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Úvodní slovo ředitele MFO

Vážení návštěvníci Mezinárodního 
varhanního festivalu, 
dámy a pánové,

Mezinárodní varhanní festival 
Olomouc je dlouhodobě stabilním 
a pevným bodem v kulturním 
kalendáři města Olomouce, a dnes, 
po více než padesáti ročnících, se těší 
také mezinárodnímu věhlasu, což z něj 
činí skutečné, i když někdy možná 
trošku skryté kulturní bohatství 
našeho města. Dokladem toho 
budiž i letošní dramaturgie festivalu 
a zejména interpreti, kteří přijali 
pozvání na festivalu vystoupit. Právě 
v účinkujících sólistech se zrcadlí 
váha a prestiž, které se Mezinárodní 
varhanní festival ve světě těší. V rámci 
tradičního počtu pěti festivalových 
koncertů tak vystoupí varhaníci 
z pěti zemí, kteří již zavítali na kůry 
takových kostelů a katedrál, jako 
jsou například katedrály v Turíně, 

Antverpách a Gentu, Notre-Dame 
v Paříži, dóm sv. Štěpána ve Vídni či 
katedrála sv. Pavla v Londýně.

Velice mě těší, že Mezinárodní 
varhanní festival Olomouc byl od 
svého počátku – tu více, tu méně, ale 
vždy nějak – propojen s Moravskou 
filharmonií Olomouc. Jeho zakladatel, 
pan Antonín Schindler, byl jedním 
z lidí, kteří stáli u zrodu Moravské 
filharmonie Olomouc – a posléze byl 
také jejím dlouholetým členem. V době 
porevoluční vykonával dokonce 
chvíli funkci jejího ředitele. Dnes je 
Moravská filharmonie pořadatelem 
tohoto svátku varhanní hudby a 
právě díky propojení stabilní kulturní 
instituce s tradičním renomovaným 
festivalem se navzájem doplňuje a 
vzniká rozmanitá a atraktivní nabídka 
kulturního života našeho města. 

Vážené dámy, vážení pánové, věřím, 
že v čele s dramaturgem festivalu, 
panem Karlem Martínkem, se 
v letošním ročníku podařilo připravit 
skutečně atraktivní nabídku koncertů, 
i když období jarních měsíců, kdy 
program vznikal, nebylo pro přípravu 
festivalu s mezinárodní účastí vůbec 
jednoduché. O to více nás těší, že 
se vše podařilo, a o to více Vás co 
nejsrdečněji zveme k jeho návštěvě!

S úctou

Jonáš Harman 
ředitel Moravské filharmonie Olomouc



Úvodní slovo dramaturga

Mílí přátelé varhanní hudby,

jsem nesmírně šťastný, že se opět 
setkáváme při koncertech 52. 
Mezinárodního varhanního festivalu. 
Setkáváme se v roce, ve kterém mnoho 
z nás zakusilo ztrátu každodenních 
jistot a mnoho situací, na které jsme 
nebyli připraveni. Jsem moc rád, že po 
dlouhém období zrušených koncertů 
a kulturních akcí se náš festival může 
uskutečnit a jeho více než půlstoletí 
dlouhá linie není přerušena. Jsem 
přesvědčen, že právě v této zvláštní 
době nás síla hudby může ještě 
intenzivněji naplnit pozitivní energií 
a duchovním nábojem.

Setkáváme se také v roce, kdy se 
mění jedna zásadní festivalová 
jistota, a to místo konání koncertů. Po 
dvaapadesáti letech se letos varhanní 
festival nekoná v chrámu svatého 
Mořice, a to z důvodů souvisejících 

s opravou Englerových varhan. Na 
koncertech tohoto ročníku si však 
můžete vychutnat zvuk neméně 
kvalitních varhan v katedrále svatého 
Václava a chrámu Panny Marie 
Sněžné.

