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HUDBA je nejsilnějším a nejpřesvědčivějším vyslancem
KULTURY.
Její jazyk překračuje hranice a nepotřebuje překladatele
ani tlumočníky, je srozumitelný všem a všude. Proto je
přeshraniční projekt ŠUMAVA SPRINGS (SSP) založen
na hudbě jako ústředním médiu inspirace, porozumění
a komunikace – a na souběžnosti myšlení a cítění v
době výzev, ale i příležitostí.
Rozhodli jsme se je řešit společně.

David CHMELÍK

Rudolf MAIER-KLEEBLATT

Prezident
SLAVONIC EUROPE
FOUNDATION
Brusel – Praha – Klatovy

Intendant
FREIES LANDESTHEATER
BAYERN
Miesbach
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SPOLEČNÁ INICIATIVA

MĚSTO KLATOVY, Čechy

TRADICE & KREATIVITA
Na každou krizi je třeba vhodně reagovat. Umění je jedním z
nejsilnějších a nejpřesvědčivějších prostředků, jak naznačit
nový začátek a připravit cestu vpřed. Hudba je přitom
jedním z nejúčinnějších způsobů, jak lidi trvale a
dlouhodobě oslovit a motivovat.

Je na nás, abychom se vydali na cestu a
překročili hranice!
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Projekt ŠUMAVA SPRINGS (SSP) je společnou iniciativou hnutí
SLAVONIC EUROPE (SE) a jeho bavorského partnera FREIES
LANDESTHEATER BAYERN (FLTB) (česky: SVOBODNÉ ZEMSKÉ
DIVADLO BAVORSKO) s cílem dát nový impuls a připravit půdu pro
vztahy mezi ČESKOU REPUBLIKOU a SVOBODNÝM STÁTEM
BAVORSKA (německy: FREISTAAT BAYERN), zejména během
současné pandemie a po ní.
ŠUMAVA SPRINGS je festival, místo setkávání, vzdělávací projekt
občanské společnosti a akademie pro mladé lidi ve stejné míře – založená
na hudbě jako ústředním jazyce a sjednocujícím poutu mezi lidmi a
národy. V první řadě je to ale čin.
Myšlenka čelit odcizení oddělených sousedů v příhraničí a v příslušných
zázemích jihozápadních Čech a Bavorského lesa pomocí přeshraničního
hudebního festivalu se objevuje právě na konci pandemie Corona. V
rámci politického úsilí o obnovu Evropy po krizi umožňuje projekt
ŠUMAVA SPRINGS výměnu, informovanost, setkávání a vzájemnou
účast občanů na různých úrovních – jako zúčastněných umělců i jako
doprovodných návštěvníků akce.
Hudební kultura obou zemí k tomu nabízí ideální východisko: Bedřich
Smetana a Antonín Dvořák, Richard Strauss a Carl Orff jsou zde jen
některá jména a možná vrcholy hudebních masivů, které se hrdě tyčí na
obou stranách. Z nich vyvěrají prameny, které protékají malými potoky,
jezery a nesčetnými řekami po celé zemi a nakonec se vlévají do moří a
oceánů a neomylně obohacují světovou kulturu: Nejen instrumentálně,
ale také prostřednictvím hudebního divadla, nejen komorně, ale také
orchestrálně a lidským hlasem.
Tak se celé lidstvo skládá z těchto přítoků umění a kultury, bez nichž by
bylo také jen prázdným pojmem, stejně jako řeky a jezera, které jsou bez
velkého cíle moří a oceánů dezorientované. Český filozof a představitel
českobratrské církve, který navázal na českého reformátora Jana Husa a
jeho první občanské emancipační hnutí moderní doby na evropské půdě
– Jan Amos Komenský (Comenius) - dal tomuto zásadnímu spojení
slavný obraz: Labyrint světa a ráj srdce.
Právě z tohoto labyrintu chceme dnes najít cestu ven i my – Bavoři, Češi
a všechny ostatní národy a státy Evropské unie i mimo ni. K tomu
potřebujeme jasný cíl, ke kterému musí vést cesta: Cesta, která nás vede
přes hranice, kde se obracíme k lidem na druhé straně hranice a přes
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všechny formality a chceme s nimi něco konkrétního zažít a utvářet. Cíl i
cestu k němu najdeme jen společně – začínáme u malých pramenů na
česko-bavorském pomezí (Bavorský les, na české straně Šumava),
odkud nás hudební a kulturní cesta povede a bude se rozlévat do nitra
země i dále za hranice.
V tomto smyslu jsme zakotveni v tradici a – inspirováni jí – kráčíme s
moderní kreativitou ke stále novým a jedinečným kombinacím, které mají
svůj počátek v krásném kraji bavorsko-českého pomezí – právě u těchto

ŠUMAVA SPRINGS

ZÁMEK MILTACH, Bavorsko
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I.

