Vážení příznivci krásné hudby,

Milí přátelé hudby,
geniální skladatel Wolfgang Amadeus Mozart kdysi řekl, že hudba
není ukryta v notách, ale v tichu mezi nimi. Jsem nesmírně šťastná,
že se toto „ticho“ na světové úrovni rozezní v krásných prostorách
kostelů ve středočeské Lysé nad Labem. Organizátorům Lissa Classica patří velký dík, že vzdor všem nástrahám obohacují již podruhé
rozmanitý kulturní život Středočeského kraje hvězdy klasické hudby
světového formátu, které mimo jiné odehrají díla zmíněného mistra,
jenž tvrdil, že jeho Pražané mu rozumějí. Já věřím, že mu rozumějí
jeho Středočeši a že si všichni společně tento skvělý festival „ticha
mezi notami“ užijeme.

Vaše Petra Pecková

hejtmanka Středočeského kraje

festival Lissa Classica, podobně jako další akce, jsou součástí dlouhodobého úsilí o záchranu a opravu vzácných varhan v kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem.
Nástroj albrechtického varhanáře Josefa Predigera z roku 1856, který je vestavěn v původní barokní skříni Josefa Sträussela z r. 1774,
našim generacím až na drobné, víceméně kutilské zásahy, zůstal zachován prakticky v původním stavu. Ne nadarmo se tento mimořádně cenný hudební i architektonický šperk Lysé nad Labem dostal na
seznam kulturních památek.
Napadení červotočem je však již takového rozsahu, že některé části nástroje přestaly fungovat. Proto se zástupy dobrovolníků kolem
spolku Kotva Lysá nad Labem pod vedením lyských varhaníků Jana
a Marie Mikuškových snaží zabránit další zkáze a nástroj opravit. Na
základě soutěže byla v roce 2020 byla podepsána smlouva na rekonstrukci s autorizovanou firmou Varhanářství Vorlíček z Domažlic.
Celková cena opravy bude činit 6 085 225,- Kč.
Díky sbírce a štědrosti drobných dárců opravářské práce půl druhého roku probíhají. Profesionálové první části nástroje již demontovali a po náhradě zubem času poničených
částí postupně vracejí zpět. K dotažení
opravy nám stále schází více než pět milionů korun.
Chcete-li spolu s námi, stejně jako s těmi,
kdo přijdou po nás, slyšet lyské varhany
v celé své kráse, přispějte prosím zde:

Příjemce: Kotva Lysá nad Labem, z.s.

Č. účtu: 2300737994 / 2010

Vážení hosté,
děkujeme, že zakoupením vstupenek i mimořádnými příspěvky podporujete klasickou hudbu a naše Polabí. Zakreslujeme spolu festival
Lissa Classica na českou hudební mapu a věříme, že se nám společně
podaří zakotvit pevnou tradici setkání, která budou i nadále nezapomenutelná svou otevřenou, přátelskou atmosférou. I nadále se budeme snažit o koncerty s vysokou uměleckou hodnotou, stejně jako
přivádět interprety, jejichž význam daleko přesahuje hranice české
hudební scény. Věříme, že díky další spolupráci s našimi partnery
se nám bude dařit představovat i nové talenty, které teprve začínají
zářit. Děkujeme.

Váš Lukáš Sommer

ředitel festivalu Lissa Classica

Prodej vstupenek: Městská knihovna Lysá nad Labem, tel. 325 551 255.
Akce se koná pod záštitou hejtmanky Středočeského kraje
Petry Peckové a s finanční podporou Středočeského kraje.

POLABSKÝ
FESTIVAL
KLASICKÉ
HUDBY
–– 2022 ––

středa 1. 6. / 19:00
PAGANINIANA

Pavel Šporcl
Lukáš Sommer

Kostel Narození sv. Jana Křtitele

N. Paganini, J. Slavík, H.W. Ernst,
A. Schnittke, F. Kreisler, P. Šporcl

neděle 5. 6. / 19:00
ZÁMECKÉ NOCTURNO

Duo Mellison

Vstupné 500,-/400,-

Evangelický kostel

G.Ph. Telemann, F. Benda,
A. Dvořák, J. Pelikán, J. Novák

sobota 11. 6. / 19:00
RENDEZVOUS
OPEROU

Jana Šrejma Kačírková
M. Nostitz quartet
Lukáš Sommer

Vstupné 250,-/150,-

Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Dobrovolné vstupné na záchranu varhan

Ch. W. Gluck, W. A. Mozart, J. Mysliveček

středa 15. 6. / 19:00
DO TANCE

Duo Beautiful
Strings

Vstupné 250,-/150,-

A. Dvořák, P. de Sarasate, A. Piazzola

neděle 19. 6. / 19:00
ORCHESTRÁLNÍ GALA

Wranitzky Kapelle

Evangelický kostel

Kostel Narození sv. Jana Křtitele
Vstupné 600,-/500,-

W.A. Mozart, J. Haydn, L. Koželuh