Letošní varhanní festival se také 
nese ve znamení dvou důležitých 
výročí. Jednak si celý varhanní svět 
připomíná 150 let od narození Louise 
Vierna, jednoho z nejvýznamnějších 
francouzských varhaníků a skladatelů. 
To reflektují také programy koncertů 
v olomoucké katedrále. Druhé výročí 
je spojeno výlučně s naším festivalem. 
Před deseti lety – symbolicky právě 
v průběhu jednoho z festivalových 
koncertů – zemřel prof. Antonín 
Schindler, zakladatel a dlouholetý 
prezident festivalu, bez něhož by 
existence tohoto svátku varhan nebyla 
myslitelná.

Věřím, že si, milí posluchači, jako 
každoročně vychutnáte to nejlepší 
z varhanní hudby a že se do 
olomouckých chrámů pro hluboké 
umělecké zážitky a duchovní posilu 
vydáte i v letošním roce.

Karel Martínek 
dramaturg festivalu



Karel Martínek



3. 9. 2020 v 19 hod.
Katedrála sv. Václava

Perly varhanní tvorby

Sigfrid Karg-Elert:  Triumfální pochod op. 65 č. 59 pro varhany a žesťové nástroje  
Johann Sebastian Bach:  Fantazie a fuga g moll BWV 542
Louis Vierne:   Najády z 24 fantazijních kusů op. 55
Marcel Dupré:   Hrdinská poema op. 33 pro varhany a žesťové nástroje
Thierry Escaich:   Pět versetů na Victimae paschali
Louis Vierne:   Varhanní symfonie č. 1 D dur op. 14 (výběr) 
Karel Martínek:   Improvizace

Karel Martínek – varhany
Žesťový soubor Moravské filharmonie Olomouc

Letošní ročník olomouckého varhanního 
svátku slavnostně zahájí společně s členy 
Moravské filharmonie stálice místního 
varhanního umění a jeden z nejlepších 
českých improvizátorů Karel Martínek. 

„Zkušenosti a nadání Karla Martínka 
vykrystalizovaly jeho improvizaci do 
techniky, která pojí historickou tradici, 
vizuální složku a kromě harmonického 
výrazu také výraz zvukové malebnosti  
jako takové…“
(Michal Huska, OperaPlus 2015)

K úvodnímu koncertu festivalu již léta 
neodmyslitelně patří tradiční varhanní 
repertoár. Letos se zaposloucháme do 
známých děl velikánů varhanní hudby  
a letošních jubilantů Johanna Sebastiana 
Bacha a Louise Vierna.  Umělecký zážitek 
a slavnostní atmosféru zahajovacího 
večera umocní výjimečná kombinace 
monumentálních dómských varhan 
a jiskřivého zvuku žesťových nástrojů ve 
skladbách Sigfrida Karg-Elerta či Marcela 
Duprého.



Nathan J. Laube



7. 9. 2020 v 19 hod. 
Katedrála sv. Václava

Poklady varhanního romantismu

Felix Mendelssohn-Bartholdy:  Varhanní sonáta č. 3 A dur op. 65
Julius Reubke:    Sonáta c moll „94. žalm“
Louis Vierne:    Měsíční svit z 24 fantazijních kusů op. 53
Franz Schmidt:    Chaconne cis moll

Nathan J. Laube (USA) – varhany

Nathan J. Laube je jedním z nejžádanějších 
amerických varhaníků dnešní doby, 
který pravidelně a s velkým úspěchem 
koncertuje napříč čtyřmi kontinenty. 
Jako renomovaný pedagog vyučuje hru na 
varhany na řadě vzdělávacích institucí ve 
Spojených státech i v Evropě.
V roce 2016 obdržel prestižní cenu 
Grammy za nejlepší nahrávku klasické 
hudby. Vyniká jak brilantností své hráčské 
techniky a přesvědčivostí umělecké 
interpretace, tak kreativitou, pokud jde 
o výběr skladeb pro koncertní vystoupení.

