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Letošní festival Kocianovo Ústí je poctou 60. ročníku houslové soutěže
Za přípravou XIII. ročníku hudebního festivalu Kocianovo Ústí, který se v Ústí nad Orlicí koná od 26. dubna do 20.
května, stojí jeho umělecký ředitel Pavel Šporcl, který je zároveň patronem Kocianovy houslové soutěže.
Program v Ústí nad Orlicí nabízí celkem sedm koncertů a svým způsobem je poctou letošnímu 60. ročníku
houslové soutěže. Mimořádný koncert k tomuto výročí „Houslové gala“ se uskuteční již 25. dubna v Obecním
domě v Praze. Se Symfonickým orchestrem hl. města Prahy FOK vystoupí na jednom pódiu bývalí významní
laureáti – Pavel Šporcl, Josef Špaček, Bohuslav Matoušek, Pavel Hůla, Pavel Eret, Leoš Čepický, Petr Matěják,
Pavla Tesařová a Stefan Milenkovich.
„Letošní program přináší výrazné umělecké obsazení a zároveň je divácky velmi atraktivní. Díky vstřícnosti města
a všech partnerů, kteří festival finančně podporují, se podařilo připravit několik zcela mimořádných koncertů,“
uvedl umělecký ředitel festivalu Pavel Šporcl. „Představí se řada významných vítězů a laureátů, na programu je
samozřejmě tradiční koncert Komorní filharmonie Pardubice, která doprovodí loňskou laureátku Lucillu Rose
Mariotti. Mezzosopranistka Andrea Tögel Kalivodová připomene v programu Královna zpěvu Ema Destinnová
tuto světoznámou českou operní pěvkyni a všestranně vzdělanou osobnost. Festival nepochybně zpestří koncert
Bratrů Ebenových. Závěrečnou tečkou bude uvedení Slavnostní mše od Jaroslava Kociana za účasti Pražské
filharmonie a Kühnova smíšeného sboru. Dirigentem tohoto ojedinělého koncertu bude Jan Talich,“ upřesnil
program Pavel Šporcl. Houslista a umělecký ředitel festivalu Kocianovo Ústí na závěrečném festivalovém
koncertu provede Dvořákův Mazurek a Romanci pro housle a orchestr.
„Koncerty se tradičně konají v Roškotově divadle a kostele Nanebevzetí Panny Marie. Hudební festival ve
spojitosti s mezinárodní houslovou soutěží je unikátní a přináší vzájemné obohacení. Osobně se těším na
slavnostní atmosféru a na vzájemná setkávání,“ doplnil Petr Hájek, starosta města, který nad letošním ročníkem
Kocianova Ústí převzal záštitu.
Na přípravě festivalu se podílí vedle uměleckého ředitele a samotného města Ústí nad Orlicí také Nadační fond
Mistra Jaroslava Kociana. Akci organizačně zajišťuje Klubcentrum. Festival finančně podporuje řada sponzorů a
donátorů. Mezi nejvýznamnější patří společnost Rieter CZ, která je již řadu let generálním partnerem. „Naše
společnost spolupracuje s městem dlouhodobě. Podpora festivalu a houslové soutěže plně odpovídá strategii a
hodnotám společnosti. Pracujeme se špičkovou technikou a sami špičkovou techniku vytváříme. Výkon umělce, a
sólový výkon zvlášť, je také opřen o zcela mimořádnou, tedy špičkovou techniku, talent a píli,“ řekl Jan Lustyk,
generální ředitel společnosti Rieter CZ.
