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Festival Jarmily Novotné 2014

Vysoká koncentrace hvězd v Litni. A všechny vzdávají hold ženě na obrazu. Jarmila Novotná by měla určitě radost.

ÚvodNí slovo
Brožura, kterou právě držíte v ruce, je pro všechny, kdo se jej účastnili, krásnou vzpomínkou na velice
bohatý a úspěšný 3. ročník Festivalu Jarmily Novotné 2014. A také doufejme zajímavou upoutávkou
na ročník čtvrtý.
Třetí ročník FJN byl specifický v mnoha ohledech. Především šlo o vyvrcholení našeho tříletého snažení
pozvednout jméno významné osobnosti, pěvkyně a vlastenky Jarmily Novotné. Není náhodou, že naše
síly směřovaly k roku 2014, kdy uplynulo dvacet let od jejího úmrtí. Rok 2014 byl zároveň oficiálním
Rokem české hudby a Festival Jarmily Novotné byl jeho součástí. Akce, o nichž se na následujících
stránkách dočtete, jsme tentokrát rozprostřeli do celého roku, aby naše aktivity zasáhly co nejvíce lidí,
a to nejen v Litni.
Nejvýznamnějším počinem byl galakoncert Pocta Jarmile Novotné, který se uskutečnil pod širým nebem 30. srpna 2014. Do zámeckého areálu, který zažil slávu i bídu, přivedl nejvýznamnější české operní
pěvce, skvělý orchestr a slavného dirigenta, vyprodal celou kapacitu téměř 2000 míst, shromáždil zajímavé publikum, v němž se sešli významní hosté kulturní, politické i byznysové sféry, jak domácí, tak zahraniční. Česká televize koncert natočila a vysílala 17. listopadu – symbolicky v den 25. výročí sametové
revoluce. Fotografie a ohlasy některých z vás, posluchačů můžete najít na stránkách www.zamekliten.cz.
Takto úspěšnou akci by nebylo možné zorganizovat bez vstřícného gesta umělců a sponzorů.
Všem ještě jednou děkujeme.
Doufám, že se s mnohými z vás setkáme při jedinečných akcích, které připravujeme pro rok 2015 (více
se o nich dočtete v závěru této brožury).

Ivana Leidlová
ředitelka a zakladatelka
Zámek Liteň o.s.

Festival Jarmily Novotné 2014

Festival Jarmily Novotné 2014
Festival Jarmily Novotné zahrnul akce nejen hudebního charakteru
rozprostřené do celého roku.

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné
Vyvrcholení našeho snažení od roku 2012. Koncert, který poprvé přivedl na jedno pódium bez
nadsázky hvězdné české pěvce, vynikající orchestr a dirigenta, jehož jméno rezonuje po celém světě
Mistrovské pěvecké kurzy Dagmar Peckové
Podporovat mladé umělce napříč žánry je jeden z pilířů naší činnosti. Letos poprvé, ale určitě ne
naposled, jsme realizovali setkání skvělé lektorky s mladými pěvkyněmi
CD Jarmila Novotná Opera Recital
Že je v diskografii Jarmily Novotné stále co objevovat, dokazuje mezinárodně distribuované CD
s unikátními archivními nahrávkami, vydané ve spolupráci se Supraphonem
Reedice knihy Jarmily Novotné Byla jsem šťastná
Půvabné memoáry, jejichž vydání z 90. let byla beznadějně vyprodána, vycházejí v aktualizované
podobě
Zahájení mezinárodního výzkumného projektu o životě Jarmily Novotné
Více než rok trvá zpracovat dokumenty získané v zahraničních archivech a hudebních institucích,
na jejichž základě historik a spisovatel Pavel Kosatík vytvoří knihu o kariéře i soukromí velké pěvkyně
Rozšíření muzejní sbírky
Filmy, programy, korespondence, fotografie. Sbírka Kulturního centra Jarmily Novotné a rodu Daubků
získala nové předměty