PARTNEŘI

SLAVONIC EUROPE FOUNDATION
Av. Édouard Lacomblé 26
1040 Bruxelles
Belgium
T +32 2 537 05 09
M +32 472 34 01 09
foundation@slavonic-europe.org
www.slavonic-europe.org
FREIES LANDESTHEATER BAYERN
Am Hochwald 1
83714 Miesbach
Deutschland
T +49 8025 7307
r-m-k@fltb.de
andreas.haas@fltb.de
www.fltb.de

Hlavním zájmem hnutí SLAVONIC EVROPE (SE) a jeho zakladatele a
prezidenta Davida Chmelíka je ukázat bohatství, hloubku a rozmanitost
slovanské kultury v celé její šíři a uvést ji do života (vertikální rozměr).
Kromě toho se však snaží také přispět k budování mostů mezi
Východem a Západem, umožnit setkávání kultur a budování důvěry přes
hranice (horizontální rozměr).
Oba aspekty se spojují v rámcovém programu SLAVONIC NEW WAVE
(SNW) – SLOVANSKÁ NOVÁ VLNA (SNV), vytvořený společností SE
speciálně pro tento účel, jako vícerozměrný prostor. Tento projekt,
podporovaný Evropskou unií, je sám o sobě dílčím programem koncepce,
kterou rovněž vypracovala SE, a to mnohem dalekosáhlejší vize
EUROPEAN NEW WAVE (ENW) – EVROPSKÉ NOVÉ VLNY (ENW),
která má propojit všechny evropské kultury jako přirozené klastry a jako
výchozí bod učinit Dům Evropy jeho základem.
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SNW zahrnuje specifické oblasti kultury, vzdělávání, demokracie a
hospodářství a systematicky je realizuje prostřednictvím konkrétních
odvětvových projektů.
Z obou aspektů vyplývá (kvazi v diametrální poloze jako ortogonální
vektor) soudržná síla lidskosti – HUMANITY: Pouze ten, kdo zná a
přijímá sám sebe – respektuje sám sebe –, může přistupovat k druhým a
vytvářet tak důvěru.
Zároveň musí tento proces probíhat "zdola nahoru" – bottom-up, tj.
systematicky induktivně od konkrétního (fenomény, kořeny – přirozené
clustry) k obecnému (nadřazené souvislosti a společenská pravidla).
Všechny tyto aspekty ústí v individuální společenský přístup SLAVANSKÉ
EVROPY: Integrovaný slovanský přístup ke společnosti (ISAS –
Integrated Slavonic Approach to Society), který se vyznačuje na jedné
straně simultánností myšlení a cítění a na druhé straně pyramidální
strukturou založenou na konkrétních hmatatelných událostech.
Tento zvláštní talent Slovanů – tato apriorní nedialektičnost slovanské
duše, která se nesklání k ostrým kontrastům, jež je třeba neustále
vyvažovat (západní kultura), ale k neustálému souznění se životem:
Působí to dojmem něčeho dialektického, ale ve skutečnosti je to neustálé
ustupování a nechávání se padnout. Nevzniká z něj rozkolísaný,
zkratkovitý a neustále se zaplétající, odcizující svět (západní svět), ale
vlnovitý pohyb života.
Je to příležitost a zároveň výzva – pro dnešní svět každopádně jedinečná
příležitost následovat slovanskou duši a z její plnosti a konkrétní
otevřenosti čerpat recept na Evropu zítřka.
Po dobu přesně 40 let dozrávalo divadlo FREIES LANDESTHEATER
BAYERN (FLTB) v divadlo, které se stalo úžasně samozřejmým ve svém
poslání, aspiracích i duchu: Přenést vysokou kulturu na jeviště do okolí,
nechat zaznít mistrovská díla v celé jejich plnosti nejen v metropolích
tohoto světa, ale také v Miesbachu, Bad Füssingu, Aschaffenburgu,
Weißenburgu nebo právě v bavorsko-českém pomezí Bavorského lesa.
"Vysoká bavorská kultura" – podstatu poslání FLTB vystihuje výrok
uměleckého ředitele Rudolfa Maiera-Kleeblatta.
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Díky profesionálním inscenacím, barevným obrazům, renomovaným
sólistům a špetce vtipu se FREIES LANDESTHEATER BAYERN mezitím
stalo stálicí na bavorských jevištích.
Ať už jde o operu, muzikál, operetu, rodinnou operu nebo klasickou hudbu
pro děti: Ať už vás FLTB pozve na svá místa kamkoli, zjistíte podstatu
každého díla – tím nejlepším možným způsobem – budete jakoby slyšet
barvy, vidět hudbu a – podle Andrease Haase, jednatele souboru –
"vychutnávat velkou klasickou hudbu, která se nese v lehkosti, radosti a
nonšalanci".
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II.

