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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Vstupenky budou v předprodeji online přes internetové stránky 
festivalu www.festivalharriet.cz

Infocentrum Žamberk
Kostelní 446, 564 01 Žamberk
tel: 465 612 946

Infocentrum Rychnov nad Kněžnou
Staré náměstí čp. 68, 516 01 Rychnov nad Kněžnou
tel: 494 539 027, 739 019 331

Infocentrum Kostelec nad Orlicí
Palackého náměstí 29/2, 517 41 Kostelec nad Orlicí 
tel: 494 337 261, 724 367 861

KONTAKTY A VÍCE INFORMACÍ

Pořadatel festivalu: Veřejně prospěšný nadační fond
pro podporu a ochranu kultury VERITAS ET IUS.

Číslo účtu pro příspěvky na opravu střechy kostela
sv. Václava v Žamberku: 115-2723180227/0100, KB

Číslo účtu nadačního fondu: 1152446790237/0100, KB

www.festivalharriet.cz
e-mail: info@harrietparish.cz
tel.: +420 737 383 073
www.facebook.com/festival.harriet.parish

ŘEKLI O FESTIVALU

„Obdivuji odvahu lidí, kteří se pustí do obnovy duchovních míst
i památek a věnují jim nejen své prostředky, ale i elán, schopnos-
ti, čas a citlivý přístup. I proto jsem rád, že byl můj další koncert 
- tentokrát s Czech Ensemble Baroque Orchestra - zařazen do 
I. ročníku benefi čního festivalu Harrinet Parish, jehož přidanou 
hodnotou je právě tak smysluplná příležitost konání.“

Pavel Šporcl

WWW.FESTIVALHARRIET.CZ

„...krásná hudba pomáhá“ již druhým rokem a já jsem velmi 
ráda, že právě v podhůří Orlických hor. Festival Harriet Parish je 
jedinečnou kulturní událostí, která propojuje historii rodu Parish, 
benefi ční aktivity a klasickou hudbu s jejími současnými interprety, 
mladými hudebníky i světoznámými hvězdami. Sama Harriet byla 
úžasná žena a nadaná muzikantka. Milovala hudbu, chtěla
v Hamburku založit hudební školu. Přála si šířit hudbu všemi 
směry, a proto náš festival následuje její odkaz. Přijeďte za námi na 
konci léta zažít jedinečnou atmosféru festivalu Harriet Parish.

Iva Parish, ředitelka festivalu

ÚVODNÍ SLOVO

WWW.FESTIVALHARRIET.CZ

Jaroslav UhlířBarocco sempre giovane

Filharmonie Hradec KrálovéKateřina Steinerová

BonifantesDasha



Chanson Trio Cou Cou Petr Hostinský

Pavel Herzog

Ivo Kahánek Josef Špaček

Jiří Bárta a Terezie Fialová

Fragile

SLAVNOSTNÍ ZAHAJOVACÍ KONCERT – SI SUONAN LE 
TROMBE!
Kostel sv. Václava, Žamberk 
Při slavnostním zahájení letošního ročníku festivalu se kostelem
sv. Václava rozezní varhany pod prsty Petra Hostinského a dvě trubky
v rukou výjimečných sólistů Pavla Herzoga a Martina Maroula. K jedineč-
né atmosféře koncertu přispěje svým průzračným hlasem vyhledávaná 
mladá koloraturní sopranistka Helena Hozová. Uslyšíte zejména barokní 
hudbu italské a německé provenience, ale i skladby z pera starých 
českých mistrů.
Ceny vstupenek: 220,- a 250,- Kč, VIP 300,- Kč, začátek v 19 hod.