Podrobný program hudebního festivalu společně s dalšími podrobnostmi je možné najít na webových stránkách
www.kocianovo-usti.com a www.klubcentrum.cz
Program festivalu Kocianovo Ústí:
26. 4. / 19:30 / Kostel Nanebevzetí Panny Marie
7. 5. / 19:30 / Roškotovo divadlo
8. 5. / 19:30 / Roškotovo divadlo
9. 5. / 19:30 / Roškotovo divadlo
11. 5. / 19:30 / Kostel Nanebevzetí Panny Marie
12. 5. / 14:30 / Roškotovo divadlo
20. 5. / 16:00 / Kostel Nanebevzetí Panny Marie

STEFAN MILENKOVICH / recitál laureáta KHS z roku 1984
Komorní filharmonie Pardubice a LUCILLA ROSE MARIOTTI
KRÁLOVNA ZPĚVU EMA DESTINNOVÁ
BRATŘI EBENOVÉ / Čas Holin
Slavnostní koncert významných vítězů a laureátů KHS
KONCERT VÍTĚZŮ 60. ROČNÍKU KHS
SLAVNOSTNÍ MŠE Jaroslava Kociana
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V Ústí nad Orlicí se uskuteční 60. ročník Kocianovy houslové soutěže
Kocianova houslová soutěž patří díky vysoké umělecké kvalitě a šedesátileté historii k nejvýznamnějším
kulturním událostem nejen města samého, ale i regionu a celé České republiky. Letošní 60. ročník se koná ve
dnech 8. – 11. května v sále Základní umělecké školy Jaroslava Kociana. Slavnostní vyhlášení výsledků a
závěrečný koncert vítězů a laureáta soutěže se uskuteční v Roškotově divadle v sobotu 12. května. Jako
součást houslové soutěže je organizátory připraven také zajímavý doprovodný program.

Vyšší počet přihlášených
Oproti loňskému roku stoupl počet přihlášených. Letos bylo přijato 62 přihlášek doslova z celého světa. „Kromě
dvaceti dvou účastníků z České republiky dorazí mladí houslisté ze Slovenska, Rakouska, Německa, Španělska,
Belgie, Švédska, Ruska, Ukrajiny, Estonska, Litvy, Mongolska, Turecka, Bulharska, Srbska, Černé Hory, Číny,
Kanady a USA,“ sděluje Lenka Lipenská, ředitelka Kocianovy houslové soutěže. „Těší mě, že počet účastníků
stoupl. Ukazuje se, že v Ústí jdeme správnou cestou,“ dodala ředitelka.
Pavel Šporcl – patron soutěže
Třetím rokem je patronem soutěže Pavel Šporcl, houslový virtuos, laureát KHS z roku 1986. Pavel Šporcl je dnes
jeden z nejžádanějších českých umělců, který díky svému umění, výrazné osobnosti i nekonvenčnímu
vystupování slaví úspěchy na nejprestižnějších pódiích u posluchačů všech generací. „Kocianova houslová soutěž
je soutěž, která překračuje hranice. Osobně považuji za velikou čest podílet se na akci, která nese jméno jednoho
z nejvýznamnějších představitelů české houslové školy. Odkazu Jaroslava Kociana vděčíme za skutečnost, že se již
šedesát let do Ústí nad Orlicí sjíždí mladí talentovaní houslisté z celého světa,“ řekl Pavel Šporcl. Jeho přínos je
viditelný nejen mediálně, ale i v konkrétních činech. Účastníci se díky němu v loňském roce podíleli na natáčení
pořadu Hudební perličky pro Českou televizi. „Stejně jako loni, i letos bude sestaven ze soutěžících dětí
mezinárodní orchestr, který se mnou vystoupí na závěrečném koncertu vítězů. Loni měl dětský orchestr premiéru
a zaznamenal ohromný úspěch,“ upřesnil patron soutěže. Mezi doprovodné akce patří i vzdělávací seminář pro
pedagogy na téma české houslové školy, na kterém Pavel Šporcl účastníkům představí to nejzajímavější ze svého
šestidílného cyklu České houslové legendy, který v těchto dnech vysílá Česká televize.
Mimořádné složení poroty
Jubilejní 60. ročník je ozdoben mimořádnou porotou, která je složená z českých laureátů a vítězů Kocianovy
houslové soutěže. Předsedou poroty je Pavel Hůla, a dále v ní zasednou Leoš Čepický, Pavel Eret, Jan Fišer, Petr
Maceček, Petr Matěják a Bohuslav Matoušek.
Novinkou letošního ročníku je dětská porota. Členové dětské poroty byli vybráni na základě spolupráce se všemi
základními školami a gymnáziem v Ústí nad Orlicí.
Hodnotné ceny pro vítěze
Úspěšní soutěžící si tradičně odvážejí celou řadu hodnotných cen. „Hlavní cenou zůstává cena Nadačního fondu
Mistra Jaroslava Kociana, kterou je pozvání laureáta ke koncertu s Komorní filharmonií Pardubice v roce 2019.