Program jeho koncertu je doslova ušit na 
míru varhanám v katedrále sv. Václava, na 
nichž hudba stylového období romantismu 
zní nejpůsobivěji. Kromě kompozice 
jubilujícího Louise Vierna zvolil Laube 
výlučně díla německých hudebních 
autorů. Zlatým hřebem koncertu je 
Sonáta c moll „94. žalm“ Julia Reubkeho – 
jedna z nejmonumentálnějších skladeb 
napsaných pro varhany.



Timur Chaliullin



10. 9. 2020 v 19 hod. 
Katedrála sv. Václava

Ruské inspirace

Louis Vierne:    Katedrály z 24 fantazijních kusů op. 55
Aleksandr Grečaninov:   Tři kusy pro varhany op. 159
    Hymnus svobodného Ruska (1917, arr. T. Chaliullin)
Sergej Tanějev:    Chorální variace A dur
Timur Chaliullin:    Toccata pro pedál sólo
    Fantazie „Řád a chaos“
    Variace na tatarskou lidovou píseň
Dmitrij Šostakovič:   Passacaglia z opery Lady Macbeth 
    Mcenského újezdu op. 29
    Valčík pro orchestr č. 2 (arr. T. Chaliullin)
Petr Iljič Čajkovskij:   Květinový valčík z baletu Louskáček 
    (arr. T. Chaliullin)
Modest Petrovič Musorgskij:  Velká brána kyjevská z cyklu 
    Obrázky z výstavy (arr. T. Chaliullin)

Timur Chaliullin (Rusko) – varhany

Virtuózní technická zručnost a také 
nevšední muzikalita a invence řadí Timura 
Chaliullina mezi nejlepší ruské varhaníky 
současnosti. Tento mladý všestranný 
umělec, který má úspěšně nakročeno 
k nejvyšším sférám mezinárodního 
koncertního nebe, hraje vedle varhan i na 
klavír, cembalo a carillon. Věnuje se také 
komponování.

Ruská hudba a varhany se v historii 
příliš často nepotkávaly, o to více vyniká 
vyznění známých kompozic ruských 
velikánů transkribovaných pro varhany. 
Kromě skladeb Čajkovského, Musorgského 
či Šostakoviče se zaposloucháme i do 
autorské tvorby Timura Chaliullina.



Bernhard Klapprott



14. 9. 2020 v 19 hod. 
Kostel Panny Marie Sněžné

Dialogy cembala a varhan

Dialog I
Johann Sebastian Bach:  Preludium z Anglické suity č. 2 a moll 
   BWV 807 
   Preludium a fuga A dur BWV 536
 
Dialog II
Johann Pachelbel:   Ciacona d moll
Dietrich Buxtehude:  Passacaglia d moll BuxWV 161
Georg Muffat:   Apparatus musico-organisticus 
             – Passacaglia g moll
 
Dialog III
Johann Sebastian Bach:  Anglická suita č. 3 g moll BWV 808  
              Preludium a fuga G dur BWV 541

Bernhard Klapprott (Německo) – cembalo, varhany

Odbornou kritikou vysoce ceněný 
špičkový varhaník a cembalista a také 
vynikající znalec a zanícený propagátor 
„staré hudby“ Bernhard Klapprott je 
velmi oblíbený i mezi mladými varhaníky, 
jimž se s nadšením věnuje na četných 
interpretačních kurzech a seminářích.
 

Tři ucelené programové bloky 
Klapprottova festivalového vystoupení – 
jednotlivé dialogy cembala a varhan – 
tvoří ryze barokní hudba, pro kterou jsou 
varhany u Panny Marie Sněžné ideálním 
nástrojem. V průběhu koncertu, v němž 
dominují skladby Johanna Sebastiana 
Bacha, vystoupí Klapprott jako sólový hráč 
na cembalo i na varhany, z čehož vznikne 
mimořádně působivá konfrontace jemných 
zvukových nuancí strunného nástroje 
a honosných barev varhanních registrů.



