
 

 

V Telči dne 12.6.2018 

 

Tisková zpráva 

 

XXIV. Francouzsko-česká hudební akademie Telč 2018 

VIP akce Kraje Vysočina 

 

XXIV. Francouzsko-česká hudební akademie Telč 2018 proběhne pod záštitou pana Milana Štěcha, 
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 proběhnou ve dnech 15. – 25. července 2018. Již tradičně do Telče 
přijedou Jean-Louis Capezzali /hoboj/ - sólista, profesor na Konzervatoři (CNSM) v Lyonu a v Lausanne, 
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 Šporcl spolu s Janem Fišerem – oba vynikající koncertní umělci. Změna nastane také ve 
flétnové třídě, kterou povede Stéphane Réty – úspěšný koncertní umělec a první flétnista symfonického 
orchestru v Baselu ve Švýcarsku. Spolu s Jean-Louisem Capezzalim bude nově vyučovat hoboj také 
Fabien Thouand – první hobojista milánského orchestru divadla La Scala. Violoncellovou třídu tak jako 
minulý rok povede Michal Kaňka - sólista Symfonického orchestru Českého rozhlasu, profesor hry na 
violoncello na HAMU v Praze a předseda stálé komise MHS Pražské jaro. Také tento ročník bude klást 
větší důraz na výuku komorní hry, kterou povede Vladimír Bukač.  

 

Do letošních mistrovských kurzů FČHA se přihlásilo celkem 53 účastníků z České republiky, Francie, 
Thajska, Japonska, USA, Mexika, Rakouska, Costa Ricy, Jižní Korey, Tuniska, Turecka a Chorvatska. 
Letos se přihlásil největší počet zájemců o výuku ve třídě lesního rohu Andrého Cazaleta! Z tohoto 
důvodu přijala naše pozvání i vynikající česká hornistka Kateřina Javůrková jako asistentka pana 
Cazaleta.  

 

 

 

 

 



 

 

Samostatné projekty v rámci FČHA Telč 

 

1) FČHA Telč pokračuje v dlouhodobé spolupráci s Donau Universität Krems 
v Rakousku projektem „Hudebník 21. st.“ 
 
16. 7. 2018 Den soudobé hudby / rezidenční skladatel Miguel Kertsman 

Projekt „Hudebník 21. st.“, si klade za cíl poskytnout studentům všeobecný rozhled a zkušenosti nutné 
pro úspěšnou kariéru v současném hudebním světě. Cílem je mladým umělcům ukázat cestu k úspěchu 
v měnícím se evropském kulturním prostředí 21. století a poskytnout jim veškeré nutné informace. Po 
loňském úspěchu bude součástí FČHA opět přednáška hudebního managementu. Výuka má především 
za cíl mladým hudebníkům vysvětlit důležité kroky v budování hudební kariéry a poskytnout individuální 
poradenství. 

Jako součást projektu „Hudebník 21. st.“ v Telči dne 16. července proběhne „Den soudobé hudby“. 
Hlavním partnerem, garantem i poradcem projektu je Dunajská univerzita v Kremži (Donau-Universität 
Krems) pod vedením ředitelky univerzitního Centra soudobé hudby, Dr. Evy Marie Stöckler. Cílem je 
studentům soudobou hudbu na různých úrovních co nejvíce zpřístupnit tak, aby její interpretace byla 
pro ně samozřejmostí a mohli tak v rámci své profese samostatně rozvíjet a realizovat nejrůznější 
projekty soudobé hudby. 

Pro rok 2018 byl jako rezidenční skladatel v Telči již tradičně vybrán světově uznávaný skladatel 
brazilského původu Miguel Kertsman, který je rovněž vedoucím postgraduálního výukového programu 
hudebního managementu (M.A.) na Dunajské univerzitě v Kremži. V dopoledních hodinách Miguel 
Kertsman pro všechny účastníky akademie povede přednášku hudebního managementu a v 
odpoledních hodinách budou pod jeho vedením probíhat workshopy soudobé hudby a individuální 
poradenství. 

 

2) Za památkami UNESCO Kraje Vysočina  

Kraj Vysočina je jedinečným tím, že se tu v jednom regionu nachází tři místa na Seznamu kulturního 
dědictví UNESCO. Už v minulých letech účastníci akademie koncertovali ve Žďáru nad Sázavou a v 
Třebíči. Letos akademie na projekt „Za památkami UNESCO Kraje Vysočina“ naváže a proběhnou 
koncerty jak v Telči, tak na zámku Žďár nad Sázavou (19. 7.) a v Muzeu Vysočiny v Třebíči (20. 7.). 
Účastníci tak v rámci cesty na vystoupení navštíví Zelenou horu ve Žďáru i židovskou čtvrť v Třebíči. V 
rámci spolupráce s městem Třebíč se v budoucnu plánuje propojení hudby s výtvarným uměním a 
místní Galerií Franta. 