MÍSTA PŘEDSTAVENÍ

Prostřednictvím svých dvou partnerů naváže ŠUMAVA SPRINGS (SSP)
rozsáhlou spolupráci s místy na obou stranách bavorsko-české hranice,
která bude sahat až do hlavních měst Prahy a Mnichova. Vznikne tak
intenzivní hudebně-umělecká aliance, která právě díky oběma partnerům
a jejich koncepční, programové, organizační a v neposlední řadě
personální spolupráci získá onen přeshraniční charakter, který vytváří
synergie a podporuje důvěru a kulturní bohatství.
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III. ČESKÁ REPUBLIKA

JOSEF FRANTA ŠUMAVSKÝ
SLOVANSKÉ KULTURNÍ CENTRUM
(JFŠ)
KLATOVY
ČESKÁ REPUBLIKA

SLOVANSKÉ
KULTURNÍ
CENTRUM
JOSEFA
FRANTY
ŠUMAVSKÉHO KLATOVY (JFŠ) je jedním ze základních kamenů
SLOVANSKÉ NOVÉ VLNY (SNV) v oblasti KULTURY a je zamýšleno
jako strategicky centrální kulturní infrastruktura projektu ŠUMAVA
SPRINGS na české straně.
Programově je pojmenována po Josefu FRANTOVI ŠUMAVSKÉM
(1796–1857), českém filologovi, spisovateli a filozofovi z Klatovska, který
pocházel z vesnice Poleňka u Klatov, navštěvoval základní školu v Poleni
a poté gymnázium v Klatovech a patřil k významným osobnostem
českého národního života a českého národního obrození v první polovině
19. století. Sehrál významnou roli při vytváření základů moderní české
identity. Český pravopisný systém, který prošel několika změnami, je na
něm částečně založen až dodnes.
FRANTA ŠUMAVSKÝ zároveň rozvíjel vizi slovanské vzájemnosti a
pospolitosti v rámci slovanského společenství a rozpoznal v ní již časně
její skrytý tvůrčí potenciál pro budoucnost všech slovanských národů a jeji
přínos pro lidstvo vůbec.
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Projekt JFŠ-Projekt stojí pod motem:

SPOJENÍ SMYSLŮ:

MYŠLENKA & CIT

Toto spojení smyslů přináší jako společný plod – opět ilustrovaný
geometrickým uspořádáním vertikálního, horizontálního a ortogonálně
vycházejícího pohybu – oblasti VZDĚLÁVÁNÍ, ZNÁZORNĚNÍ a
INSPIRACE jako hlavní cíle a zájmy SLOVANSKÉHO KULTURNÍHO
CENTRA JOSEFA FRANTY ŠUMAVSKÉHO V KLATOVECH (JFŠ).
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„STROM OVŠEM UŽ KRÁSNĚ VYROSTLÝ VE VŠÍ
BUJNOSTI PŘED NÁMI STOJÍ: ALE DUŠEN VELIKÝM
HOUŠTÍM
A
MOŘEN
HUBIVÝMI
VLKY
OBLAŽUJÍCÍHO OVOCE DŘÍVE NEPONESE, POKUD
PILNÍ A ROZUMNÍ ZAHRADNÍCI NÁLEŽITĚ SE HO
NEUJMOU A K VOLNÉ PLODNOSTI ČASU A MÍSTA
MU NEZJEDNAJÍ.“
Josef FRANTA ŠUMAVSKÝ, Jazyk slovanský čili Myšlénky o
všeslovanském písemním jazyce, Praha 1851

