
9. 7. Festivalový aperitiv
kuchař Petr Fila 
17:00 |  terasa pod kostelem sv. Mikuláše – Velká 

Františkánská 18, Znojmo / sklep Vinařství 
Piálek & Jäger, Nový Šaldorf

10. 7.  Zahajovací koncert:  
pavel Šporcl
OZVěNy diVadla V hOuslOVé tVOrbě Za 
dOPrOVOdu klaVíristy Petra JiříkOVskéhO 
18:30 |  nádvoří Minoritského kláštera (JM muzeum) / 

kostel sv. Mikuláše, Znojmo

 Festivalový večírek
hudebNí OslaVa s VíNeM a regiONálNíMi 
sPecialitaMi V ceNtru Města 
20:00 |  horní náměstí, Znojmo

11. 7. koncert při svíčkách i
díla starŠích slOhOVých ObdObí – aNdrea 
liNsbauer (klavír), rOMaNa kružíkOVá (zpěv) 
20:00 |  nádvoří / křížová chodba Minoritského 

kláštera (JM muzeum), Znojmo

  DivaDlo světel:  
Duo kchun
gregOriáNský chOrál, reNesaNčNí 
POlyFONie, MluVeNé slOVO a kresba 
sVětleM 
22:00 |  kostel sv. Michala, Znojmo

12. 7.  koncert uherčického Zámku: 
epoque quartet
tak trOchu JiNý kONcert kOketuJící kONcert 
kOketuJící s diVadelNíM PředstaVeNíM  
19:00 |  nádvoří / banketní sál st. zámku uherčice 

13. 7.  přeDnáŠka: DivaDlo  
a huDba v baroku
PrOFesOr staNislaV bOhadlO 
18:00 |  Zámecká kaple sv. ludvíka,  

starý zámek, Jevišovice

 koncert vítěZů
VystOuPeNí laureátů letNí ŠkOly barOkNí 
hudby V hOleŠOVě 2019 
19:30 |  kostel sv. Josefa v Jevišovicích

14. 7.  huDba a DivaDlo  
v ulicích
10:00–19:00 |  centrum Znojma

  Gastro DeGustace  
s aDamem plachetkou
ZážitkOVá degustace s OPerNíM PěVceM 
19:00 |  sklep Vinařství Piálek & Jäger, Nový Šaldorf

15. 7. saul v letním kině
ZáZNaM NastudOVáNí OratOria Ve ZNOJMě 
21:00 |  nádvoří / křížová chodba Minoritského 

kláštera (JM muzeum), Znojmo

16. 7. j. s. bach: kantáty
tradičNí duchOVNí kaNtáta sPOlu 
s kaNtátOu sVětskOu, která Je MalOu 
kONcertNí OPerOu 
19:00 |  kostel Nalezení sv. kříže, Znojmo

17. 7. sommeliérské minimum
ZážitkOVá ViNNá degustace 
16:30 |  sraz na zastávce VOc bus 

na Masarykově nám., Znojmo

 huDba Z archivů
eNseMble Versus – hudebNí skVOsty 
ukryté Ve ZNOJeMských archiVech  
18:00 |  kostel Nanebevzetí Panny Marie a sv. Václava 

Znojmo-louka / kaple sv. Václava, Znojmo

 koncert při svíčkách ii
barbOra kabátkOVá (soprán, harfa) a haNa 
blažíkOVá (soprán, harfa) 
21:00 |  nádvoří / atrium  Domu umění, Znojmo

18. 7. vinné DivaDlo
VíNO V diVadle, ZNalec VíN Michal Šetka 
15:00 |  sklepení u císaře Zikmunda, Znojmo

 cimbál, víno, DivaDlo
OZVěNy diVadla V lidOVé PísNi – cM FriŠka  
a žeNský sbOreček kOňadra Z kyJOVa 
19:00 |  nádvoří / sál konventu louckého  

kláštera, Znojmo

19. 7. tour De varhany
díla čaJkOVskéhO, bacha, teleMaNNa, 
berNsteiNa a dalŠích V POdáNí MartiNa 
Jakubíčka  
11:30 | Znojmo-louka 
14.00 | Višňové,  
15.30 | Moravský krumlov

 Dvorní hostina
kONcert sPOJeNý s NeZaPOMeNutelNýM 
gastrONOMickýM ZážitkeM POdle ŠéFkuchaře 
PaVla saPíka 
13:30 |  zámek Písečné nad dyjí

20. 7.  návrat největŠího  
Z básníků
JaNa ŠreJMa kačírkOVá (zpěv),  lukáŠ sOMMer 
(kytara), M. NOstitZ Quartet 
19:00 |  nádvoří / sál předků st. zámku Vranov n. d.

