a ticket you imply consent with
the following Organizer's Conditions:

1. TICKETS
• The sale of tickets will commence on 4th March

2015 at 10.00 A.M.
• Weekend Packages at bargain prices will be

available for purchase or booking from 27th

February to 3rd March 2015.
• Tickets are sold in order of receipt of orders

until the auditoriums are filled.
• Before the advance sales commence, reser-

vations are made for benefactors, honorary
guests, advertising partners and sponsors.
Unused reservations will be put on open sale
on 5th May 2015.

• Advance sales will be carried out by the
TICKETPORTAL network and the Smetana’s
Litomysl ticket office. 

Tickets may be:
• Purchased at the Smetana’s Litomysl ticket

office or at a Ticketportal point of sale  (please
go to www.ticketportal.cz or call +420 224 091
439 or +420 461 616 070 to obtain info on your
nearest point of sale).

• Ordered on-line at www.smetanovalito-
mysl.cz or www.ticketportal.cz

• Purchased on–line at www.smetanovalito-
mysl.cz or www.ticketportal.cz. After payment
by credit card, the tickets can be picked up at
any point of sale or sent by post. However, you
can also print them by yourself (HOMEticket).

• For purchasing online, you must register first
with the system at www.ticketportal.cz. We
strongly recommend to register prior to the
commencement of the advance sales. With
one reservation, it is possible to book a maxi-
mum of 10 tickets per performance.

• Ordered by telephone on number +420 461
616 070 (workdays from 9AM to 5PM).

• The following applies on all bookings:
The booked tickets can be subsequently
picked up within 3 calendar days at any point
of sale or sent by post. Should you ask for
them to be posted, the tickets will be sent via

registered mail within 10 days COD, or after
receiving the payment of the advance invoice.
Once the tickets are sent, it is not possible to
make any cancellation, change of category or
dates of the shows.
Tickets can be sent abroad only after receiving
the payment of the advance invoice; COD is
not available for sending abroad.  
Postage costs of CZK 110,– will be added to
the price of tickets sent by post. 

• The on–line system gives the option to ask for
inscription on a waiting list of alternative
bookings. In case the required tickets are re-
leased, the first applicant on the list will be is-
sued an automatic booking valid for 48 hours,
of which he/she will be informed by e–mail.
Unless the tickets are purchased within the
above deadline,  booking will be cancelled and
tickets offered to the next applicant on the list.
A maximum of 4 tickets can be requested for
each show. 

• Reserved tickets must be purchased at least
90 minutes prior to the commencement of the
performance. Unclaimed tickets will be re-
leased for open sale.

• All remaining tickets will be placed on open
sale 60 minutes prior to the commencement
of the performance at the concert venue.

• Purchased tickets may not be returned or
changed.

• Customers have the right to have their tickets
refunded only when the performance is can-
celled or uncompleted due to adverse weather
conditions or other act of God and the pro-
gramme has not run for at least at least 20
minutes. Refund claims should be made at
the place of purchase of the ticket. Postage
costs will not be refunded.

• Ticket forgery is illegal and offenders will be
prosecuted. 

2. CONCESSIONS, V.I.P. TICKETS
• Reduction of 50% is given to disabled and vi-

sually impaired persons and their guides. The
card must be shown together with the conces-

sionary ticket on entry to the concert venue.
• Additional discounts are possible on selected

programmes. The entitlement for a discount
must be demonstrated upon entrance to the
auditorium. 

• Discounts cannot be combined.
• For certain performances it is possible to pur-

chase V.I.P. tickets, the price of which includes
refreshments prior to the commencement of
the performance and during intermissions in
V.I.P. centre, and access to the after show
party. Further details are available from phone
+420 461 612 575, mailto: piknova@smetano-
valitomysl.cz

3. ENTRY TO FESTIVAL EVENTS
• Visitors to events must respect the rules of the

organisers and fire wardens.
• It is strictly prohibited to make any audio

and/or video recording during any of the
shows, even for private use.

• It is forbidden to bring flammable materials
into or kindle a flame in the auditorium.

• It is forbidden to bring domestic animals into
the auditorium.

• Visitors under the influence of alcohol or
drugs will not be admitted to festival perform-
ances.

• Due to the nature of the event and length of
performance entry for children under the age
of ten is not recommended.

• It is prohibited to make phone calls during the
show. Visitors must switch their mobile
phones into silent mode during the show.

• Visitors who disturb the performances by talk-
ing loudly or behaving inappropriately will be
escorted from the auditorium and will not
have the right to claim a ticket refund.

• It is forbidden to smoke during performances.
During intermissions it is permitted to smoke
only in designated areas.

• Performances that are held in the Castle
Courtyard take place in the open air and may
be adversely influenced by the weather (cold,
rain). The festival organisers recommend that

visitors take this into consideration when se-
lecting their clothing. The courtyard is covered
by a roof, and the programme will not be af-
fected by light rain. Seats in sector C are not
completely under cover and may be affected
by rainfall.

• Entry to the auditorium is permitted one hour
prior to the beginning of the performance. We
recommend that you take your seats in good
time, 10 minutes at the latest prior to the be-
ginning of the performance. After commence-
ment of the performance entry to the
auditorium will only be permitted during offi-
cial intermissions.