SLAWISCHE WELT
ZEIT & RAUM
FÜR EIN MULTIMEDIALES SLAWISCHES ESPERANTO IM
21. JAHRHUNDERT

V polovině 19. století Josef FRANTA ŠUMAVSKÝ rozvinul konkrétní
myšlenky univerzálního slovanského jazyka jako jednotného
společného dorozumívacího prostředku pro všechny Slovany.
Dnes, po 170 letech, nám nejmodernější digitální technologie dávají
možnost tento projekt realizovat a zhmotnit myšlenky Josefa FRANTY
ŠUMAVSKÉHO: Myšlenky, které nikdy neztratily na aktuálnosti a dnes –
ze sociálních a technologických důvodů – získávají ještě větší význam
než kdykoli předtím.
Josef FRANTA ŠUMAVSKÝ psal v polovině 19. století:
„Jak by to potom zcela jinak vypadalo, kdyby Slovan od Šumavy a Uralu,
od Visly a Donu sejdouce se ihned v jednom jazyce mluviti, v jednom
jazyce spolu jednati mohli!“
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V rámci projektu JFŠ bude Digitální vzdělávací a komunikační
platforma SLAVONIC WORLD – SLOVANSKÝ SVĚT (SWL 2021) a její
fyzická realizace
PANORAMATICKÁ MULTIMEDIÁLNÍ PŘEHLÍDKA SLOVANSKÉ
KULTURY

SLOVANSKÝ SVĚT
(SWL)
představovat takovýto jednotný společný komunikační prostředek pro
všechny Slovany – a jiný – v 21. století: Půjde o Slovanské ESPERANTO
v naší doby, které bude využívat nejnovějších technologických řešení
audiovizuálních mediálních služeb. V moderním smyslu se zde simultánní
kombinace TEXT – ZVUK – OBRAZ v reálném čase stává "jazykem"
integrovaným v digitálním prostoru, který slovanské kulturní oblasti – a
nejen jí – bude poskytovat informace, vzdělání a rozsáhlý výkonný
komunikační nástroj.

HLAVNÍ PILÍŘE

Projekt JFŠ má být realizován jako trojjediná struktura se sídlem
koordinačního centra v Klatovech.
Všechny 3 specifické cíle projektu JFŠ tvoří jednotu, která je programově
živena celostním charakterem slovanské kultury, tj. souběžností myšlení
a cítění jako předpokladem realizace ideálu HUMANITY ve společnosti.
Přímo na Koordinační centrum JFŠ v Klatovech bude navazovat
výzkumné pracoviště:
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JOSEF FRANTA ŠUMAVSKÝ
SLAVISTICKÉ VÝZKUMNÉ CENTRUM
UNIVERZITA PLZEŇ (ZČU) & ČESKÉ BUDĚJOVICE (JČU)
Pobočka KLATOVY
(JFŠ RCS)

se zvláštním důrazem na dílo Josefa FRANTY ŠUMAVSKÉHO jako
strategické východisko rozsáhlé inspirace s ohledem na slovanskou
kulturu, odrážející již zmíněnou třídílnou strukturu projektu:
1. VZDĚLÁVÁNÍ – MYŠLENKA:

JOSEF DOBROVSKÝ
DIGITÁLNÍ SLOVANSKÁ
KNIHOVNA
(JDSDL)
BEDŘICH SMETANA
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ
AKADEMIE SLOVANSKÉ
HUDBY
(BS – IASM)
CHUDENICE

2. ZNÁZORNĚNÍ – CIT:

SLOVANSKÝ SVĚT
MULTIMEDIÁLNÍ SHOW
SLOVANSKÉ KULTURY
(SWL)
KLATOVY

3. INSPIRACE – HUMANITA:

JAN HUS
SLOVANSKÁ OPERA &
KONCERTNÍ SÍŇ
(JHSOCH)
POLEŇ
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1. VZDĚLÁVÁNÍ – MYŠLENKA

JOSEF DOBROVSKÝ
DIGITÁLNÍ SLOVANSKÁ KNIHOVNA
(JDSDL)
CHUDENICE – MĚSTYS
JDSDL – pojmenovaná po Josefu DOBROVSKÉM (1753–1829), mezinárodním
zakladateli slavistiky, který navštěvoval klatovské gymnázium: cílem je Digitální
slovanská knihovna jako digitální vulgarizace celého písemného odkazu slovanské
kultury od jejích počátků až po současnost + publikační centrum:
I.
Překlady klasické slovanské literatury do jiných jazyků
II.
Nové a nejnovější publikace slovanských literatur: jak z existujících fyzických
a digitálních literárních sbírek a knihoven, tak z existujících nepublikovaných a/nebo
digitalizovaných materiálů, které ještě nebyly zpracovány.
Celkovým cílem JDSDL je vytvořit systematicky digitalizovaný korpus veškeré
slovanské literatury, který bude nejen úplný a bude splňovat vysoké vědecké
standardy, ale také estetický z hlediska úpravy a prezentace.