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné
Po dvou úspěšných ročnících Festivalu Jarmily
Novotné v letech 2012 a 2013 jsme se odhodlali k mimořádné akci. Rok 2014, kdy uplynulo 20
let od úmrtí Jarmily Novotné, byl rovněž Rokem
české hudby a to byl dobrý důvod splnit si sen:
pozvat na velké pódium světoznámé české pěvce, hvězdného dirigenta a skvělý orchestr.
Dagmar Pecková, Martina Janková, Štefan Margita a Adam Plachetka – to jsou čtyři jména reprezentující to nejlepší z české opery a zároveň
zastupující různé generace a hlasové obory.
Orchestr PKF – Prague Philharmonia řídil jeho zakladatel a oblíbený host Jiří Bělohlávek.
Odezva předčila naše očekávání. Kapacita nádvoří byla beze zbytku naplněna a na řadu posluchačů se nedostalo. Naštěstí byl přítomen štáb České
televize, který celou akci zaznamenal a pořídil
rozhovory s hosty a organizátory.

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné

Přípravy prostoru probíhaly několik měsíců před
samotným koncertem - šlo o akci, jejíž rozsah předčil vše, co se kdy v Litni událo. V den události vyrostlo na prostranství pod zámkem špičkové pódium
zajišťující maximální komfort účinkujících.

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné

Pódium stojí, orchestr je připraven. Dirigent Jiří
Bělohlávek vyhlíží sólistu – anebo spolu s organizátory
s napětím sleduje vývoj počasí?

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné

Humor a pohoda. Že i velcí sólisté trpí trémou? Na generálce to tak vůbec nevypadalo – pěvci, jejichž
dráhy se během roku sotva protnou, si s chutí povyprávěli o svých zážitcích a užívali osvěžující liteňské
atmosféry.

Sólista na scénu. Adam Plachetka má nejen hbité
nohy, ale také bránici, což dokázal bravurním podáním „šampaňské“ árie Dona Giovanniho.

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné – Patroni stromu

Patroni stromu. Po americkém herci Johnu Malkovichovi a dirigentu Jiřím Bělohlávkovi, jejichž „kmotřenci“ v revitalizovaném zámeckém parku již zdárně
prospívají, se kmotry dalšího stromu, vzácného korkovníku amurského, stali čtyři sólisté galavečera.

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné – Odhalení sochy „Vítej“

Vítej. Tak zní název sochařského díla Olbrama Zoubka (druhý zleva). Umělec jej věnoval Zámku Liteň o.s. a za jeho přítomnosti sochu před galakoncertem za účasti
stovek přihlížejících odhalil Jiří Bělohlávek. Aktu se účastnila také rodina Daubkova: George, jeho dcera Tatiana a manželka Cathy.

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné – Zákulisí

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné – Zákulisí
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Galakoncert Pocta Jarmile Novotné – Ohlasy
„Milá paní Leidlová, chtěla bych Vám
vyjádřit obdiv, jak krásně jste vše zorganizovala. Byl to mamutí projekt a vše se
nádherně podařilo. Díky Bohu nám přálo i počasí. Atmosféra byla velmi romantická a dobře se zpívalo. Ten překrásně
osvětlený zámek v pozadí s měsícem
a svíčky na cestách vytvořily kouzelnou
kulisu. Orchestr hrál překrásně a pan dirigent nás velmi citlivě doprovázel. Měla
jsem ze všeho velmi krásný pocit a bylo
mi, i mým rodičům a našim švýcarským
přátelům u Vás velmi hezky. Ještě jednou Vám děkuji za tak srdečné pozvání
a přeji Vám mnoho inspirace a sil pro
rekonstrukci zámku a všech projektů
s tím spojených.“

„Chtěla bych Vám vyjádřit veliké poděkování
nad úžasným zážitkem, který jsem díky Vám včera měla. Ten koncert byl nádherný a měl tak vynikající citlivou tečku s Georgem Daubkem. Celá
organizace byla perfektní – parkovaní po městysi, informace na webu, ochotní pořadatelé, ohleduplní řidiči při návratu, naprosto profi špičkový
výkon všech lidí, nejen pěvců a hudebníků. Už se
moc těším na další akci, která už bude věnována
i více přímo Vám, občanskému sdružení. Děláte
obrovský kus práce a zasloužíte si, aby příští koncert už byl plně charitativní a získané prostředky
zůstaly u Vás v Litni.“