 

 

Partneři a donátoři 

V letošním roce FČHA Telč získala v rámci grantového programu Ministerstva kultury vysoké hodnocení 
(7,55 z celkem 10 bodů). Ministerstvo kultury poskytl dotaci celkem 240.000 Kč. Jako druhý největší 
donátor je Kraj Vysočina s celkem 120.000 Kč. Další dotace už tradičně poskytuje Město Telč – 
100.000,-, přispěla opět Nadace Martinů a řada soukromých dárců a partnerů. Mezi nimi jako největší 
sponzor francouzský přední výrobce dechových nástrojů BUFFET CRAMPON. I nadále akademii 
podporuje také Francouzský institut. FČHA se začátkem roku 2018 stala členem Francouzsko-české 
obchodní komory, od jejíhož členství si slibuje cenná partnerství do budoucna. Cena kurzovného 
zůstává stejná jako minulý rok, tedy 12 500 Kč pro české účastníky 750 EUR pro účastníky zahraniční.  

 



Program XXIV. Francouzsko-české hudební akademie Telč 2018 
 

Nejvíce koncertů proběhne přímo v Telči. Dne 21. 7. se v Panském dvoře Telč můžeme těšit na 
slavnostní koncert lektorů. Naopak nejlepší účastníci akademie vystoupí 24.7. Tak jako v loňském roce, 
i letos bude zajištěn video on-line přenos koncertu na webových stránkách akademie 
www.akademietelc.cz 

 
15.7. Slavnostní zahájení akademie  
19:00 Slavnostní zahájení v aule Univerzitního centra Telči 
 
16.7. Projekt „Hudebník 21. st.“ ve spolupráci s Donau-Universität Krems 
Den soudobé hudby (v areálu Národního památkového ústavu v Telči) 
09:30 – 13:00 výuka hudebního managementu (přednáška Miguela Kertsmana na téma úspěšného 
rozvíjení umělecké kariéry) 
14:00 – 19:00 Individuální workshopy soudobé hudby pod vedením Miguela Kertsmana 
 
18.7. Vzpomínkový koncert na hobojistku Denisu Bílou 
18:00 Hobojisté vystoupí na koncertě v NPÚ v rámci vzpomínky na nadějnou hobojistku Denisu Bílou, 
účastnici FČHA v minulých letech 
 
19.7. Za památkami UNESCO Kraje Vysočina I. 
18:30 Společný koncert lektorů a účastníků spojený s odpolední prohlídkou Zelené hory ve Žďáru nad 
Sázavou. Ve spolupráci se zámkem Žďár nad Sázavou. 
 
20.7. Za památkami UNESCO Kraje Vysočina II. 
19:00 Slavnostní koncert vybraných účastníků v historickém sále zámku Třebíč. Ve spolupráci 
s Muzeem Vysočiny Třebíč. 
 
21.7. Slavnostní koncert lektorů 
19:00 slavnostní koncert lektorů ve velkém sále Panského dvora v Telči. Po skončení koncertu 
slavnostní raut v areálu Univerzitního centra 
 
22.7. Koncert mezi „Telčí a Kremží“ 
19:00 Koncert vybraných účastníků v evangelickém kostele ve Velké Lhotě u Dačic (Volfířov). Ve 
spolupráci s Kulturním spolkem Velká Lhota 
 
23.7. Dobrovolná přehrávka studentů v Univerzitním centru v Telči 
19:00 Dobrovolný koncert studentů v Univerzitním centru v Telči. Odpoledne fotbalový zápas účastníků 
a profesorů 
 
24.7. Slavnostní koncert nejlepších účastníků (on line video přenos) 
19:00 koncert ve velkém sále Panského dvora Telč. Komorní soubory a sólová vystoupení. V rámci 
koncertu ocenění nejlepšího interpreta soudobé hudby a hudby B. Martinů 
 
 
 
 
Kontakt:  

Marie-Anna Myšíková 

ředitelka Česko-francouzské akademie Telč, o.p.s. 

koordinátorka projektu „Hudebník 21. století“ 

Nám. Zachariáše z Hradce 10, 58856 Telč 

tel: +420 605 052 237 

e-mail: info@akademietelc.cz 

www.akademietelc.cz 

http://www.akademietelc.cz/
mailto:info@akademietelc.cz

