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OSTRAVA: Hudební svět si v letošním roce připomene 90. výročí úmrtí jednoho z
největších českých skladatelů Leoše Janáčka, jehož životní pouť se uzavřela 12. srpna
1928 v Ostravě. Ve stejném roce vzpomínáme 100. výročí vzniku republiky a zároveň
první zahraniční premiéru Janáčkovy opery. Tato výročí připomíná projekt Janáček
Ostrava 2018. První akcí projektu je symfonický koncert Janáčkovy filharmonie 8. března,
který uvede árie z opery Příhody lišky Bystroušky.

Výročí velkého českého skladatele Leoše Janáčka připomíná projekt Janáček Ostrava
2018, který podpořilo město Ostrava i Moravskoslezský kraj. Zapojily se do něj všechny
významné ostravské hudební i vzdělávací instituce včetně ostravských hudebních
festivalů: Národní divadlo moravskoslezské, Ostravská univerzita, Janáčkova konzervatoř
v Ostravě, Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka, Svatováclavský hudební festival a
Janáčkova filharmonie Ostrava, která je administrátorem projektu.

„Těší mne, že právě Janáčkova filharmonie přichází s projektem Janáček Ostrava 2018,
který podtrhuje propojení Janáčka s naším městem a který propaguje všechny ostravské
hudební instituce hlásící se k Janáčkově odkazu. Jsem hrdý, že můžeme tento projekt
podpořit. Pomáhá budovat image Ostravy jako kulturní metropole a zároveň moderního
města, jež přináší kulturní vyžití svým obyvatelům i příznivcům vážné hudby nejen z
okolních zemí, ale z celé Evropy a dokonce z celého světa,“ řekl primátor Tomáš Macura.

Také Moravskoslezský kraj, který projekt podpořil, je hrdý na Janáčka, což ostatně
prozrazují i slova jeho hejtmana Ivo Vondráka: „Za tímto významným hudebníkem a jeho
skladbami do Moravskoslezského kraje ročně přijíždí tisíce návštěvníků. Musíme být
tomuto géniovi vděčni nejen za jeho tvorbu, ale i za to, že se o našem regionu hovoří jako
o místě, který má kulturní i společenský život na velmi vysoké úrovni. Janáček je náš. A s
hrdostí jej světu nabízíme.”

Zapojené hudební i vzdělávací instituce se připojí k projektu vlastní dramaturgií a také
doprovodnými a vzdělávacími programy, které budou probíhat po celý rok. „Očekáváme,
že se projekt bude rozvíjet během celého roku a postupně se do něj s řadou
inspirativních a nápaditých projektů zapojí i další ostravské kulturní subjekty – muzea,
galerie, základní umělecké školy i jednotlivci a to na základě „Výzvy 90. výročí od úmrtí
českého hudebního skladatele Leoše Janáčka“ v rámci programu podpory kultury a
zachování kulturního dědictví na území statutárního města Ostravy,“ připomenul
náměstek primátora Zbyněk Pražák.

První akcí projektu Janáček Ostrava 2018 je symfonický koncert Janáčkovy filharmonie 8.
března, který uvede árie z opery Příhody lišky Bystroušky a 16. března filharmonie uvede
pořad Opera začíná aneb předehry, v němž uvede předehru Janáčkovy opery Z mrtvého
domu. Janáčkova konzervatoř připravila na 22. března průřez operou Liška Bystrouška.
Středobodem projektu bude Mezinárodní hudební festival Leoše Janáčka a



Svatováclavský hudební festival. Národní divadlo moravskoslezské přispěje Janáčkovu
operou Osud. Projekt vyvrcholí 25. až 28. října Hudebním maratonem Leoše Janáčka.
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