„Tak co budeme hrát příští rok? “

„Dovolte mi, abych Vám poděkovala
za skvostný zážitek, který jste nám spolu
s Vašimi spolupracovníky umožnila prožít
při Galakoncertu na počest Jarmily Novotné.
Nejen samotný koncert, ale i úžasné prostředí a perfektní organizace celé akce (včetně
zajištění dopravy z Berouna) umocnily naše
dojmy. Jsem velmi šťastna, že jsem měla příležitost se spolu s manželem koncertu účastnit. Tyto pocity ještě podtrhuje skutečnost,
že jsme v roce 1992 byli přítomni na besedě
s paní Novotnou, pořádané Lyrou Pragensis
v Akademii věd, kde jsem získala její podpis
s věnováním do autobiografické knihy. Přeji
Vašemu sdružení všechno dobré do dalších let,
přízeň sponzorů i partnerů a především hodně
tvůrčích nápadů a náklonnost umělců.“

Martina Janková, sopranistka

Jiří Bělohávek, šéfdirigent České filharmonie

Ing. Blanka Stenská, Praha

Lenka Mrázová, zakladatelka společnosti L Mentio

„Vážená paní Leidlová, včera bohužel nebyl prostor Vám poděkovat osobně za úžasný zážitek,
proto tak činím aspoň takto přes mail. Byl to pro mě i přítelkyni skvělý zážitek, celý koncert byl
od organizace po vystupující na úrovni, která je podle mě plně srovnatelná s BBC Proms nebo
jinými akcemi mezinárodní úrovně. Podařilo se Vám vybudovat úžasnou věc.“
Petr Jonák, BM Management

„Jste kladným příkladem všem mladým lidem
a inspirujete je k nesobeckému úspěchu plnému lidskosti a citu.“
Eliška Hašková Coolidge, podnikatelka v oblasti
etikety

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné – Ohlasy
„Vážená paní ředitelko, ráda bych Vám touto
cestou pogratulovala k mimořádně zdařilému
projektu. Od režie koncertu, PR kampaně, přes
produkci, catering, v neposlední řadě samozřejmě umělecký tým, hostesky, až po květiny
pro umělce bylo všechno z mého pohledu
perfektní. Co jste nemohli ovlivnit, bylo počasí,
nicméně i to vyšlo skvěle. Ojedinělou sílu mělo
vystoupení George Daubka. Myslím, že dosah
celého projektu je a bude díky výše uvedenému
veliký. K tomu Vám gratuluji a projektu nadále
držím palce. Jsem ráda, že jsme se jako PKF –
Prague Philharmonia projektu zúčastnili.“

„Vážená paní Leidlová, ráda bych poděkovala jménem svým a jménem Adama
Plachetky za krásný večer na zámku Liteň a milou spolupráci při realizaci galakoncertu Pocta Jarmile Novotné.“

Vladimíra Brychová, produkční PKF – Prague
Philharmonia

„Nádherný zážitek, skvělá organizace.“

Martina Straková, manažerka Adama Plachetky

Ladislav Horák, zástupce ředitele Pražské konzervatoře

„Patrně největší akce v dějinách Litně i okresu berounského.“
Richard Mandelík, blogger

Karolina Tůmová, Praha

„Povedl se Vám naprosto unikátní večer. Jen velmi vzdáleně si umím představit, jaké úsilí Vás to
všechno muselo stát. Výsledek je takový, že by ho mohli závidět šéfové renomovaných operních
domů. A my diváci jsme prostě jen zírali, já konkrétně s otevřenou pusou, protože takový atak
jsem fakt nečekala. Sehnat takové hvězdy na jeden večer je opravdu husarský kousek, klobouk
dolů! Přiznám se, že jsem při posledním kousku začala vlastenecky bulit, ale naštěstí jsem se
ovládla.“
Zuzana Palečková, Praha

„Milá paní Leidlová, srdečně blahopřeji k úžasnému sobotnímu koncertu. Organizace i dramaturgie byly zcela nevšední a zcela mne, přátele z Berounska i kolegy z Pražské konzervatoře
uchvátily. I počasí vyšlo bezvadně, jistě Vás má
někdo i nahoře rád. Ještě jednou velká gratulace.“