BEDŘICH SMETANA
MEZINÁRODNÍ HUDEBNÍ AKADEMIE SLOVANSKÉ HUDBY
(BS – IASM)
CHUDENICE – ZÁMEK LÁZEŇ
Po stopách geniálního českého skladatele, klavíristy a vizionáře Bedřicha SMETANY
(1824–1884) se české Chudenice stanou na 14 dní živým centrem jedinečné letní
hudební akademie ve střední Evropě v rámci projektu ŠUMAVA SPRINGS (SSP),
česko-bavorské vzdělávací iniciativy na pomezí České republiky a Svobodného
státu Bavorsko. Cílem je vychovávat mladé, vysoce talentované hudebníky v rámci
hry v souboru a orchestru a jako budoucí operní pěvce, přičemž půjde o 30
mladých hudebníků, 8 profesorů a celkem 6 veřejných koncertů. Ve světové
premiéře má být založen mladistvý slovanský orchestr:

SYP
SLAVONIC YOUTH PHILHARMONIC
SLAVONIC HOUSE BRUSSELS
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2. ZNÁZORNĚNÍ – CIT

SLOVANSKÝ SVĚT
PANORAMATICKÁ MULTIMEDIÁLNÍ PREZENTACE SLOVANSKÉ KULTURY
JAKO JEDNOTY UMĚNÍ, VĚDY A INOVACE
(SWL)
KLATOVY
Fyzická multimediální prezentace SLOVANSKÉHO SVĚTA, která vychází z digitální
vzdělávací a komunikační platformy SWL 2021 a systematicky ji doprovází:
Instalováno v Klatovech – v podobě slovanského ESPERANTA nebo jako
slovanská LATERNA MAGICA, s hlubokým akademickým zázemím, slouží k
zábavným i vzdělávacím účelům pro široké publikum. V rámci toho jsou digitální a
fyzické vzdělávací moduly nabízeny také školám, univerzitám a dalším vzdělávacím
institucím v České republice i na mezinárodní úrovni.
Následující dva obrázky ukazují základní digitální strukturu projektu SWL 2021,
která bude napájet a doprovázet fyzické zařízení SWL v Klatovech – ve formátu 2D
(níže) a jako 3D zobrazení (další strana):
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3. INSPIRACE – HUMANITA

JAN HUS
SLOVANSKÁ OPERA & KONCERTNÍ SÍŇ
(JHSOCH)
POLEŇ
Inspirováno univerzálním příkladem českého reformátora Jana Husa (1370–1415),
který se jako první v novověku postavil do čela občanského hnutí prosazujícího
svobodu slova a písma na území dnešní České republiky a který za tento ideál položil
život: založení a výstavba kulturního centra v podobě operního a koncertního
domu – krytého i otevřeného – včetně hotelové a gastronomické infrastruktury a
volnočasových aktivit pro rodiny s dětmi. Celý projekt JHSOCH je chápán jako jeden
celek rozdělený do tří částí: KULTURA – LIDÉ – PŘÍRODA.
Projekt JHSOCH bude spočívat v systematické propagaci celé slovanské operní a
koncertní literatury a bude otevřen zejména novým dílům a umělcům ze
slovanského kulturního prostoru i mimo něj. Zvláštní pozornost bude věnována
bavorsko-české kulturní spolupráci, která se projeví zejména výměnou umělců a
kulturních pracovníků a společným programováním v rámci ŠUMAVSKÝCH
JARMARKŮ (SSP). V tomto smyslu se Poleň a JHSOCH stanou uměleckou
základnou a ambasadorem česko-bavorské spolupráce v České republice.
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POLEŇ
KLATOVY
CHUDENICE
ŠVIHOV
ČESKÝ KRUMLOV
ČESKÉ BUDĚJOVICE
STRAKONICE
MARIÁNSKÉ LÁZNĚ
DOMAŽLICE
PLZEŇ
BENEŠOV
PRAHA
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JOSEF FRANTA ŠUMAVSKÝ
SLOVANSKÉ KULTURNÍ CENTRUM KLATOVY:
STRATEGICKÝ PATNER PŘESHRANIČNÍ HUDEBNÍ ALIANCE S
BAVORSKEM

