70. ROČNÍK HUDEBNÍHO FESTIVALU
180 LET OD NAROZENÍ ANTONÍNA DVOŘÁKA

NEDĚLE 5. ZÁŘÍ 2021
11.00
Slavnostní zahájení festivalu
v parku u sochy Antonína Dvořáka

14.45–15.15
Zaměřeno na: Zámek Nelahozeves
v době dětství Antonína Dvořáka

 ýběr z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila
V
Spojené pěvecké sbory z Nelahozevsi, Ledčic, Veltrus
a přátelé

 řednáška kurátorky Lobkowiczké knihovny
P
a archivu. Sraz na nádvoří zámku

11.45–13.15
Dvořákovo klavírní trio
v Rodném domě Antonína Dvořáka

 azní Dvořákův Slovanský tanec č. 8, op. 46, RoZ
mantické kusy pro housle a klavír č.2, Klid, op. 68/5,
a Rondo, op. 94, v úpravě pro violoncello a klavír,
a Klavírní trio č. 3 – Dumky. Koncert doplněný vstupy
dvořákovských badatelů

11.45–13.15
Dětská prohlídka zámku Nelahozeves
s workshopem
 rogram pro děti ve věku 6–12 let s workshopem zaP
měřeným na dílo Antonína Dvořáka. Sraz na nádvoří
zámku mezi 11.30 a 11.45

13.30–16.00
Cesta sv. Ludmily
Hry a kvízy na téma života sv. Ludmily s dílničkou na výrobu středověkého šperku. Vhodné pro rodiče s dětmi

15.00
Oratorium v živých obrazech
Dvořákovo oratorium Svatá Ludmila v podání ochotníků Nelahozeves – k 1100. výročí smrti sv. Ludmily

15.30–16.00
Zaměřeno na: 70 let festivalu
Dvořákova Nelahozeves
 omentovaná prohlídka výstavy, připomínající
K
historii oslav narození Antonína Dvořáka.
Sraz u infocentra Nelahozeves

16.00–17.30
Bohoslužba s koncertem
v kostele sv. Ondřeje
 rie z Dvořákova oratoria Svatá Ludmila v podání
Á
Kristýny Kůstkové (soprán) za doprovodu Ondřeje
Valenty (varhany)

18.00–19.30
Kvarteto Bohuslava Martinů
na zámku Nelahozeves
 pen-air koncert z nádvoří zámku
O
 azní výběr z Dvořákova cyklu Cypřiše spolu se
Z

dvěma Dvořákovými kvartety, Slovanským, op. 51,
a Americkým, op. 96

Rodný dům Antonína Dvořáka bude otevřený
od 10.00 do 17.30. Prohlídky vždy v 10.30, 13.30,
14.30, 15.30 a 16.30.

S výjimkou závěrečného koncertu je vstupné na všechny akce dobrovolné. Vstupenky na závěrečný koncert jsou
k zakoupení online na webových stránkách festivalu či fyzicky na zámku Nelahozeves a v infocentru Nelahozeves.
Bližší informace k akci naleznete na www.dvorakovanelahozeves.cz