„Byl to opravdu jedinečný zážitek na celý život,
navíc na tak vysoké úrovni! To Liteň opravdu ještě nezažila. Nevím, jestli se Vám to již doneslo,
ale po konci koncertu někteří lidé dokonce vycházeli před své domy a sledovali nepřetržitou
kolonu aut odjíždějících z Litně a „diváci“ byli
dokonce i na schůdcích před restaurací U Lípy.
Když jsem se bavila s rodiči i známými, kteří
na koncertě byli, slyšela jsem jen samou chválu
a nadšení, jak to bylo krásné a DOKONALE zorganizované. Takže máte nejen můj velký obdiv!
Bylo to na jedničku s hvězdičkou a navíc nezklamalo počasí, alfa a omega všech open air akcí.“
Jitka Nosková, Liteň

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné – Ohlasy
„Vážená paní Leidlová, chci Vám ještě
jednou poděkovat za uspořádání koncertu a za všechnu Vaši snahu a úsilí,
které do záchrany odkazu našich předků vkládáte.“

„Oceňuji dobrý nápad – zvednout povědomí o paní Jarmile Novotné spojené s probuzením zámeckého
komplexu. Vím, že to nemáte jednoduché – podpora umění a obnova kulturní památky s sebou nese
mnoho úskalí. Prioritou je vždy sehnat finanční prostředky, ale i poté cesta nekončí a je důležité dobré
zhodnocení - ať již do zámku či do umělecké sféry.“
Pavla Kalousová, divadlo J. K. Tyla v Plzni

Marta Pospíšilová

„Milá paní Leidlová, děkuji Vám za nádherný zážitek. Děkuji za pozvání, určitě zase rád přijedu. Máte to
tam přenádherné.“

„Dear Mrs. Leidlova, We would like to
congratulate you for the great success
of the Gala Concert last Saturday!!
Me and my husband admire you and
your extraordinary team for providing
information, organizing the technical
equipment for the stage, lighting, projections, audience and especially for the
sound system, which is not so simple for
the opera music. You have put together
a wonderful program with the Czech
opera stars, everybody liked. Even the
weather has respected your hard work
and awarded the Chateau Liten area by
the favorable conditions.“

„Milá paní Ivanko, bylo to nezapomenutelné, organizace, produkce, Vaše elegance, srdeční hudbymilovní hosté, svíčky, catering, scéna v závoji osvětleném různobarevnými reflektory, které prosvětlovaly
autentickou zeď stodoly, bílé židle na bílém Karibském písku, luxusní parkoviště. … Vsuvka J. Novotné
byla tak působivá, že jsem slzela, pan Vejvoda měl text dokonale připravený a projekce na stranách dodávaly všemu špičkovou úroveň. Jezdíme občas na operu do Verony, jistě jiná země, jiná kultura, jiný
objekt, ale toto má veliký půvab autenticitou destrukce z dob komunistické diktatury. Nechte to tak, jen
s bezpečnostním zajištěním, je to kus historie, která nás stála hodně nervů.“

Maya Lukas, CumArte

Helena Leisztner, malířka

Štefan Margita, operní pěvec

„… bylo to dokonalý. Program samozřejmě, ale i celá organizace toho večera!“
Jiří Suchý, herec a divadelník

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné – Ohlasy
„I wanted to congratulate you to the wonderful concert on Saturday. We have been out
there and were very impressed.“
Isabella Ponta, podnikatelka

„Milá Ivano, večer v Litni byl nádherný,
nejen po stránce hudební, ale také vystoupení syna paní Novotné bylo neuvěřitelně dojemné.“
Lukáš Berný, moderátor Oldies Radio

„This was an unique and exceptional experience in an extraordinary environment and
a cultural highlight for us, which we will never
forget. We enjoyed the fantastic atmosphere
and are very glad – as you probably, too –
that we all were very lucky with the weather.“

„Předně chci velmi pogratulovat
k pěkné a myslím i maximálně
vydařené sobotní akci, které senzačně přálo i počasí! Jsem ráda, že
jsem u toho byla.“