REBELCANTO
Zámek Častolovice
ReBelcanto obohacuje českou i zahraniční hudební scénu již více než 
čtvrt století. Jedinečný vokálně instrumentální soubor složený z absolven-
tů pardubické konzervatoře, následně studentů, či absolventů hudebních 
akademií u nás i v zahraničí vám nabídne k ochutnání vybrané lahůdky 
z různých hudebních období a žánrů. Můžete se těšit na doteky hudby 
klasiků, černošské spirituály, lidové písně z celého světa, slavné operní
a muzikálové melodie, francouzský šanson či střípky jazzu i swingu 
veskrze v autorských úpravách zakladatele souboru, hudebního skla-
datele Miroslava Raichla a současného uměleckého vedoucího Petra 
Hostinského.
Ceny vstupenek: 290,-, 320,- a 350,- Kč, VIP 400,- Kč, začátek v 19 hod.
(V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do Rytířského sálu zámku.)

OBRAZY Z RUSALKY
Zámek Častolovice
Rusalka je předposlední z devíti hudebně-dramatických děl Antonína 
Dvořáka (8.9.1841 Nelahozeves - 1.5.1904 Praha). Svou premiéru měla 
tato opera 31.3.1901 v Národním divadle v Praze. Libreto napsal Jaro-
slav Kvapil, kterému se pohádkovým pojetím a velkou lyrikou podařilo 
vytvořit jevištní básnické drama. Dvořákova hudba je plná širokých
i jemných melodií, výrazně vykreslujících jednotlivé postavy i přírodu. 
Nesporně je nejzpěvnější operou přelomu minulého století. Vzhledem
ke své oblíbenosti u publika lze mluvit přímo o jejím zlidovění. Nejkrás-
nější árie světoznámé romantické pohádkové opery Rusalka Antonína 
Dvořáka uslyšíte v provedení Evy Charvátové, Miloslava Pelikána, Liany 
Sass, Jaroslava Patočky, za klavírního doprovodu dramaturga festivalu 
Petra Hostinského. Atmosféru celého večera doplní stylové kostýmy 
účinkujících.
Ceny vstupenek: 290,-, 320,- a 350,- Kč, VIP 400,- Kč, začátek v 19 hod.
(V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do Rytířského sálu zámku.)

CHANSON TRIO COUCOU V KABÁTĚ
Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie, Žamberk
Dvě tváře Chanson Tria Coucou! Tradiční program jedinečných chanso-
nových hudebníků v druhé polovině koncertu doplní smyčcové kvarteto. 
Jedinečný hudební zážitek z loňského ročníku festivalu přivádí chanson 
trio zpět do zámecké kaple v Žamberku a to v obsazení: Radka Rube-
šová, Martin Kudrna, Zdeněk Häckl, Petr Pavlíček a Kabátovo smyčcové 
kvarteto.
Ceny vstupenek: 280,- Kč, VIP 330,- Kč, začátek v 19 hod.
(V případě příznivého počasí proběhne druhá část koncertu na prvním 
zámeckém nádvoří zámku Žamberk.)

HARRIET PARISH MLADÝM MISTRŮM
Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie, Žamberk
 Sólisty koncertu „Harriet Parish mladým mistrům“ jsou hudebníci do 
šestnácti let, kteří vzešli z mezinárodních, světově proslulých soutěží: 
Kocianovy houslové soutěže a Heranovy violoncellové soutěže 2017. 
Tyto věhlasné, mezinárodní soutěže jsou zárukou, že nejlepší soutěžící 
jednotlivých kategorií předvedou bezesporu výjimečné výkony již ve svém 

dětském věku. V rámci festivalu Harriet Parish vystoupí nejlepší soutěžící 
jednotlivých kategorií z České republiky z roku 2017. Úspěšné umístění
v Kocianově houslové a Heranově violoncellové soutěži otevřelo cesty
na velká pódia významným českým i zahraničním sólistům. Z domácích 
například: Pavlu Šporclovi, Jiřímu Bártovi, Josefu Špačkovi, Václavu 
Hudečkovi, Leoši Čepickému, Bohuslavu Matouškovi a dalším.
Ceny vstupenek: 180,- Kč, VIP 230,- Kč, začátek v 19 hod.