21. 7. Dětský huDební Den
tVOřiVé dílNy PrO NeJMeNŠí 
10:00–17:00 |  husovy sady (dolní park), Znojmo

 koncert malých Géniů
18:00 |  althanský palác / kostel sv. Michala, Znojmo

  symFonický koncert: 
pavel Šporcl
s FilharMONií hradec králOVé 
19:00 |  nádvoří proboštství sv. hippolyta, hradiště / 

kostel sv. Mikuláše, Znojmo

23. 7.  koncert  
pro loucký kláŠter
ZNOJeMský kOMOrNí Orchestr a hOsté 
19:00 |  nádvoří / sál konventu louckého kláštera, 

Znojmo

24. 7.  m. hayDn: Der traum
PreMiéra 
20:00 |  jízdárna louckého kláštera, Znojmo

25. 7.  setkání Festivalů  
na heilliGer steinu
ciMbálOVá MuZika aNtONíNa stehlíka 
11:00 |  heilliger stein

  m. hayDn: Der traum 
rePríZa 
20:00 |  jízdárna louckého kláštera, Znojmo

26. 7. vycháZka Do np poDyjí
PrOcháZka s PrůVOdceM 
9:00 |  odchod z havraníků směr Pod Šobesem

 koncertní piknik
MelOdy bOys Z MelOdy Makers 
11:00 |  NP Podyjí – Pod Šobesem, hnanice

 promenáDní koncert
karel sVačiNa Quartet Na OblíbeNé akci 
OkraŠlOVacíhO sPOlku 
14:00 |  horní park, Znojmo

 m. hayDn: Der traum
derNiéra 
20:00 |  jízdárna louckého kláštera, Znojmo

28. 11. molieri 
MOZart & salieri – recitál adaMa Plachetky  
V dOPrOVOdu cZech eNseMble barOQue 
19:00 |  agrall showroom, bantice

spolupořaDatel
Festivalu

Více informací na www.hudbaznojmo.cz.
Z důvodu velkého zájmu diváků doporučujeme  
vstupenky zakoupit v předprodeji.
informace: tel. +420 774 443 238, e-mail vstupenky@hudbaznojmo.cz

degustace vín místních vinařů v ceně vstupenky. 
slevy: 50 % ZtP/P, 10 % na senior pas, na isic a pro členy Freeport 
Fashion Outlet ViP clubu. slevy se nevztahují na Festivalový 
aperitiv, gastro degustaci s adamem Plachetkou, sommelierské 
minimum, Vinné divadlo a dvorní hostinu na venkově.

informace o vstupenkách:
Předprodej – turistické informační centrum  
Znojmo, Obroková 10, tel. +420 515 222 552

Vstupenky můžete zakoupit také v síti smsticket.
www.smsticket.cz

9.–26. 7. 2020

huDba  
v DivaDle, 
DivaDlo v huDbě
je podtitul 16. ročníku Hudebního festivalu Znojmo,  
který se koná ve Znojmě a okolí pod patronátem  
Pavla Šporcla.

hudbaznojmo.cz

Ve snu se může stát cokoli.  
Třeba se setká jiskřivá taneční  
a operní hudba s vyprávěním  
Arnošta Goldflama. 

Soli: Markéta Böhmová, Štefan Kocán,  
Thomas Lichtenecker, režie: Radim Vizváry,  
dirigent: Roman Válek,  
Czech Ensemble Baroque

M. Haydn:

Der traum
operní pantomima aneb karnevalový příběh o dvou dějstvích 

24. 7. | 25. 7. | 26. 7.
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