
 

V Telči 8.7.2020 

 

Tisková zpráva 

 

XXVI. Music Academy Telč  

 

XXVI. Music Academy Telč 2020 proběhne pod záštitou pana Miloše Vystrčila, předsedy Senátu 

Parlamentu České republiky a pana Jiřího Běhounka, hejtmana Kraje Vysočina. 

 

Základní informace: 

První ročník telčské akademie proběhl v roce 1995 jako ojedinělý hudební evropský projekt propojující 

českou a francouzskou kulturu. Zakladatelem je Město Telč, Francouzské velvyslanectví a 

Francouzský institut v Praze. Od roku 2004 pořádá akademii obecně prospěšná společnost Česko-

francouzská akademie Telč, kterou jako jediný zakladatel v roce 2003 založilo Město Telč. Hudební 

akademie v Telči nabízí studentům konzervatoří a vysokých hudebních škol mezinárodní mistrovské 

kurzy, které vedou vynikající čeští a francouzští hudebníci. Od svých počátků akademie koncepčně 

vychází z propojení evropské tradice francouzské dechové a české smyčcové školy.  

 

Mistrovské kurzy akademie:  

Mistrovské kurzy akademie letos probíhají ve dnech 4. – 14. července 2020. Již tradičně do Telče 

přijeli André Cazalet /lesní roh/ - sólo-hornista v l´Orchestre de Paris a profesor na CNSM v Paříži a 

Vladimír Bukač /viola/ - koncertní umělec, dlouholetý člen Talichova kvarteta a profesor hry violu na 

Vysoké hudební škole v Drážďanech a na Královské konzervatoři v Bruselu. Letos poprvé povede 

houslovou třídu Pavel Fischer – zakladatel vynikajícího Škampova kvarteta a profesor na Vysoké 

hudební škole v Manchesteru. Flétnovou třídu letos již potřetí bude vyučovat Stéphane Réty – úspěšný 

koncertní umělec, profesor na Vysoké hudební škole v Drážďanech a první flétnista symfonického 

orchestru v Baselu ve Švýcarsku. Hobojisti se budou moci tento ročník vzdělávat pod vedením 

Vladislava Borovky, člena České filharmonie. Violoncellovou třídu letos akademie neotevřela, jelikož 

se i z důvodu koronakrize přihlásilo příliš málo studentů. Také tento ročník klade větší důraz na výuku 

komorní hry, kterou povede Vladimír Bukač.  

 

Do letošních mistrovských kurzů FČHA se přihlásilo celkem 27 účastníků převážně z České republiky, 

ale také Portugalska, Izraela, Švýcarska, Kolumbie a Francie. Letos je bohužel účastníků méně 

z důvodu koronakrize, která akademii velmi intenzivně zasáhla. Přihlašování studentů neprobíhalo od 

února 2020, ale pouze v omezené době od druhé poloviny května. I kvůli přetrvávajícím komplikacím 

s cestováním máme letos méně účastníků ze zahraničí. Kvůli výše zmíněnému jsme se rozhodli letos 

neuskutečnit „Den soudobé hudby“ pod vedením uznávaného zahraničního skladatele Miguela 

Kerstmana ve spolupráci s Donau Universität Krems v Rakousku. Na tuto tradici nicméně příští rok 

určitě opět navážeme.  



Vrchol letošní akademie představuje opět Slavnostní koncert lektorů akademie, který proběhne 

v krásných prostorách Panského dvora 10. července od 19 hodin. Na programu zazní díla od L. van 

Beethovena, E. Bozze, C. Saint-Saense a J. Brahmse. Následovat bude slavnostní raut pro zvané na 

nádvoří v Univerzitním centru. I letos se bude předávat cena za nejlepší interpretaci skladby 

Bohuslava Martinů, který se zde na Vysočině narodil a letos oslavujeme jeho 130. výročí narození.  

 

Partneři a donátoři 

V letošním roce získala Music Academy Telč od Kraje Vysočina dotaci v mimořádné výši – 220 000 

Kč. V rámci grantového programu Ministerstva kultury byla akademie opět úspěšná a získala podporu 

ve výši 200.000,- Kč. Další dotace už tradičně poskytuje Město Telč – letos mimořádně 120.000,- Kč. 

Přispěla i Nadace Martinů, i když symbolickou částkou 5 000 Kč.   

 

Jednotlivé akce:  

4.7. Slavnostní zahájení akademie 

19:00 Slavnostní zahájení se studenty akademie na nádvoří Univerzitního centra v Telči 

 

5.7.  Celodenní výuka 9:00 – 12:00, 14:00 – 18:00 hodin 

 19:00 – 20:00 lekce „Jak efektivně cvičit na nástroj“ (smyčce)  

 20.00 – 21:00 lecture „How to practice effeciently“ (strings)  

 

7.7. Venkovní koncert na nádvoří UC v Telči 

19:30 Venkovní méně formální koncert účastníků na nádvoří Univerzitního centra v Telči 

 

9.7. Za památkami UNESCO Kraje Vysočina I. 

18:30 Večerní koncert vybraných účastníků na zámku Žďár nad Sázavou, spojený s odpolední 
prohlídkou Zelené hory. Ve spolupráci se zámkem Žďár nad Sázavou 

 

10.7. Odpolední workshop „Alexandrova metoda“ a Slavnostní koncert lektorů akademie  

14:00 – 17:00 hodin, workshop o správném držení těla při hraní na hudební nástroj (v sále NPÚ)  

19:00 slavnostní koncert lektorů v horním sále Panského dvora v Telči. Po skončení koncertu 
slavnostní raut v areálu Univerzitního centra. 

 

12.7. Den Barokní hudby a tance ve spolupráci s tanečním festivalem KoresponDance a 
Koncert studentů akademie v rámci Regionu Renesance 

14:00-16:00 workshop „Barokní tance a jejich vliv na interpretaci dobové hudby“ (sál NPÚ, lektorka 
Andrea Miltnerová) 

19:00 Večerní koncert studentů v evangelickém kostele ve Velké Lhotě u Volfířova v rámci putování 
po historických místech regionu.  

 

13.7.  Za památkami UNESCO Kraje Vysočina II.  

19:00 Slavnostní koncert vybraných účastníků v Muzeu Vysočiny v Třebíči. Komorní soubory i 
sólová vystoupení. Předávání ceny za nejlepší interpretaci skladby Bohuslava Martinů. 
 
14.7. Odjezd 8:00 autobusem z Telče do Prahy 