JOSEF
DOBROVSKÝ
DIGITÁLNÍ
SLOVANSKÁ
KNIHOVNA
CHUDENICE

JOSEF FRANTA
ŠUMAVSKÝ

SLOVANSKÝ
SVĚT

SLOVANSKÉ
KULTURNÍ
CENTRUM KLATOVY
ČESKÁ REPUBLIKA

JAN HUS
SLOVANSKÁ OPERA
& KONCERTNÍ SÍŇ
POLEŇ

MULTIMEDIÁLNÍ
SHOW SLOVANKSKÉ
KULTURY
KLATOVY

SVOBODNÝ STÁT
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BAVORSKO

IV.

SVOBODNÝ STÁT BAVORSKO

OD ČESKO-BAVORSKÝCH HRANIC DO PRAHY A K
ALPÁM

SLOVANSKO-BAVORSKÁ PŘESHRANIČNÍ
CESTA HUDBOU:

FREIES LANDESTHEATER BAYERN
(FLTB)

Od svého založení v roce 1981 se FREIES LANDESTHEATER BAYERN
(FLTB) – SVOBODNÉ ZEMSKÉ DIVADLO BAVORSKO považuje za
lidové divadlo v tom nejlepším slova smyslu. Hraje se vše, co je příjemné,
oblíbené, náročné a kvalitní.
Doménou divadla jsou klasické opery, operety, muzikály, hudební
komedie a "klasická hudba pro děti". Zároveň nezapíráme své bavorské
kořeny. Myšlenka vytvářet hudební divadlo "z regionu pro region" s
vysokou úrovní nás povzbuzuje k tomu, abychom si uvědomili své kulturní
kořeny a zůstali autentičtí. Motto "myslet globálně, jednat regionálně"
inspiruje naše úsilí o interpretaci nadčasově platných témat lidstva ve
smyslu "vysoké kultury po bavorsku".
Špičkoví hudebníci, ambiciózní sbor a soubor sólistů, kteří rádi hrají,
pracují ve FREIES LANDESTHEATER BAYERN s velkou radostí a stejně
velkým osobním nasazením. Často jde až o 100 účastníků, kteří hostují v
celém jižním Německu s inscenacemi na vysoké úrovni.
Kromě toho má FLTB vlastní orchestr: FREIES LANDESORCHESTER
BAYERN (FLO-BAYERN - https://www.flo-bayern.de), který nejen
24

doprovází hudební divadelní sekci FLTB, ale také pořádá vlastní
instrumentální a sborové koncerty – ať už v divadlech, koncertních sálech
nebo kostelních prostorech.
Podpora mladých umělců a seznamování mladých lidí s klasickou
hudbou je pro odpovědné pracovníky FLTB velmi důležitá:
•

Studenti hudby a zpěvu mají možnost vystoupit na pódiu s
profesionálními umělci.

•

Děti a mladí lidé se mohou zapojit do malých rolí.

•

Žáci muzicírují, zpívají a hrají v rámci spolupráce FLTB se školami.

•

Žáci poznávají svět hudebního divadla v rámci předpremiér.

•

Sboru se účastní mladí amatérští zpěváci s výcvikem.

•

Mladí umělci si mohou vyzkoušet role na začátku své kariéry nebo
se v orchestru seznámit s díly scénické literatury.

25

ŠUMAVA SPRINGS
MÍSTA PŘEDSTAVENÍ V BAVORSKU

BLAIBACH
MILTACH
BAD KÖTZTING
FRAUENAU
PASSAU
CHAM
DEGENDORF
STRAUBING
REGENSBURG
LANDSHUT
MIESBACH
MÜNCHEN
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V.