Markus Hauptmann, partner ve White&Case

Iva Nevoralová, Pražské jaro

„Dovolte, abych ještě pochválila i Vaše velice
pěkně udělané upoutávky v Českém rozhlasu
Dvojka v pořadu „Po Česku“, stejně jako rozhovor
v Radiožurnálu či v televizním pořadu „Toulavá
kamera“. Vynikající také bylo, že už na koncertu
bylo možné zakoupit znovu vydanou knihu Jarmily Novotné „Byla jsem šťastná“. Je moc pěkná,
mám první vydání a dokonce podepsané autorkou.“
Jana Smíšková, ředitelka společenského Klubu
RM Zdice

„Už dlouho jsme nebyli na tak perfektně zorganizované gala akci!“
Pavel Mucha, podnikatel

„Bylo to úžasné, krásné, dokonalé a hlavně důstojné. Moc děkujeme a gratulujeme.“

„Žila tím celá Liteň, plné ulice, plné hospody, sedělo se venku, někdo ve večerním, někdo v džínách, super atmosféra. Galakoncert byl na nádvoří na krásných bílých židlích, kolem všude stánky s občerstvením, programy, CD a knížkou o Jarmile Novotné, obrovské pódium, jaké znáte
z velkých koncertů, dvě obrazovky po stranách, na jedné byly před koncertem sestřihané koncerty minulé, to byl super nápad.“

„Vážená paní Leidlová, dovolte mi, abych Vám
poděkovala za opravdu krásné uspořádání galakoncertu „Pocta Jarmile Novotné“. Navštívila
jsem všechny 3 podzimní festivaly, ale toto byl
opravdu vrchol krásy a pocty Jarmile Novotné.
Jsem už starší, ale toto ještě v Litni nebylo. Ještě jednou velký dík Vám i všem spolupracovníkům.“

Ivana Pourová, Praha

Hana Kubičová, Liteň

Michael a Marie Beckovi, podnikatelé

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné – Média

Rozhovory s účastnicemi pěveckých kurzů Dagmar
Peckové, které pro rozhlasový dokument pořídila Dita
Hradecká (vlevo), si můžete poslechnout na našich
webových stránkách.

Česká televize doplnila záznam galakoncertu rozhovory, které v Litni natočila mj. se synem Jarmily Novotné Georgem Daubkem

Galakoncert Pocta Jarmile Novotné – Média
Česká televize

Tištěná a internetová média

Podařilo se nám navázat na spolupráci z předchozích let a uskutečnit koprodukci

Zprávy o chystaném galakoncertu pravidelně uveřejňovala lokální i celostát-

záznamu galakoncertu. ČT zvolila pro jeho vysílání symbolické datum 17. listopad.

ní média a odborná periodika v tištěné podobě i na svém webu.

Pocta Jarmile Novotné – ČT Art, 17. 11. 2014
Toulavá kamera – Liteňský areál, ČT 1, 24. 8. 2014

Světové hvězdy české hudby připomenou slavnou kolegyni Jarmilu
Novotnou – iDNES.cz, 14. 3. 2014