RECITÁL JIŘÍHO BÁRTY A TEREZIE FIALOVÉ
Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie, Žamberk
Světoznámému violoncellistovi Jiřímu Bártovi atmosféra festivalu
i zámecká kaple natolik učarovala, že se do Žamberka po roce vrací. 
Jeho recitál s Terezií Fialovou v loňském ročníku patřil k těm nejlepším
z festivalových koncertů. Těšte se na hudbu barokního velikána Johanna 
Sebastiana Bacha, vrcholného klasika  Ludwiga van Beethovena
a romantické duše jistě potěší jedinečný  Sergej Rachmaninov. To vše
v úchvatných prostorách zámecké kaple Nanebevzetí Panny Marie
v Žamberku.
Ceny vstupenek: 360,- Kč, VIP 400,- Kč, začátek v 19 hod.

JOSEF ŠPAČEK A BAROCCO SEMPRE GIOVANE 
Kostel sv. Václava, Žamberk
První houslista České fi lharmonie a jeden z nejlepších houslistů své 
generace společně s komorním smyčcovým orchestrem Barocco sempre 
giovane, pod vedením Josefa Krečmera zahrají společně  díla tří autorů, 
jejichž jubilea si v letošním roce připomínáme (Franze Schuberta, Felixe 
Mendelssohna - Bartholdyho a Edvarda Hagerupa Griega).
Ceny vstupenek: 400,- a 450,- Kč, VIP 500,- Kč, začátek v 19 hod.

I LOVE PEGGY LEE - KATEŘINA STEINEROVÁ
Zámek Častolovice
Zlatou éru swingu reprezentuje na festivalu oblíbená zpěvačka Kateřina 
Steinerová se svými swing boys (Jiří Růžička, Jan Linhart, Karel Waska, 
Vojtěch Havelka a Svatobor Macák). Celovečerní program je složen
z písní famózní americké zpěvačky Peggy Lee a doplněn songy
z 30. - 50. let dvacátého století. Na nádvoří zámku v Častolovicích 
si můžete zatančit i na písně z repertoáru Elly Fitzgerald či Jiřího Traxlera.
Ceny vstupenek: 330,-, 360,- a 390,- Kč, VIP 440,- Kč začátek v 19 hod.
(V případě nepříznivého počasí bude koncert přesunut do Rytířského sálu zámku)

FRAGILE
Zámecká jízdárna Rychnov nad Kněžnou
Slovenská vokální hudební skupina Fragile zavítá do Zámecké jízdárny 
v Rychnově nad Kněžnou. Svojí sílou hlasu zasáhne široké divácké pub-
likum a na své si přijdou všichni milovníci kvalitní muziky. Uslyšíte písně 
světových i domácích interpretů jako Sting, U2, Richard Muller, Pharell 
Williams, Elán či Queen.
Ceny vstupenek: 350,- a 400,- Kč, VIP 450,- Kč, začátek v 19 hod.

ADIEMUS, ŽENSKÝ KOMORNÍ SBOR COLLEGIUM
CANTANTIUM
Kostel sv. Václava, Žamberk
Stěží bychom našli někoho, kdo by někdy nezaslechl alespoň pár tónů
z Adiemus. Skladbu velšského skladatele, nositele Řádu britského impé-
ria, Karla Jenkinse většina z nás zná a v současném světě plném nesná-
šenlivosti je tato skladba obzvlášť inspirativní. Ženský sbor pod vedením 
sbormistra Zdeňka Kudrnky předává energii díla Adiemus
s radostí zpěvem svým posluchačům.
Ceny vstupenek: 260,- a 295,- Kč, VIP 350,- Kč, začátek v 19 hod.

BONIFANTES
Kostel sv. Václava, Žamberk
Chlapecký sbor BONIFANTES koncertem na benefi čním Festivalu Harriet 
Parish zahájí svou 19. koncertní sezónu. Bonifanti svým prvním letošním 

vystoupením navazují na předchozí rok, během kterého zpívali pro pape-
že Františka před stotisícovým auditoriem na Svatopetrském náměstí
ve Vatikánu, dvakrát vystoupili s legendárním tenoristou José Carrerasem 
a absolvovali své první koncertní turné po Japonsku. Pro koncert
Bonifantů v kostele sv. Václava umělecký ředitel Jan Míšek vybral to  
nejlepší z kmenového repertoáru. Těžištěm dramaturgie koncertu bude 
výběr z díla skladatele Jana Jiráska, držitele několika „Českých lvů“ za fi l-
movou hudbu, výběr nejlepší hudby anglosaských autorů (Rutter, Leavitt, 
Händel) a tvorba 20. století doplněná duchovní hudbou vzniklou napříč 
staletími. Hudební doprovod Martin Kudrna varhany, klavír.
Ceny vstupenek: 180,- Kč a 230,- Kč, VIP 280,- Kč, začátek v 19 hod.