Vincent Dubois



17. 9. 2020 v 19 hod. 
Katedrála sv. Václava

Vive la musique française!

Johann Sebastian Bach:  Preludium a fuga Es dur BWV 552 „Sv. Anna“
César Franck:   Cantabile B dur M. 36 ze sbírky 3 kusy pro varhany  
Charles-Marie Widor:  Varhanní symfonie č. 5 f moll op. 42 – I. Allegro vivace
Louis Vierne:   Varhanní symfonie č. 6 h moll op. 59 (výběr)
Camille Saint-Saëns:  Danse macabre op. 40
Marcel Dupré:   Preludium a fuga g moll č. 3 op. 7
Thierry Escaich:   Evokace č. 2
Vincent Dubois:   Improvizace na jméno Louis Vierne

Vincent Dubois (Francie) – varhany

Titulárního varhaníka pařížské katedrály 
Notre-Dame Vincenta Duboise řadíme 
k úplné světové špičce. Je bezesporu 
jedním z těch hudebníků, kteří určují 
trendy a posouvají hranice interpretačního 
umění. V četných odborných recenzích 
bývá jeho hra popisována jako ohromující, 
dokonalé vášnivá a úchvatně virtuózní. 
Často bývá obdivován i za to, že na svých 
koncertech většinou hraje zpaměti.

Propracovaná koncepce velkolepého 
závěrečného koncertu festivalu zahrnuje 
díla zejména francouzské skladatelsko-
varhanické elity, jež budou na samém 
konci korunována improvizací na jméno 
Louis Vierne. Tím učiníme pomyslnou 
tečku za oslavou 150. výročí narození 
tohoto proslulého varhaníka, který před 
sto lety zastával stejný post v pařížské 
katedrále jako dnes Vincent Dubois.



Výročí v rámci letošního festivalu

Louis Vierne - 150 let od narození
* 8. října 1870, † 2. června 1937

V letošním roce si 
hudební svět připomíná 
150. výročí narození 
jednoho z nejdůležitějších 
skladatelů varhanní 
hudby, francouzského 
varhaníka Louise Vierna. 
Louis Vierne se narodil 

8. června 1870 v Poitiers. Jeho život byl již od 
narození poznamenán závažnou vadou zraku. 
Roku 1873 se rodina přestěhovala do Paříže, 
kde mladý Vierne poprvé slyšel hrát Césara 
Francka na varhany v kostele svaté Klotildy. 
Tento moment považoval ve svém hudebním 
životě za klíčový. Roku 1881 nastoupil do 
Ústavu pro slepce, kde studoval hru na 
klavír u Henriho Spechta a hru na housle 
u Henriho Adama. Od roku 1887 studoval 
hru na varhany u Louise Lebela a později 
u Adolpha Martyho. Roku 1889 absolvoval 
výuku fugy u Césara Francka. Studium na 
pařížské konzervatoři ukončil roku 1894 ve 
třídě Charlese-Marii Widora s oceněním 
ve varhanní hře a improvizaci. V této třídě 
působil po absolutoriu jako asistent svého 
učitele a poté i jeho nástupce Alexandra 
Guilmanta. Od roku 1892 působil také jako 
asistent varhaníka Charlese-Marii Widora 
v kostele Saint-Sulpice v Paříži. V roce 1911 
opustil svůj post na konzervatoři a přešel jako 
profesor hry na varhany na institut duchovní 
hudby Schola Cantorum. K Viernovým žákům 
patří Alphonse Schmitt, Augustin Barié, Lili 
Boulanger, André Fleury, Maurice Duruflé či 
Adrien Rougier.
Rok 1900 se stal zásadním milníkem v jeho 
profesním životě – zvítězil v konkurzu na 
místo titulárního varhaníka v katedrále 
Notre-Dame. Na tomto postu setrval až do 

