
 
 

Závěrečný koncert interpretačních kurzů v Litni zve na pěvecké umění 

18. června na zámek Liteň  

 

V Praze, 31. května – Dříve než na sklonku léta vyvrcholí oslavy 10. ročníku Festivalu Jarmily 

Novotné mimořádným open air koncertem RUSALKA V PARKU, rozezní zámecký areál 

v Litni školené operní hlasy během každoročních interpretačních kurzů. Dovednosti 

nabyté intenzivním pětidenním studiem předvedou účastníci kurzů při závěrečném 

koncertu, který tak jako pokaždé kurzy zakončí. Koncert zve k poslechu do sálu historické 

Čechovny v zámeckém areálu v Litni v pátek 18. června. Absolventi vystoupí pod vedením 

proslulé holandské pěvkyně a světově uznávané lektorky zpěvu Margreet Honig a naší 

přední sopranistky Simony Houda Šaturové, která se vůbec poprvé ve své kariéře zhostí 

role lektorky. 8. ročník Interpretačních kurzů v Litni pořádá nezisková organizace Zámek 

Liteň v rámci Festivalu Jarmily Novotné. 

„Velmi si vážíme toho, že letošní kurzy svou návštěvou poctí právě paní Honig. Ta bude pracovat 

společně se svou studentkou, naší vynikající sopranistkou Simonou Houda Šaturovou, která dodnes 

za Margreet Honig do Holandska jezdí. Myslíme, že se nám opět podařilo skloubit skvělý, vysoce 

profesionální lektorský tandem a letošní studenti jistě ocení možnost pracovat pod vedením těchto 

úžasných dam. Právě paní Honig je autorkou knihy Skutečný zpěv, již jsme vydali v roce 2019 a která 

všem, kdo se věnují opernímu zpěvu, slouží jako nenahraditelná pomůcka,“ vysvětluje ředitelka 

neziskové organizace Zámek Liteň a Festivalu Jarmily Novotné Ivana Leidlová. 

8. ročník Interpretačních kurzů v Litni se uskuteční v termínu od 14. do 18. června a bude zaměřen 

zejména na repertoár W. A. Mozarta. Liteňské kurzy si za roky své existence získaly svou prestiž 

a jsou jedny z nejvyhledávanějších jak mezi studenty operního zpěvu, tak mezi renomovanými 

profesionály, kteří na nich participují v roli lektorů. Mnozí z nich se do Litně opakovaně vracejí. 

Kurzy v předešlých ročnících vedly osobnosti jako Dagmar Pecková, Adam Plachetka, Kateřina 

Kněžíková, Markéta Cukrová nebo Martina Janková.  

 
Vstupenky na Závěrečný koncert interpretačních kurzů v Litni je možné rezervovat a zakoupit 
na adrese michaela.tuckova@zamekliten.cz, případně na tel. 724 880 826. Cena je obvyklých 
300 Kč. Koncert začíná v 18 hodin. V případě nutnosti zrušení koncertu pořadatelé vrátí vstupné. 
 
Video pozvánka Simony Houda Šaturové: https://fb.watch/5QvooUVeDs/ 
 
 

Stěžejní aktivitou jubilejního 10. ročníku Festivalu Jarmily Novotné, stejně jako 10. výročí 

založení neziskové organizace Zámek Liteň se však stane 28. srpna výjimečný open air koncert 

RUSALKA V PARKU. Půjde o koncertní provedení nejznámějších částí opery Rusalka, jež přivede 

na pódium v zámeckém parku v Litni významné české interprety. Protagonistkou a 

představitelkou Rusalky bude vysoce žádaná sopranistka Kateřina Kněžíková, po jejímž boku 

vystoupí přední pěvci, tenorista Richard Samek v roli Prince, basista Jan Martiník jako Vodník, 

Jana Kurucová v roli Cizí kněžny a Ježibaby a dále vybrané absolventky Interpretačních kurzů 

v Litni v rolích Žínek. Pěvce doprovodí vynikající Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod 

vedením dirigenta Roberta Jindry. O originální režijní pojetí s multimediální produkcí se 

postarají bratři Cabani. Rozměrná scéna bude překypovat hudbou, zpěvem a tancem. Umělecký 

https://fb.watch/5QvooUVeDs/


 
dojem podpoří kreace tanečníků na různých místech parku. Ty divákům neuniknou díky 

velkoplošné projekci. 