RECITÁL IVO KAHÁNKA
Zámecká kaple Nanebevzetí Panny Marie, Žamberk
Slavnou Beethovenovu Sonáta c moll známou pod názvem „Patetická“, 
sugestivní cyklus Leoše Janáčka V mlhách a vrcholně romantická čtyři 
klavírní Scherza Fryderyka Chopina: to vše slibuje recitál klavíristy
Ivo Kahánka, vítěze soutěže Pražského jara z roku 2004 a v historii dru-
hého českého klavíristy, který si zahrál s jedním z nejlepších těles světa: 
Berlínskými fi lharmoniky.
Ceny vstupenek: 350,- Kč, VIP 390,- Kč, začátek v 19 hod.

DASHA A BIG BAND CHRUDIM
Muzeum starých strojů a technologií (Vonwillerova továrna), 
Žamberk
Skvělá a populární DASHA  a Big Band Chrudim spolupracují již tři roky. 
Poprvé spolu vystoupili na Podzimním koncertu orchestru a tuto úspěš-
nou spolupráci si poté několikrát zopakovali. Můžete se těšit na klasický 
swingový repertoár autorů, jako jsou Glenn Miller, Harry Warren, Duke 
Ellington nebo Cole Porter a také na populární skladby od Beatles,
Michaela Jacksona, Queen a dalších v podání jedné z nejlepších součas-
ných zpěvaček těchto žánrů za doprovodu vynikající kapely. Program 
zpestří i stálí zpěváci bigbandu: Petra Stará, Simona Andrejsová
a Richard Köhler, orchestr řídí Martin Profous.
Ceny vstupenek: 350,- a 390,- Kč, VIP 430,- Kč, začátek v 19 hod.

JAROSLAV UHLÍŘ - KONCERT PRO MALÉ I VELKÉ
Muzeum starých strojů a technologií (Vonwillerova továrna), 
Žamberk
Opravdovou hudební lahůdkou nejen pro dětské publikum bude koncert 
známého zpěváka, skladatele a hitmakera Jaroslava Uhlíře. Jeho největší 
hity zazní  společně se skvělou doprovodnou kapelou v klasickém rockovém 
složení. Diváci se mohou těšit na nezapomenutelné písničky, které za posled-
ních 40 let napsal Jaroslav Uhlíř převážně ve spolupráci se Zdeňkem Svěrá-
kem, jako jsou: Holubí dům, Severní vítr, Ani k stáru, Není nutno a další.
Ceny vstupenek: Dospělí: 300,- Kč, Děti: 150,- Kč do 4 let zdarma, 
začátek ve 14 hod.

ZÁVEREČNÝ KONCERT - A. DVOŘÁK STABAT MATER
Kostel sv. Václava, Žamberk
Dvořákovo Stabat mater je vrcholným, obsahově hlubokým dílem histo-
rie české hudby. Jedna z umělecky nejsilnějších, nejosobitějších a lidsky
procítěných náboženských skladeb v podání Filharmonie Hradec 
Králové, pod taktovkou šéfdirigenta Andrease Sebastiana Weisera, sboru 
Ještěd a sopranistky Lucie Vagenknechtové symbolicky uzavře 2. ročník 
Festivalu Harriet Parish.
Ceny vstupenek: : 450,- a 490,- Kč, VIP 540,- Kč, začátek v 19 hod.
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Změna programu vyhrazena

Aktuality na www.festivalharriet.cz
nebo www.facebook.com/festival.harriet.parish