své smrti v roce 1937. Varhany v pařížské 
katedrále mu byly inspirací při tvorbě většiny 
jeho varhanního díla. Mezi nejdůležitější 
Viernovy opusy patří šest varhanních 
symfonií a sbírka 24 fantazijních kusů. 
Věnoval se však také tvorbě komorní  
a sborové.  
Viernův život byl po stránce fyzické  
i emocionální velmi komplikovaný, což se 
mnohokrát odrazilo v jeho tvorbě. Nebyl 
úplně slepý, ale poškození jeho zraku bylo 
velmi vážné. V raných obdobích tvorby 
používal rozměrné notové papíry a „velkou 
tužku“ (jak popisuje jeho přítel Marcel Dupré). 
V pozdějších letech, kdy se jeho zrak ještě více 
zhoršil, začal využívat Braillův systém. Velmi 
byl zasažen rozchodem se svou ženou Arlette 
Taskinovou. V první světové válce ztratil 
bratra Reného a syna Jacquese. Aby získal 
peníze na opravu varhan v chrámu  
Notre-Dame, podnikl koncertní turné po 
Severní Americe. V průběhu svého 1750. 
varhanního recitálu v chrámu Notre-
Dame dne 2. června 1937 dostal srdeční 
infarkt. Dokázal ještě dohrát hlavní skladbu 
recitálu, aniž by kdokoliv něco zpozoroval. 
Při pokračování recitálu, při improvizaci, 
se zhroutil, jeho noha stiskla pedál varhan 
a Vierne zemřel za zvuku jediné noty u 
svého milovaného nástroje. Byl pochován na 
pařížském hřbitově Montparnasse.



Výročí v rámci letošního festivalu

Antonín Schindler - 10 let od úmrtí
* 25. května 1925, † 9. září 2010

Jméno prof. Antonína 
Schindlera je 
s olomouckým 
varhanním festivalem 
neodmyslitelně spojeno. 
Od založení festivalu 
v roce 1969 byl až do své 
smrti 9. září 2010 jeho 

prezidentem, dramaturgem a neúnavným 
propagátorem.
Narodil se 25. května 1925 ve Dvorcích 
na Bruntálsku, ale jeho rodina záhy 
přesídlila do Krnova, kde žil a vyrůstal až 
do roku 1938. Od roku 1945 se natrvalo 
usadil v Olomouci a postupně se stal 
důležitým hybatelem zdejšího kulturního 
dění. Vystudoval Filozofickou fakultu 
Masarykovy univerzity v Brně, obor 
hudební věda a dějiny umění. Ve hře 
na varhany se zdokonalil studiem ve 
Vídni. Jeho život se velmi těsně propojil 
s chrámem sv. Mořice, kde od roku 1945 
působil dlouhých 65 let jako varhaník 
a ředitel kůru.
Jeho láska k varhanám vyústila v důležité 
aktivity, např. vybudování Václavkova 
sálu s varhanami ve Vlastivědném 
muzeu nebo instalování varhan do sálu 
Reduta (ty jsou dnes přemístěny do ZUŠ 
Žerotín). Veřejnosti je však nejvíce znám 
jako iniciátor rozsáhlé rekonstrukce 
Englerových varhan v chrámu sv. Mořice, 
v němž podle jeho projektu vznikl 
v letech 1961–1969 jeden z největších 
nástrojů v Evropě. Schindler byl také 
spoluzakladatelem a dlouholetým členem 
Moravské filharmonie, kde působil jako 
houslista, violista a varhaník.
Po celý život byl nerozlučně spjat 