4. GENERAL CONDITIONS
• Visitors hereby express assent that photo-

graphs, films or video recordings made during
the course of a performance or in conjunction
with it, may be assessed using any current or
future technical methods, without financial
compensation and without time or spatial limit.

• The organisers of the festival reserve the right
to amend the concert or performance casting
or concert venue. The organisers reserve the
right to make amendments to the perform-
ances.

• According to the Data Protection Act 101/2000
Coll. Smetana’s Litomysl, o.p.s. guarantees
that any personal data provided shall be
treated as strictly confidential and will not be
sold or transmitted to a third party. All per-
sonal data are secret and will be used only for
purposes linked with the organisation of the
Smetana’s Litomysl festival.

• During the festival guided tours of the Lito-
mysl state castle will be limited. We recom-
mend that groups arrange guided tours in
advance (tel. +420 461 615 067).

Dear visitors to Smetana’s Litomyšl Festival,
We believe that you will respect these organi-
sational conditions and in doing so you will help
to achieve the smooth running of the festival.
Thank you.

TERMS AND CONDITIONS
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STAŇTE SE ČLENEM KLUBU PŘÁTEL A MECENÁŠŮ SMETANOVY LITOMYŠLE
A NAKUPUJTE VSTUPENKY PŘEDNOSTNĚ

Smetanova Litomyšl je festival s dlouholetou tradicí, kvalita dramaturgie,
účast špičkových hudebníků a jedinečné prostředí zámku Litomyšl jej
právem řadí mezi nejoceňovanější kulturní události v České republice. I Vy
můžete přijmout festival za svůj, stát se jeho součástí a svým příspěvkem
pomoci k dalšímu rozvoji a zvyšování kvality Smetanovy Litomyšle. 

Vážíme si Vaší podpory a rádi Vám na oplátku nabídneme alespoň malé
výhody. Členy klubu budeme pravidelně informovat o přípravách festivalu
a veškerém dění, pozveme je na vernisáže Smetanovy výtvarné Litomyšle,
poskytneme jim bezplatně festivalový katalog a sadu všech čísel festival-
ových novin, v případě jejich souhlasu uvedeme jejich jména v katalogu
a na festivalových internetových stránkách. Jsme si vědomi hlubšího
zájmu o festival, proto členům nabídneme možnost přednostního nákupu
vstupenek a umožníme jim pozvat i své přátele na společenská setkání
s významnými hosty festivalu do VIP prostor. Počet přednostních vstu-
penek je však z kapacitních důvodů omezen podle výše příspěvku.

BRONZOVÝ MECENÁŠ
přispívá darem od 5000 Kč ročně
• přednostní nákup vstupenek v počtu max. 4 ks na jeden pořad;
• ke čtvrtině libovolných vstupenek zakoupených v přednost-ním ná-

kupu VIP servis zdarma (možnost návštěvy VIP centra s občerstve-
ním jednu hodinu před začátkem pořadu a o jeho přestávkách,
parkovací karta na parkoviště v bezprostřední blízkosti festivalového
areálu).

STŘÍBRNÝ MECENÁŠ
přispívá darem od 20 000 Kč ročně
• přednostní nákup vstupenek v počtu max. 8 ks na jeden pořad;
• k polovině libovolných vstupenek zakoupených v přednost-ním nákupu

VIP servis zdarma;
• 2 bezplatné pozvánky na raut pořádaný po zahajovacím koncertu;
• 2 bezplatné pozvánky na raut pořádaný po závěrečném koncertu.

ZLATÝ MECENÁŠ
přispívá darem od 50 000 Kč ročně
• přednostní nákup vstupenek v počtu max. 16 ks na jeden pořad;
• ke všem vstupenkám zakoupeným v přednostním nákupu VIP servis zdarma;
• 4 bezplatné pozvánky na raut pořádaný po zahajovacím koncertu;
• 4 bezplatné pozvánky na raut pořádaný po závěrečném koncertu. 

PLATINOVÝ MECENÁŠ
přispívá darem od 150 000 Kč ročně
• přednostní nákup vstupenek v počtu max. 40 ks na jeden pořad;
• ke všem vstupenkám zakoupeným v přednostním nákupu VIP servis zdarma;
• celkem 20 vstupenek včetně VIP servisu bezplatně;
• 4 bezplatné pozvánky na raut pořádaný po zahajovacím koncertu;
• 4 bezplatné pozvánky na raut pořádaný po závěrečném koncertu

BECOME A MEMBER OF THE CLUB OF FRIENDS AND BENEFACTORS 
OF SMETANA'S LITOMYŠL AND GET PREFERENCE ON TICKET PURCHASE
Smetana’s Litomyšl is a festival with a long tradition. The quality of its
dramaturgy, the appearances of top–level musicians and the unique 
environment of the Litomyšl Castle rightfully make the festival one 
of the most appreciated cultural events in the Czech Republic. You, too,
can foster the festival, become a part of it and make your contribution 
to further development and quality enhancement of Smetana’s Litomyšl.

Pro další informace prosím kontaktujte /
For further information please contact:
Barbora Krejčí, tel. 724 063 039
e–mail: barbora.krejci@smetanovalitomysl.cz

nebo navštivte www.smetanovalitomysl.cz /
or visit www.smetanovalitomysl.cz
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