Český rozhlas

V Litni složí poklonu Jarmile Novotné – 5plus2, 2. 5. 2014

Akademie – rozhovor se synem Jarmily Novotné Georgem Daubkem a ředitel-

O galakoncert Pocta Jarmile Novotné je zájem – 5plus2, 27. 6. 2014

kou Zámek Liteň o.s. Ivanou Leidlovou, 12. 2. 2014

Jako by prostě šla po cestě... Rozhovor s P. Kosatíkem

Rondo – recenze CD Jarmila Novotna: Opera Recital

Hudební rozhledy, červen 2014

ČRo 3 – Vltava, 6. 3. a 31. 3. 2014

V Litni velkolepě uctí Jarmilu Novotnou

Host večerního Radiožurnálu – rozhovor s dramaturgyní FJN Ditou Hradec-

Časopis Národního divadla, červen 2014

kou – ČRo 1 – Radiožurnál, 26. 3. 2014

Domov slavné pěvkyně vstává z popela – Readers Digest, červen 2014

Host večerního Radiožurnálu – setkání s ředitelkou o.s. Zámek Liteň Iva-

Koncertem na zámku v Litni uctí pěvkyni Jarmilu Novotnou

nou Leidlovou – ČRo 1 – Radiožurnál, 15. 7. 2014

Berounský deník, 15. 7. 2014

Hovory – rozhovor s D. Hradeckou – Český rozhlas Plus, 9. 8. 2014

Na koncert Pocta Jarmile Novotné doveze zájemce z Berouna speciální

Ranní mozaika – živý vstup z pěveckých kurzů D. Peckové

autobus – Berounský deník, 16. 7. 2014

ČRo 3 – Vltava, 19. 8. 2014

Hlas je třeba zocelovat – rozhovor s A. Plachetkou

Ranní mozaika – pozvánka na galakoncert ČRo 3 – Vltava, 29. 8. 2014

Lidové noviny, 29. 8. 2014

Po Česku – cyklus pořadů V. Žmolíka o Litni s Ivanou Leidlovou

V Litni uctili památku Jarmily Novotné

ČRo 2 – Dvojka, 25.–29. 8. 2014

Právo, 1. 9. 2014

Concerto concertino – ohlédnutí za pěveckými kurzy D. Peckové

Operní hvězdy připomněly Jarmilu Novotnou

ČRo 3 – Vltava, 27. 9. 2014

Hospodářské noviny, 1. 9. 2014

Mistrovské Pěvecké Kurzy Dagmar Peckové
Šest vybraných adeptek profesionálního zpěvu
se zúčastnilo pěveckých mistrovských kurzů Dagmar Peckové, aby během pěti dnů do hloubky
prostudovalo zvolený písňový i operní repertoár. Energická lektorka se zaměřila především
na správný výraz a vedla mladé pěvkyně k pochopení významu zpívaného textu. Samozřejmě měla
co říci i k jevištní a koncertní praxi. Pro účastnice
byly dále připraveny přednášky o historii liteňského zámku nebo životě a díle Jarmily Novotné.
Kurzy provázela přátelská a uvolněná atmosféra.
Prostředí liteňského areálu umožnilo dokonalé
soustředění i relaxaci. Obojí bylo cítit z pěveckých
výkonů na závěrečném koncertu.
Zámek Liteň o.s. pořádá mezinárodní pěvecké
kurzy v souladu se svým posláním podporovat
mladé umělce na počátku kariéry.

Mistrovské Pěvecké Kurzy Dagmar Peckové

Budoucí hvězdy? Michaela Steinbauerová, Marte Sand, Monika Pešavová, Karolína Žmolíková, Lucie
Hilscherová a Eliška Mourečková - kdo ví, třeba jednou budeme vídat jména těchto šesti pěvkyň vyvedená
na plakátech velkým písmem.

Vyhledávaný doprovazeč. Pianista Miroslav Sekera patří ke skvělým sólistům a navíc dovede se
zpěváky dýchat.

Kniha Pamětí Jarmily Novotné a CD Jarmila Novotná Opera Recital
Návštěvníci galakoncertu měli jako první možnost zakoupit znovuvydané memoáry Jarmily Novotné, které vyšly péčí o.s. Zámek Liteň. Jarmila Novotná je sepsala koncem 80. let za asistence Jana
Králíka. Ke čtenářům se pod názvem Byla jsem šťastná poprvé dostaly v roce 1991 a i druhé vydání
o několik let později bylo vyprodáno. Paměti představují dosud jediný přístupný pramen o pozoruhodném životě této pěvkyně, vlastenky a celebrity. Nová reedice respektuje původní text, který
editor Jan Králík doplnil obsáhlým rejstříkem. Ten je sám o sobě vhledem do úžasné spleti jmen
a míst, které s Novotnou souvisejí.
U příležitosti 20. výročí úmrtí slavné pěvkyně vyšlo unikátní CD Jarmila Novotná: Opera Recital/
Historical Recordings 1930–1956 se vzácnými archivními nahrávkami. Výběr ukázek zahrnuje árie
ze světových (Traviata, Bohéma, Lazebník sevillský, Don Giovanni) i českých oper (Prodaná nevěsta, Hubička, Rusalka). Některé scény jsou zveřejněny vůbec poprvé. Pečlivé technické zpracování
snímků zaručuje vysokou kvalitu zvuku a krásný poslech, který probouzí touhu dozvědět se více
o této vzácné osobnosti.
V našem internetovém obchodě můžete jednoduše zakoupit knihu Byla jsem šťastná,
CD Jarmila Novotná: Opera Recital a další produkty. Naše nabídka se bude dále rozšiřovat.
http://shop.zamekliten.cz