s krnovskou varhanářskou firmou  
Rieger-Kloss, ve které externě působil 
50 let. Dlouhá léta také zastával post 
diecézního organologa a campanologa 
a za jeho působení bylo v regionu 
instalováno mnoho nových varhan a zvonů. 
V neposlední řadě je autorem mnoha 
odborných prací, které byly publikovány 
doma i v zahraničí. Obdivuhodná byla 
rovněž jeho znalost historie Olomouce 
a jejích památek. V roce 1997 obdržel 
Cenu města Olomouce a roku 2005 byl 
Univerzitou Palackého jmenován čestným 
doktorem.
Brzy po vzniku varhanního festivalu v roce 
1969 se Antonínu Schindlerovi podařilo 
vybudovat z tohoto svátku varhanní hudby 
prestižní akci, která měla své jméno nejen 
doma, ale i v zahraničí. Řada proslulých 
varhaníků vzpomíná na skvělou atmosféru 
během koncertů a na obrovské množství 
návštěvníků. Netřeba zdůrazňovat, že 
v čase komunismu byly varhanní koncerty 
nejen balzámem pro duši, ale i jistou formou 
protestu. Antonínu Schindlerovi se podařilo 
pozvat do Olomouce opravdové špičky 
varhanního umění, a to pravidelně i ze 
západních zemí nebo USA. Vysoký kredit 
festivalu a zájem posluchačů se mu dařilo 
udržet i v době převratných porevolučních 
změn. 52 let trvání varhanního festivalu 
je nesporným důkazem toho, jak hluboké 
kořeny na olomouckém kulturním poli 
tento hudební svátek zapustil a jaké úrovně 
za vedení Antonína Schindlera dosáhl.



Nástroje letošního festivalu

Velké varhany v katedrále sv. Václava

Varhany na hlavním kůru olomoucké 
katedrály patří bezesporu 
k nejhodnotnějším a nejvýznamnějším 
nástrojům na Moravě. Jejich stavba byla 
dokončena roku 1886 a jde o mistrovskou 
práci vyhlášené varhanářské dílny Bratři 
Riegrové. Instalací varhan tak byla 
kompletně dokončena rozsáhlá neogotická 
přestavba katedrály, která jí vtiskla dnešní 
podobu.

Varhany nezapřou, že byly postaveny 
v období pozdního romantismu a zároveň 
tzv. ceciliánského hudebního hnutí, což 
se odráží v jejich zvukovém charakteru. 
Nenalezneme zde mnoho výraznějších 
sólových rejstříků ani hlasů vyšších 
poloh. Zato je zde zastoupeno velké 
množství rejstříků základní polohy 
v mnoha dynamických a barevných 

odstínech. Varhany jsou tak schopny 
plynulých dynamických změn a do jisté 
míry lze jejich zvuk přirovnat ke zvuku 
symfonického orchestru.

Varhany mají tři manuály a 50 znějících 
rejstříků. Kromě zvukových kvalit zvyšuje 
jejich hodnotu také skutečnost, že se do 
dnešních dnů dochovaly takřka v původní 
podobě (varhany byly generálně opraveny 
v 80. letech 20. století firmou Rieger-Kloss 
Krnov). Zajímavostí je, že v olomoucké 
katedrále se kromě hlavních varhan 
nacházejí další čtyři nástroje: chórové 
varhany (Rieger-Kloss), varhany v chórové 
kapli (Bratři Riegerové), varhany v kryptě 
(Rieger) a přenosný pozitiv. 



Nástroje letošního festivalu

Varhany v chrámu Panny Marie Sněžné

Varhany postavil roku 1730 králický 
varhanář Johann Gottfried Halbich mladší, 
představitel velmi známého varhanářského 
rodu. Varhany se však ve své historii 
nevyhnuly několika ničivým událostem. 
Roku 1836 byl nástroj zasažen bleskem, což 
mělo za následek jeho částečné poničení. 
Z politicko-mocenských důvodů měl celý 
chrám Panny Marie Sněžné velmi pohnutou 
historii. Dokládá to mimo jiné fakt, že po 
zrušení jezuitského řádu byl kostel od roku 
1785 pod správou rakousko-uherské armády. 
Proto také byly varhany v letech 1916–1917 
nákladně opraveny vojáky monarchie 
Neusserem a Velíkem, kteří však byli 
v civilním životě významnými varhanáři.

