
STRANA 23 Aktuality NJR – ČERVEN 2017

 předprodej vstupenek: 

 on-line www.ticketon.cz  

 1. června   19.00 Gotická síň radnice, Jihlava 

Josef Bohuslav Foerster – hudebník a malíř
Stamic  |  Foerster  |  Mozart  |  Stamicovo kvarteto 
v prostředí obrazů J. B. Foerstera

 6. června   19.00 sál hotelu GM, Jihlava 

Dechové kvinteto Moravské filharmonie Olomouc 
Bach  |  Haydn  |  Farkas  |  Ibert  |  Moravia Quintet (Petr Hladík  
– flétna, Jan Kučera – hoboj, Lukáš Broda – klarinet, Jan Dvořák – fagot,  
Oldřich Bartík – lesní roh) 

 10. června   19.00 Horácké divadlo, Jihlava 

BOSCH a hudba k sobě patří!
Rossini  |  Mozart  |  Schubert  |  Kristina Nouzovská Fialová – viola, 
Bosch Streichersolisten, Robert Wieland – dirigent 

 11. června  

 10.00 slavnostní start, Park Gustava Mahlera, Jihlava 

Cyklojízda Po stopách Gustava Mahlera na Vysočině

 13. června   19.00 Gotická síň radnice, Jihlava 

30 let na scéně
Torroba  |  Albeniz  |  Rodrigo  |  Gershwin a další  |  Pražské kytarové 

kvarteto (Marek Velemínský, Matěj Freml, Václav Kučera, Patrik Vacík)

 14. června   18.00 Dělnický dům, Jihlava 

A šmytec  |  Tradiční závěrečný koncert ZUŠ Jihlava 

 15. června   19.00 Gotická síň radnice, Jihlava 

Dvořákův americký sen
Joplin  |  Cook  |  Burleigh  |  Dvořák  |  Jan Šťastný – četba,  
Petra Vondrová – zpěv, Irvin Venyš – klarinet,  Martin Kasík – klavír

 19. června   18.00 kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře 

 20. června   19.00 kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava 

RE:FORMATION  
Gustav a Alma Mahler, Johann Sebastian Bach

Malmö University Orchestra and Choir, Daniel Hanson – dirigent 

 27. června   19.00 kostel Povýšení sv. Kříže, Jihlava 

Slavnostní závěrečný koncert festivalu 
Dvořák  |  Elgar  |  Čajkovskij: Symfonie č. 6 – Patetická

Chicago Youth Symphony, Allen Tinkham – dirigent 

 5. července   15.00 rodný dům Gustava Mahlera, Kaliště 

Vernisáž výstavy „Martin Beck – fotograf lidských duší“
Sázení růží do mahlerovského rozária 

Festivalový autobus odjíždí ve 14.00 od Hotelu Gustav Mahler v Jihlavě.

 Mahler Jihlava  

 Music Festival   
 18. 5.–7. 7. 2017  
 Hudba tisíců   

  www.mahler2000.cz  

pořádá Občanské sdružení Mahler 2000 – společnost Gustava Mahlera ve spolupráci s:

Turistické informační centrum, Masarykovo nám. 2, Jihlava, tel.: 565 591 847
DIOD,  Tyršova 12, Jihlava, produkce@diod.cz
Pokladna před koncerty otevřena 45 minut před začátkem 

Proslulý pěvec Th omas 
Hampson i místní talenty - 
16. ročník hudebního festiva-
lu Hudba tisíců Mahler Jihla-
va 2017 je pestrý.

Festival začal tradičně 18. 
května, v den Mahlerova 
úmrtí. Tento den byl připra-
ven program v parku Gusta-
va Mahlera a festival večer 
v kostele Povýšení sv. Kříže 
zahájila jedna z nejrozsáhlej-
ších symfonií Gustava Ma-
hlera - Symfonie č. 3, v podá-
ní Symfonického orchestru 
hl.m. Prahy FOK, Pěveckého 
sdružení Campanula a dět-
ského sboru Zvoneček. 

I letos na přehlídku zavíta-
jí přední zahraniční umělci a 
hudební sdružení, ale i čeští 
interpreti a sólisté. Prostor 
dostanou také regionální hu-
dební a pěvecké soubory. 

Velkou událostí a určitě nej-
větší megahvězdou letošního 
ročníku festivalu byl ame-
rický barytonista Th omas 
Hampson, který je i patro-
nem festivalu a dlouholetým 
podporovatelem mahlerov-
ských aktivit. „Mahler? To 
je hudba mého srdce,“ říká 
Hampson. V Jihlavě se před-
stavil 23. května na koncertě 
v kostele Povýšení sv. Kříže, 
společně s Komorní fi lhar-
monií Pardubice, řízenou 

Markem Štilcem, písněmi G. 
Mahlera a A. Dvořáka. 

Festival Hudba tisíců, to 
jsou i doprovodné progra-
my, jako je například výstava 
v jihlavském Domě Gustava 
Mahlera, kde je k vidění ex-
pozice věnovaná bratrům Fo-
erstrům. 

Expozice nabízí unikátní vý-
stavu maleb, listinné pozůsta-
losti a předměty osobní po-
vahy bratrů Josefa Bohuslava 
a Viktora Foersterových. 

V rodném domě Gusta-
va Mahlera v Kalištích se v 
rámci festivalu uskuteční již 
7. ročník setkání mládežnic-
kých dechových orchestrů, 
tentokrát s orchestrem mla-
dých z Ukrajiny. 

Nebude chybět ani tradiční 
cyklojízda po stopách Gusta-
va Mahlera na Vysočině. 

Divadelní spolek Frída při-
veze do Jihlavy hru Juraje 
Nvoty o učiteli hudby, s ná-
zvem Rapper. V hlavní roli se 
představí Martin Trnavský. 

Kromě Kališť zavítá letos 
Mahlerův festival i do žďár-
ského poutního kostela sv. 
Jana Nepomuckého Na zele-
né hoře, kde 19. června zazní 
díla Bacha, Mahlera a Almy 
Mahler, v podání švédského 
Malmö University Orchestra 
and Choir. -tz-

Festival Hudba tisíců – 
Mahler Jihlava 2017 začal

Klidný kout v historickém centru města 
bude otevřený každý den, až do konce září.

„Parkán u Brány otevřeme na Den dětí, 
tedy 1. června. Místo bude sloužit především 
k odpočinku, ale také pro kulturní akce,“ zve 
do historického prostoru v centru města 
náměstkyně primátora pro kulturu Jana 
Mayerová. 

Veřejnost, si zde bude moci během dne 
oddychnout, nebo vychutnat občerstve-

ní zakoupené v okolních prodejnách. Přes 
prázdniny zde budou probíhat pravidelná 
pohádková představení.

Malý amfi teátr se bude otevírat každý 
den, od 1. června do 30. září, od 9 do 19 
hodin, za nepříznivého počasí bude pro-
stor uzavřen. Parkán je ve správě statutár-
ního města Jihlavy, které zde bude přes 
sezónu brigádnicky zajišťovat celodenní 
dohled. -tz- 

Parkán u Brány Matky Boží bude 
přes léto otevřený veřejnosti

O LETNÍCH prázdninách se v areálu budou každou neděli v 18 hodin konat Ježkovy pohád-
kové neděle. Každotýdenní pohádky připravuje Jihlava, programy pro širokou veřejnost v malém 
amfi teátru u Brány Matky Boží chystá i společnost PAROLAart. Foto: archiv MMJ