PROGRAMM

Koncertní a hudebně-divadelní program festivalu ŠUMAVA SPRINGS se
zaměřuje na česko-slovanskou a bavorsko-německou kulturu v oblasti
hudby. Slovanský kulturní okruh přivedl na svět vysoce ceněné hudební
skladatele – zdaleka ne všichni jsou však známí široké veřejnosti. Totéž
platí o mnoha bavorských skladatelích, z nichž ne všichni se zařadili do
pravidelně prováděného koncertního kánonu, ale přesto vytvořili platná a
významná díla. Byli "zapomenuti" nebo se jejich díla ztratila v důsledku
nepříznivých okolností. Jedním z důležitých úkolů festivalu ŠUMAVA
SPRINGS je znovu je objevit, postavit je do centra pozornosti, zpochybnit
je, zpřístupnit veřejnosti a umožnit publiku podílet se na těchto hudebních
pokladech.
Druhou je možnost setkávání lidí z obou kulturních okruhů, a to zejména
zapojením regionálních hudebníků (orchestrů), zpěváků (sborů) a
výrazných sólistů v rámci SLAVONIC YOUTH PHILHARMONIC (SYP) SLOVANSKÁ MLÁDEŽNICKÁ FILHARMONIE na jedné straně, která má
vzniknout ve spolupráci obou zemí – zejména ve výměně s FREIES
LANDESORCHESTER BAYERN, s domovským orchestrem FLTB – a
také v inspirativní souhře pod střechou samotného FREIES
LANDESTHEATER BAYERN na straně druhé.
V každé sezóně – za plného provozu – bude v obou zemích připraven a
proveden alespoň jeden koncertní program s tematickým zaměřením na
slovanskou a bavorskou hudební kulturu. Aby byla upoutána pozornost
posluchačů a uspokojena jejich očekávání, bude jim zejména na začátku
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nabídnuta vhodná směs "známého" a "neznámého". Koncerty by měly
zahrnovat smíšené programy skladeb z obou kulturních prostředí. To platí
zejména pro méně známé skladatele. To také zohledňuje důležitý aspekt
INKLUZE "znevýhodněných" skladatelů a skladatelek do dějin hudby.
Samozřejmostí by měly být pedagogicky hodnotné programy pro děti a
vhodné akce pro osoby se zdravotním postižením. Ideální by bylo
simultánní tlumočení představení s řečovou složkou kompetentními
tlumočníky znakového jazyka.
Čistá instrumentální hudba nepřisuzuje tónům a zvukům definovaný
pojmový význam ve smyslu jazykové sémantiky. Proto ji mohou slyšet a
cítit všichni lidé na celém světě, téměř bez jakýchkoli předpokladů, aniž
by se ji museli předem pracně učit.
Její kulturní důsledky však vyžadují určitý proces recepce, školení,
navykání či vzdělávání. Z tohoto důvodu musí být ústředním zájmem
ŠUMAVA SPRINGS tento proces doprovázet či dokonce podněcovat
vhodnými prostředky – přednáškami, moderováním, články v
programových brožurách apod. Otázka recepce je výzvou.
Jednou z výzev je otázka recepce cizojazyčných hudebně-divadelních děl
v rámci festivalu ve dvou různých jazykových oblastech. Zejména v
případě neznámých děl nebo děl v nářečí, kterým se v jednotlivých
regionech mluví velmi odlišně, jsou překlady a pomůcky pro
porozumění nezbytné. Pragmatickým řešením jsou systémy titulků na
projekčních plátnech v blízkosti jeviště pro čtení během představení.
Hudební divadlo by se nemělo omezovat pouze na operu, ale mělo by
zahrnovat všechny žánry – tedy i zpěvohru, operetu, muzikál a volnější
formy, které se ve 20. století a v současnosti stále více prosazují.
Atraktivním příspěvkem by mohla být také živá filmová hudba se
současnou prezentací obrazu.
Vedle klasické hudby se v programu ŠUMAVA SPRINGS objeví také jazz,
pop a lidová hudba, která má na bavorské i české straně dlouhou a
bohatou tradici.
Výběr děl a skladatelů, který slouží k orientaci, by měl poskytnout
představu o tom, co je cílem v krátkodobém, střednědobém a
dlouhodobém horizontu:
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ČESKO – SLOVANSKÁ DÍLA
A. Lokální charakter:
•

BRUNDIBÁR – Hans Krása (dětská hra – Singspiel / hudební
divadlo s dialogy)

•

LIŠKA BYSTROUŠKA – Leoš Janáček (pohádková opera pro
všechny věkové kategorie)

•

PRODANÁ NEVĚSTA – Bedřich Smetana (česká národní opera
s dialogy)

•

ČERT A KÁČA – Antonín Dvořák (opera)

•

ŠVANDA DUDÁK – Jaromír Weinberger (opereta)

•

POLSKÁ KREV – Oskar Nedbal (opereta)