Výzkum a Muzejní Sbírka
Sbírka Kulturního centra Jarmily Novotné a rodu Daubků, registrovaná v Centrální evidenci sbírek
na Ministerstvu kultury, se rozšířila o 52 nových přírůstků: například vzácné filmové programy z let
1930–1935. Tento konvolut doplnily rovnež DVD sběratelsky nejvýznamnějších filmů získaných z různých českých a světových archivů. Do sbírky byly rovnež zaevidovány fotografie Jarmily Novotné z její
návštěvy Prahy v roce 1991 a dále její cenná korespondence.
Spolupráce s norskou instituci – NIKU
V roce 2014 jsme navázali spolupráci s norským institutem pro výzkum v oblasti kulturního dědictví
– NIKU (Norwegian Institute for Cultural Heritage Research) se sídlem v Oslo. Společně jsme připravili
vědecko-výzkumný projekt s názvem Conservation, Politics, Interpretation (Chateau Liteň), který bude
realizován jako součást plánovaného projektu Záchrana zámku v Litni (Restaurování – Politika – Interpretace) v případě podpory v rámci Finančních mechanismů EHP/Norsko v roce 2016.
Výzkum je zaměřen na studium a shromáždění dostupných dokumentů a prvků vizuální kultury liteňského panství a na jejich interpretaci v kontextu historických změn a využití památek v návaznosti
na politické, hospodářské, ekonomické, kulturní a společenské změny 2. pol. 20. a začátku 21. století.
Výsledky výzkumu budu využity pro tvorbu zcela nové muzejní expozice a badatelského centra Kulturního centra Jarmily Novotné a rodu Daubků v obnoveném zámku v Litni.

Zámek Liteň o.s. – Naše výstupy
2011 První setkání s Georgem Daubkem
2012 Založení občanského sdružení Zámek Liteň
2012 Částečná oprava střechy zámku
2012 Zakoupení šachové figurky z projektu Karlštejnské šachy
2012 Založení Poradního sboru Festivalu Jarmily Novotné
2012 I. ročník Festivalu Jarmily Novotné
2012 Komunitní projekty
Komunitní projekty Čarodějnice, Naučná stezka po vzácných stromech
v parku, Máje, Ochutnávka piv, Hasičský den, Velikonoční hledání vajíček

Evropská premiéra suity J. S. Bacha: Suita č. 2 h moll BWV 1067 pro hoboj v podání Gonzala X. Ruize
(USA), nominovaného na Grammy. Setkání rodu Daubků po 65 letech. Po 20 letech otevřena hrobka
rodiny Daubků. Udílení Ceny Jarmily Novotné na Mezinárodní pěvecké soutěži A. Dvořáka. Televizní
dokument o 1. ročníku FJN (Terra Musica, ČT)

2013 Revitalizace historického zámeckého parku
2013 Založení muzejní sbírky
2013 Rekonstrukce Čechovny

Založení muzejní sbírky, její registrace v Centrální evidenci sbírek na MK

2013 John Malkovich a Jiří Bělohlávek
2013 Rekonstrukce zámeckých věžních hodin

Návštěva Johna Malkoviche a Jiřího Bělohlávka v Litni, vysázení pamětných stromů (založení tradice
významných patronů stromů)

2013 2. ročník Festivalu Jarmily Novotné
Světová premiéra B. Martinů Nový špalíček. Vlastní operní produkce Apollo a Dafne. Vzdělávací hudebněvýtvarný workshop pro děti. Audiovizuální prezentace Jarmila Novotná ve filmu.
Spolupráce s ČRo – přímé přenosy koncertů v rámci Víkendu s Jarmilou Novotnou.
Televizní dokument o 2. ročníku FJN (Terra Musica, ČT). Pod záštitou: Předsedkyně Parlamentu
České republiky, Ministra zahraničních věcí a Ministerstva kultury

2014 Rozšíření muzejní sbírky
2014 Účast na výstavě Hvězdy filmového plátna, Brno
2014 3. ročník Festivalu Jarmily Novotné
Galakoncert Pocta Jarmile Novotné. Součást Roku české hudby.
Mistrovský kurz Dagmar Peckové. Natočení pořadu Toulavá kamera věnovaného liteňskému areálu (ČT).
Rozhlasové pořady.