Další pohromou se pro tyto vzácné varhany 
stala naprosto necitlivá a zvukové bohatství 
zničující přestavba firmy Imrich-Strmiska 

z let 1924–1927. Naštěstí však dnes mají 
varhany přibližně stejný zvuk jako v době 
svého vzniku, a to díky rekonstrukci z roku 
1977, která byla z iniciativy varhaníka 
a pedagoga doc. Zdeňka Fridricha provedena 
firmou Rieger-Kloss z Krnova. Nutno 
poznamenat, že v čase komunistického 
režimu byla taková rekonstrukce ojedinělým 
počinem.

Neodmyslitelnou součástí varhan je jejich 
bohatě zdobená skříň, doplněná velkým 
množstvím vyřezávaných andělů hrajících 
na hudební nástroje. Lze říci, že kůr kostela 
je vlastně velký nebeský orchestr. Prospekt 
varhan patří bezesporu k nejkrásnějším na 
Moravě.

Nástroj má dva manuály, 28 rejstříků 
a mechanickou trakturu.



Vstupenky a slevy

Vstupenky lze zakoupit:

•	 online na www.mfo.cz

•	 v Informačním centru Olomouc 
v podloubí radnice

•	 v místě konání koncertu vždy hodinu 
před jeho začátkem

Zakoupené vstupenky nelze vrátit ani 
vyměnit. 
Nárok na vrácení vstupného vzniká pouze 
v případě zrušení koncertu bez náhrady.

Cena vstupenek 
150 Kč / 70 Kč

Cena permanentky  
na všechny koncerty festivalu 
490 Kč / 249 Kč

Držitelé předplatného k Mezinárodnímu 
varhannímu festivalu zároveň získávají 
50% slevu z plné ceny na jeden koncert 
z jubilejní 75. koncertní sezony Moravské 
filharmonie Olomouc dle vlastního výběru 
(vyjma veřejných generálních zkoušek). 
Před vstupem do sálu je nutné společně 
se vstupenkou předložit abonentní 
vstupenku MVF.

Slevy platí pro:

•	děti	do	15	let

•	studenty	do	26	let

•	seniory	nad	65	let

•	držitele	průkazu	ZTP	a ZTP/P

•	abonenty	MFO

Tyto slevy se nedají slučovat. V místě 
koncertu se posluchač prokáže příslušným 
průkazem, který ho opravňuje ke slevě – 
ISIC, průkaz ZTP, ZTP/P, průkaz abonenta 
MFO.

Pořizování soukromých zvukových 
a obrazových záznamů není povoleno. 
Zvukové a obrazové záznamy budou 
pořizovány za účelem prezentace a 
propagace, a to výhradně pořadatelem 
nebo osobou pořadatelem pověřenou. 



Mediální partneři

Festival dále podporují

Partneři

Moravská filharmonie Olomouc, pořadatel 52. ročníku Mezinárodního varhanního 
festivalu Olomouc 2020, děkuje za podporu festivalu těmto partnerům: 



Kontakty

Moravská filharmonie Olomouc, 
příspěvková organizace

Horní náměstí 424/23, 
772 00 Olomouc

www.mfo.cz 
mfo@mfo.cz

+420 585 206 520 
IČO: 00100617

Zřizovatelem Moravské filharmonie 
Olomouc je Statutární město Olomouc.

Vydala Moravská filharmonie Olomouc 
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propagační materiál nákladem 1 200 ks.
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3. 9., katedrála sv. Václava 

Karel Martínek  
a žesťový soubor MFO
Perly varhanní tvorby

7. 9., katedrála sv. Václava

Nathan J. Laube USA

Poklady varhanního romantismu

10. 9., katedrála sv. Václava

Timur Chaliullin RUS

Ruské inspirace

14. 9., chrám Panny Marie Sněžné

Bernhard Klapprott DE

Dialogy cembala a varhan

17. 9., katedrála sv. Václava

Vincent Dubois FR

Vive la musique française!

Všechny koncerty se konají od 19 hod.

Mezinárodní
varhanní festival
Olomouc

52. ročník 
3.—17. září 
2020


