
        

VÝ ROČ NÍ  ZPRÁ VÁ SPOLKU TR EBÍ Č SKÝ  
HUDEBNÍ  FESTÍVÁL 2021 
 

 

27. 10. do 20. 12. 

Letošní ročník nesl podtitul 

„Paralely“ podle názvu vokálního 

koncertu, který představil vždy 

jeden duchovní text zhudebněný 

autorem renesančním a autorem 

soudobým. Tato dramaturgická 

linie se dále vinula celým 

festivalem s cílem hledat paralely mezi autory „starými“ a autory žijícími, nebo 

tvořícími ve 21. století. 

 

 
KOMU JE FESTIVAL URČEN?  Cílová skupina projektu byla oslovena  dle 
původního plánu.  Festival nabídl dle svého zaměření akce pro milovníky vážné hudby 
napříč věkovými kategoriemi. Pro nízkopříjmové skupiny bylo určeno snížené vstupné 
a pro místní amatérské sbory a orchestry a učitele ZUŠ ještě výhodnější vstupné. 
Koncert pro rodiče s dětmi byl zdarma. Věříme, že díky této cenové strategii nenasta-
la finanční bariéry, která by někomu znemožnila koncert navštívit. Koncerty byly na-
vštíveny vždy velmi dobře, poslední Vánoční byl kompletně vyprodaný. Tento stav 
nás velice potěšil, protože ukázal na fakt, že lidé stále chtějí chodit na živou kulturu i 
přes mimořádná opatření. 

PŘÍNOS PRO NÁVŠTĚVNÍKY  Pro publikum se jednoznačně jednalo o 
krásný umělecký zážitek. Pro milovníky klasické hudby projekt znamená výrazné roz-
šíření jinak průměrné nabídky ve městě Třebíč. Projektem se podařilo pro cílovou 
skupinu zpřístupnit žánr, který je pro ně během roku nesnadno nebo vůbec dosaži-
telný ať už ekonomicky nebo geograficky.  

Posluchačům byla přiblížena hudba starších slohových období v poučené interpretaci, 
tedy s ohledem na estetické hodnoty doby vzniku díla. V tomto směru se jedná v Tře-
bíči a okolí o opravdu ojedinělou kulturní akci. 

V roce 2021 proběhl 15. 

ročník TŘEBÍČSKÉHO 

HUDEBNÍHO FESTÍVÁLU  

a jeho tématem byly 

„PARALELY“ 



        

PROBLÉMY ROKU „COVIDOVÉHO“   Třebíčský hudební festival 2021 
se měl uskutečnit ve dnech 10. 9. – 20. 12. 2021 v Třebíči a byl podpořen Státním 
fondem kultury ve výši 85 000,- Kč. Na základě žádosti o změnu z října minulého roku, 
pak došlo k drobným změnám v termínu, počtu koncertů a rozpočtu. Na základě 
těchto změn byla pak dotace ponížena na částku 50 000 Kč. 

Festival se potýkal s tím, že sponzorská sféra nebyla po pandemickém roce schopna 
finanční podpory v běžné výši minulých let a poprvé festival nepodpořilo město Tře-
bíč ani Kraj Vysočina, protože finanční prostředky určeny pro grantový program Kul-
tura byly žalostně nízké. 

Přes tyto skutečnosti, jsme festival uspořádali a publikum naši snahu velmi ocenilo. 
Celkově také nedošlo k úbytku na kvalitě a ani zaměření projektu se nezměnilo. Cíle 
projektu bylo dosaženo, stejně tak dopadu na cílovou skupinu. Obojího v lehce ome-
zené míře. 

Festivalové koncerty se uskutečnily v rozmezí od 27. 10. do 20. 12. a konaly se tyto 4 
akce: 

 

datum účinkující program místo 

27. 10. Czech Ensemble 
Baroque 

Sborový kon-
cert „Paralely“ 

bazilika sv. Prokopa 

7. 11. Czech Ensemble 
Baroque 

Cavalli: 
Requiem 

krypta baziliky 

6. 12. Campanella Mikulášský 
koncert  

Zadní Synagoga 

20. 12. Czech Ensemble 
Baroque 

Vánoce čes-
kých kantorů  

Kamenný sál 

 

Vize do budoucna 

Ani přes veli komplikovanou realizoaci letošního ročníku se nevzdáváme a již  
v tuto chvíli připravujeme další roční festivalu, který nese podtitul LUX AETERN 
(Světlo v temnotě).  

 
 
 



        

DLOUHODOBE  PRÁČUJEME NÁ 
KULTURNÍ ČH PROJEKTEČH VE SPOLUPRÁ ČÍ 
S RENOMOVÁNÝ M SOUBOREM ČZEČH 
ENSEMBLE BÁROQUE 

 

závěrem – potřeby – příležitosti 

Pro 16. ročník festivalu, jehož mottem je „Lux aeterna“ (Světlo v temnotách) sháníme 
nové perspektivní partnery a spolupracovníky. Zakládáme sponzorskou platformu 
prostřednictvím serveru Darujme.cz Nadace Via. Pevně věříme že i toto administra-
tivní zjednodušení dárcovského systému přispěje k rozšíření naší sponzorské základ-
ny. 

 

kontakt: 

Třebíčský operní festival 
Smila Osovského 2 
67401 Třebíč 
IČ: 27016064 
http://www.tof.cz 

http://www.tof.cz/

