Orchestr a sólisté Národního divadla zahájí festival Za poklady
Broumovska hrou „domácího“ autora
Broumov | Klášterní kostel sv. Vojtěcha v Broumově bude v sobotu 29. června od 18 hodin hostit
Zahajovací koncert festivalu Za poklady Broumovska, na němž vystoupí sólisté a orchestr
Národního divadla v Praze pod taktovkou dirigenta Zdeňka Klaudy. Interprety doplní místní
Pěvecký sbor Amicitia ZUŠ Broumov.
Zahajovací koncert 14. ročníku letních koncertů v kostelích na Broumovsku uvede novodobou
premiéru školské hry Augustina Šenkýře „Dies Numini et Principi“.
„Augustin Šenkýř byl benediktinský kněz a ředitel kůru v Emauzském klášteře, autor mnoha
chrámových skladeb a podle nejnovějších výzkumů také autor hudby k nalezené školské hře Dies
Numini et Principi z roku 1770. Skladba vznikla na základě objednávky broumovského kláštera.
Uvedením tohoto koncertu s radostí plníme jeden z cílů festivalu, kterým je oživení broumovského
hudebního archivu a uvádění zapomenutých děl z místní provenience. Doporučení školskou hru A.
Šenkýře provést dal pan Rudolf Klinkhammer, vědec zabývající se hudební historií benediktinů na
Broumovsku,“ uvedla Tereza Kramplová, ředitelka festivalu. Vstupné na koncert je dobrovolné,
výtěžek využijí místní farnosti na opravu kostelů, ve kterých se festival celé léto koná. Aktuální
informace naleznou zájemci na webu www.zapoklady.cz nebo na facebookovém profilu festivalu.
Festival Za poklady Broumovska je hudební festival s jedinečnou atmosférou, který otevírá
každé léto brány unikátní skupiny broumovských kostelů, které rozeznívá sobotními podvečerními
koncerty renomovaných umělců z České republiky i ze zahraničí. Genius loci broumovského
regionu, benediktinská historie a architektura zasazená do nádherné krajiny, to vše ve spojení s
klasickou hudbou vytváří jedinečnou atmosféru festivalu, který se prostřednictvím špičkové hudby
dostává do srdcí hudbymilovných posluchačů. Festival udržuje dlouhodobé cíle v podobě podpory
mladé nastupující generace umělců, upozorňování na kritický stav kostelů a popularizace klasické
hudby ve všech jejích podobách široké veřejnosti. Vstupné na koncerty je dobrovolné a přispívá
k péči na záchranu kostelů broumovské skupiny.
„Festivalová dramaturgie si v letošním ročníku dovolila angažovat více komorních orchestrů než
doposud, kromě členů orchestru Národního divadla tak uslyšíme smyčcové orchestry
Inter>CAMERATA a Radom orchestr z Polska nebo komorní orchestr L´Armonia Terrena. Festival v
tomto ročníku také otevírá dveře interpretům, kteří v České republice vystupují vůbec poprvé, a to i
přesto, že běžně vystupují na nejprestižnějších světových pódiích. Jedná se především o zahraniční
interprety, jsme pyšní na českou premiéru Dua Aliada, dvou mladých hudebníků z Rakouska, kteří na

Broumovsko zavítají po svém americkém turné, rádi přivítáme již zmiňované polské orchestry,
francouzského klavíristu Arthura Coatalena, vítěze Mezinárodní soutěže Broumovská klávesa,
rakouské duo Bubreg nebo portugalského hornistu Ricarda Matosinhose, který bude také jedním z
lektorů doprovodného programu festivalu, Letních hornových kurzů. Zahraniční interprety doplní
domácí renomovaní sólisté i komorní soubory, houslista Jiří Vodička a klavírista Martin Kasík,
Stamicovo kvarteto, tenorista Martin Šrejma, hornistka Zuzana Rzounková a další. Závěr festivalu
bude patřit koncertu paní Evy Urbanové, kterou doprovodí Moravské klavírní trio,“ uvedla Tereza
Kramplová, ředitelka festivalu.
Doprovodným programem festivalu jsou Letní hornové kurzy, které se uskuteční 4.–10. srpna 2019
v broumovském klášteře. Bližší info: lhk.zapoklady.cz.
Nad 14. ročníkem festivalu převzali záštitu: Ministerstvo kultury ČR, kardinál Dominik Duka OP a
víceletou záštitu převzal Královéhradecký kraj. Hlavními partnery festivalu jsou Ministerstvo
kultury ČR, Královéhradecký kraj, město Broumov a společnost MND. Významnými partnery jsou
Hobra-Školník, Státní fond kultury ČR, Dobrovolný svazek obcí Broumovsko, Raiffeisen Leasing,
Kasper a Wikov. Partnery festivalu jsou Královéhradecká diecéze a místní farnosti, Benediktinské
opatství sv. Václava v Broumově, Agentura pro rozvoj Broumovska, Podnikatelský klub
Broumovska, Region Broumovsko, Rakouské kulturní fórum, Petrof, Penzion Jízdárna
Hejtmánkovice a místní živnostníci a podnikatelé, kteří přebírají patronát nad koncerty ve svých
obcích. Mediálními partnery 14. ročníku festivalu jsou Harmonie, Opera+, Klasikaplus.cz, Radio
Classic, Český rozhlas Hradec Králové, PROPAMÁTKY, scéna.cz a Naše Broumovsko.
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