 
 

O organizaci ZÁMEK LITEŇ, z.s. a o FESTIVALU JARMILY NOVOTNÉ 

 

Nezisková organizace Zámek Liteň, z.s., založená Ivanou Leidlovou na počátku roku 2012, si dala za cíl obnovit a 

pozvednout jméno a odkaz světoznámé pěvkyně Jarmily Novotné a českého šlechtického rodu Daubků. Zámek Liteň 

organizuje multižánrový Festival Jarmily Novotné, vytvořil a pečuje o muzejní sbírku, podporuje a iniciuje vznik nových 

autorských počinů, podporuje mladé umělce a obnovuje kulturní památky v areálu zámku Liteň. 

 

Organizace mimo jiné vydala reedici memoárů Jarmily Novotné Byla jsem šťastná, spolupodílela se na vydání hudebního 

CD Jarmily Novotné Opera Recital, organizuje mistrovské pěvecké kurzy pro mladé pěvce a postupně rozšiřuje 

vzdělávací kurzy o další obory. V roce 2014 pořádala open air koncert Pocta Jarmile Novotné pod vedením Jiřího 

Bělohlávka a za účasti světově uznávaných českých operních pěvců. V roce 2013 Zámek Liteň, z.s. inicioval a financoval 

osmnáctiměsíční mezinárodní historický výzkum a vydání knihy o Jarmile Novotné pod vedením historika, spisovatele 

a scenáristy Pavla Kosatíka. Hlavním výstupem tohoto výzkumu a současně vrcholnou událostí Festivalu Jarmily 

Novotné 2015 bylo vydání historicky první monografie o Jarmile Novotné s názvem Baronka v opeře.  

 

V roce 2017, u příležitosti 110. výročí narození pěvkyně, organizace uspořádala operní gala Pocta Jarmile Novotné 2017 

s předními tuzemskými i zahraničními pěvci, ve spolupráci se SOČRem. V roce 2018 se uskutečnily první Liteňské 

hornové dny, které tak položily základ nové zdejší hudební tradici. Na podzim 2019 vyšla pod hlavičkou Zámku Liteň 

kniha Skutečný zpěv, v originále True Singing o technice zpěvu, z pera světově uznávané pěvkyně a mentorky Margreet 

Honig, v překladu významné české mezzosopranistky Markéty Cukrové. Počínaje stejným rokem, našel v zámeckém 

areálu v Litni své pravidelné dějiště happening základních uměleckých škol s názvem ZUŠ Open. 

 

Vedle osobnosti Jarmily Novotné Zámek Liteň, z.s. podpořil dosud žijící a stále plně tvořící uměleckou legendu, pana 

Jiřího Suchého. Organizace se stala koproducentem dokumentu režisérky Olgy Sommerové s názvem Jiří Suchý – Lehce 

s životem se prát  a v roce 2016 produkovala a finančně zaštítila dokument Jiří Suchý: Moje souboje a boje, který vznikl z 

iniciativy režiséra Jiřího Vondráka a Jiří Suchý jej dostal jako netradiční dárek k 85. narozeninám.   

 

Vrcholnou událostí jubilejního 10. ročníku Festivalu Jarmily Novotné 2021 se stane mimořádný open air projekt 

Rusalka v parku. Půjde o koncertní provedení opery Rusalka Antonína Dvořáka, které zároveň připomene 120. výročí 

premiéry jedné z našich nejúspěšnějších oper. V hlavních rolích se představí elitní pěvci Kateřina Kněžíková, Richard 

Samek, Jan Martiník a Jana Kurucová. 28. srpna poprvé zažije zámecký park v Litni rozměrnou scénu, jejíž součástí 

bude multimediální produkce v režii bratrů Cabanů. Projektu budou předcházet tradiční Interpretační kurzy v Litni 2021 

(14.–18. června), tentokrát pod pedagogickým vedením Margreet Honig a Simony Houda Šaturové. Kurzy budou 

završeny oblíbeným závěrečným koncertem 18. června. Další případné projekty 10. ročníku festivalu budou oznámeny 

dodatečně. 

Více informací na www.zamekliten.cz, www.facebook.com/FestivalJarmilyNovotne a na 

https://www.instagram.com/zamek_liten/. 

 

 

 

 

 

Pro další informace prosím kontaktujte: 

Barbora Dušková – PR Zámek Liteň, z.s. 

Tel.: 777 854 650 

E-mail: barbora.duskova@zamekliten.cz 
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