•

NA TÝ LOUCE ZELENÝ – Jára Beneš (opereta)

B. Přesregionální charakter:
•

Díla
slovanských
skladatelů
ze
západoslovanských,
jihoslovanských a východoslovanských oblastí

•

Zvláštní roli a vyhrazené pole působnosti zde bude mít SLAVONIC
YOUTH PHILHARMONIC (SYP)
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BAVORSKO – NĚMECKÁ DÍLA
A. Lokální charakter:
•

DER HOLLEDAUER FIDEL – E. Kutschenreuther (bavorská
nářeční zpěvohra)

•

JEDERMANN – R. Maier-Kleeblatt (UA Miesbach 2007; překlad do
hornobavorštiny (podle H. v. Hofmannsthala) a zhudebnění – volná
hudebně-divadelní forma)

•

DER GOGGOLORI – W. Hiller (bavorská pohádka – volná
hudebně-divadelní forma s nářečními dialogy)

•

DIE RUMPLHANNI – E. Kutzner (waidlerovská hra – volná
hudebně-divadelní forma s dialogy ve waidlerovském nářečí)

•

NORBERT NACKENDICK – W. Hiller (dětská hra s karikaturou F.
J. Strauße)

B. Přesregionální charakter:
•

DIE KLUGE – Carl Orff (pohádková opera s dialogy v tzv.
historizující bavorštině)

•

DIE ZAUBERGEIGE – Werner Egk (magická opera s dialogy)

•

DER RING IN EINEM AUFWASCH – R. Wagner (adaptace dle
Loriota pro děti a mládež)

•

HÄNSEL UND GRETEL – E. Humperdinck (pohádková opera)

•

DAS WIRTSHAUS IM SPESSART – Franz Grothe (hudební
opereta podle slavného filmu s Liselotte Pulver)
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VI.

ZDROJE

Projekt ŠUMAVA SPRINGS bude vybaven následujícími zdroji:

I.

Personální zdroje:
•

celoroční projektová kancelář, kde se rozhoduje o veškerých
operativních záležitostech a kde pracuje koordinační tým:
o dvojjazyčný ředitel, který zná obě kultury a ovládá jejich
jazyky
o profesionální vedení komunikace a marketingu, který bude
zastřešovat všechny komunikační a marketingové úkoly
projektu a v případě potřeby je delegovat.
o vhodný personál, který se postará o všechny ostatní
provozní a administrativní úkoly, které určí vedení
projektové kanceláře

II.

Právní forma:
•

III.

buď českého, nebo německého ražení závislá na umístění
projektové kanceláře (evropská právní forma v tomto případě
nepřipadá v úvahu, neboť se nebude jednat o komerční činnost
ve formě maximalizace zisku, např. v rámci akciové společnosti
s výplatou dividend apod.).

Finanční zdroje:
roční rozpočet, který je dostatečný k pokrytí všech výše
uvedených činností projektu SSP a k zajištění jejich hladkého a
pravidelného průběhu
• zdroje ročního rozpočtu jsou přednostně poskytovány skrz:
•

o Fondy EU
o Zdroje členských států
o Soukromé sponzory
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VII.

ORGANIZACE (souhrn)
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VIII. ČASOVÝ ROZVRH

2021

–

Rozhodnutí o založení:
Zřízení projektové kanceláře včetně
personálních a finančních zdrojů
• Plánování a zajištění 1. roku projektu
•

2022

–

1. květen: Oficiální zahájení projektu SPP:
•
•
•
•

2023

–

opera
koncert
konference
hudební akademie: BS – IASM

1. kompletní rok projektu SPP:
•

se všemi místy představení a aktéry

•

otevření multimediální show slovanské
kultury: SLOVANSKÝ SVĚT (SWL) v
Klatovech / Česká republika

•

SLOVANSKÝ NOVOROČNÍ KONCERT
v Praze / Mnichově / Bruselu / New Yorku
v
podání
SLAVONIC
YOUTH
PHILHARMONIC (SYP)

2024

–

Zahájení výstavby kulturního areálu JAN HUS v
Poleni / Česká republika (JHSOCH)

2025

–

Slavnostní otevření areálu JHSOCH v Poleni s
hudebními dramaty:
•

JEDERMANN – Rudolf Maier-Kleeblatt /
podle Hugo von Hofmannsthala

•

HUSITÉ – David Chmelík / Arnošt Dvořák
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