Dále laureát získá cenu Českého rozhlasu 3 Vltava – studiovou nahrávku natočenou v Českém rozhlase,“ sdělil
předseda Nadačního fondu Pavel Sedláček. „Nejlepší interpret povinné Kocianovy skladby získá finanční odměnu
ve výši patnáct tisíc korun. Touto cenou se Nadační fond snaží propagovat Kocianovy skladby,“ doplnil Sedláček.
Mezi další ceny patří mimo jiné cena společnosti České hudební nástroje (pouzdro na housle), laureáta a jeho
pedagoga potěší i cena nakladatelství Bärenreiter, vítěz 1. kategorie získá půlové housle z ateliéru Vladimíra
Čecha, vítěz 4. kategorie obdrží mistrovský smyčec z ateliéru Jana Pötzla. Bohdan Warchal potěší všechny
houslisty, kteří se umístí na 1., 2. a 3. místě mistrovskými strunami. „Žhavou novinkou je velmi lákavá cena –
mistrovské housle vyrobené v roce 2005 v ateliéru P. L. A. Fantoni v italské Cremoně,“ doplňuje ředitelka soutěže
Lenka Lipenská. Cenu uděluje mezinárodní organizace Luthierssans Frontières a je určena pro talentovaného
houslistu, který nemá k dispozici kvalitní nástroj.
Kocianova houslová soutěž je veřejná a díky přenosu na kanálu YouTube bude přenášena živě do celého světa.
Záštitu nad soutěží, která je zapsána v dokumentu Tvář Pardubického kraje, převzal hejtman Pardubického kraje
Martin Netolický.
Podrobný program houslové soutěže společně s dalšími podrobnostmi je možné najít na webových stránkách
www.kocianovo-usti.com
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Doprovodný program Kocianovy houslové soutěže
Výstava šest desetiletí Kocianovy houslové soutěže
U příležitosti 60. ročníku Kocianovy houslové soutěže se uskuteční v Hernychově vile výstava dokumentů a
fotografií „Šest desetiletí KHS“. Výstava mapuje šedesátiletou historii mezinárodní soutěže. Součástí vernisáže,
která se koná v pondělí 7. května od 17 hodin, bude křest knihy Jana Pokorného a Pavla Hůly „S hudbou,
houslemi, Kocianem“, kterou vydává Nadační fond Mistra Jaroslava Kociana k letošnímu soutěžnímu jubileu. V
knižním rozhovoru s houslovým virtuosem a někdejším primáriem Kocianova kvarteta Pavlem Hůlou se zrcadlí
historie soutěže, jeho vztah k hudbě, Kocianovi a městu Ústí nad Orlicí. Součástí knihy je CD s nahrávkami
Kocianova kvarteta.
Oceněné fotografie soutěže CZECH PRESS PHOTO 2017
Město Ústí nad Orlicí bude v souvislosti s 60. ročníkem Kocianovy houslové soutěže prezentovat soubor
fotografií Petra Wagenknechta. Reportáž ze zákulisí loňského ročníku mezinárodní soutěže mladých houslistů
získala 1. cenu v soutěži CZECH PRESS PHOTO 2017 v kategorii Umění a kultura - série.
Výstava, která bude instalována na ústeckém náměstí, potrvá od 2. do 13. května 2018.
Historické fotografie v Roškotově divadle
Výstava v Roškotově divadle představí dochované historické fotografie týkající se Kocianovy houslové soutěže.
K vidění budou zaznamenané momenty z prvních ročníků soutěže, dále pak tematicky rovnané fotografie, např.
sourozenci na KHS, členové poroty, nejmladší laureáti, osobnosti soutěže apod. Výstava pojme více jak třicet
fotografií, k vidění bude během května v rámci akcí v Roškotově divadle.
Harmonogram Kocianovy houslové soutěže:
Úterý 8. 5. 2018
9:00
slavnostní zahájení soutěže
10:00 1. kolo 2. kategorie
13:30 1. kolo 3. kategorie
17:00 1. kolo 4. kategorie
Středa 9. 5. 2018
9:00
2. kolo 2. kategorie
14:00 2. kolo 3. kategorie
Čtvrtek 10. 5. 2018
9.00
1. kategorie (jednokolová)
14:00 seminář pro pedagogy Česká houslová škola, lektor Pavel Šporcl
Pátek 11. 5. 2018
9:00
2. kolo 4. kategorie
Sobota 12. 5. 2018
10:00 přijetí vítězů a zahraničních účastníků starostou města v obřadní síni městské radnice
14:30 koncert vítězů v Roškotově divadle
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