2013 Částečná oprava střechy zámku
2013 Dokumentární studentský film o 1. ročníku Festivalu Jarmily Novotné
2014 Zahájení mezinárodního výzkumu o životě Jarmily Novotné (Pavel Kosatík)
2014 CD Jarmila Novotná: Opera Recital/Historical Recordings 1930 – 1956
2014 Reedice knihy Jarmily Novotné Byla jsem šťastná

Náš tým

Ivana Leidlová
Zakladatelka a ředitelka

Dita Hradecká
PR a dramaturgie

Malý, ale výkonný tým Zámku Liteň o.s. v čele
se zakladatelkou sdružení Ivanou Leidlovou přizval
ke spolupráci špičkový produkční tandem Jakuba
Švejdy a Tomáše Bartáka. Šlo totiž o akci, jejíž velikost přesáhla vše, co Liteň kdy zažila. Od dopravní
logistiky přes osvětlení a ozvučení, stavbu pódia
a jeho vybavení, moderaci (Jiří Vejvoda) až po umě-

Zuzana Bauerová
Granty a Conservation
management

Petra Dolanová
Produkce

lecké ztvárnění scény a režii večera (bratři Šimon
a Michal Cabanové) – vše bylo v rukou těch nejlepších profesionálů.

Zámek Liteň o.s. – Vize pro rok 2015
Famózní úspěch sdružení Zámek Liteň v roce
2014 se odrazil ve velkém množství nabídek spolupráce od respektovaných osobností a institucí.
Velice si jich vážíme a chápeme je jako ohodnocení naší práce i jako možnost posunout naše
snažení na vyšší úroveň. Abychom pokračovali
v popularizaci jména Jarmily Novotné, použijeme
v roce 2015 obdobný model: během roku přichystáme několik různých akcí. Rádi jsme přijali
nabídku spolupracovat s Pražským jarem a podílet
se na organizaci jednoho z koncertů. Ten nejen
přiblíží Jarmilu Novotnou významnému festivalovému publiku, ale je v souladu s naším posláním podporovat mladé. Spolupráce s Adamem
Plachetkou bude pokračovat již příští rok jeho
mistrovským kurzem v Litni. Naše aktivity zaujaly
i Metropolitní operu v New Yorku, která poskytne
kostýmy J. Novotné ze svých sbírek na výstavu
v České republice. Největším počinem však bude
vydání první monografie Jarmily Novotné z pera
renomovaného historika a spisovatele Pavla Kosatíka, kterému předchází více než roční výzkum
v ČR, Evropě i USA.

Zámek liteň o.s. – moŽNá PodPora
Zámek Liteň o. s. je nezisková organizace, která byla založená v lednu roku 2012, je registrována na Ministerstvu vnitra a její řízení podléhá příslušné legislativě o neziskových organizacích. Zámek Liteň o. s. má
do budoucna připravenu celou řadu jasně definovaných projektů, jejichž realizace závisí do velké míry
na finanční podpoře ze soukromých a veřejných zdrojů. Věříme, že výstupy dosažené od vzniku Zámku
Liteň o. s. jsou natolik kvalitní, že nás opravňují k tomu, oslovit potenciální partnery s žádostí o finanční podporu nebo spolupráci. Nabízíme možnost finančně přispět na jednotlivé projekty či všeobecně
na aktivity Zámku Liteň o. s.. Hledáme jak dlouhodobé partnery, kteří by se s námi chtěli podílet na dalším
rozvoji myšlenky festivalu, tak jednorázové sponzory z řad jednotlivců i korporací, kteří by chtěli pomoci
finančním příspěvkem nebo třeba věcným darem či službami.
Finanční dary mohou být poslány přímo na účet Zámku Liteň o. s. nebo prostřednictvím našeho amerického fiskálního partnera „Friends of Via“, umožňujícího daňové zvýhodnění darů poskytnutých v USA.
Pokud vás tato myšlenka oslovuje, kontaktujte prosím předsedkyni sdružení, paní Ivanu Leidlovou, na tel.
čísle +420 724 043 863 nebo emailu ivana.leidlova@zamekliten.cz, která se s Vámi ráda domluví na podrobnostech.
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