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1. Stručně o festivalu
Od svého založení v roce 1996 si festival Struny podzimu vydobyl pověst
jedné z nejvýznamnějších hudebních událostí v České republice. Jeho program
osvětluje vztahy mezi klasickou a soudobou vážnou hudbou, jazzem, hip-hopem
a elektronikou. Dramaturgie festivalu se opírá o impulzy napříč hudebními
obdobími a žánry a zprostředkovává svému publiku unikátní, intimní zážitky
na různorodých festivalových scénách v Praze. Festival za dosavadních 24 let
své existence uvedl řadu ikonických hudebních osobností, ale představuje
systematicky také novou generaci umělců, často v české premiéře.
Společným jmenovatelem a klíčem k výběru festivalových umělců je, že
jejich tvorba spojuje staré a nové, minulost a současnost, přičemž vytváří novou
kvalitu. Totéž lze říct i o samotných Strunách podzimu: Respektují minulost, žijí
současností a směřují do budoucnosti. Tato neustálá evoluce je receptem, díky
němuž se festival stále vyvíjí.
Stejně jako dobrá hudba.

Marek Vrabec
zakladatel festivalu

2. Ohlédnutí za dvacátým čtvrtým
ročníkem
Navzdory omezením, která byla postupně znovu a znovu zaváděna, se festivalu podařilo uskutečnit drtivou většinu
koncertů z původně plánovaného rozsahu, a to dokonce pro „živé“ publikum, byť z části v pozměněném či alternativním formátu.
Hned v první vlně na jaře t.r. festival učinil z dnešního pohledu šťastné rozhodnutí – zrušit všechny plánované říjnové
koncerty a místo nich uspořádat v září poprvé v historii festivalu koncerty na výjimečných místech pod širým nebem. Díky tomu
se mohly uskutečnit tyto koncerty pro živé publikum:

2 koncerty Avishaie Cohena na Střeše Lucerny
11. září 2020 vystoupil na unikátním koncertě na Střeše Lucerny izraelský kontrabasista Avishai Cohen se svým triem.
Koncerty se podle aktuálních hygienických omezení přizpůsobily kapacitně a umělci tak vystoupili na dvou koncertech, od 18.00
a od 20.00.

Koncert Daniela Hopea na hladině Vltavy
Dalším koncertem, kterým Struny podzimu zareagovaly na koronavirovou krizi, byl koncert Hope for Prague / Prague
Sounds, s britským houslistou Danielem Hopem, který se uskutečnil na unikátní plovoucí scéně v blízkosti Národního divadla a
Slovanského ostrova. Koncert zaznamenal mimořádný návštěvnický úspěch a mezinárodní mediální přesah. Prostřednictvím
zahraničních televizních štábů (francouzsko-německý kulturní kanál TV ARTE) a díky koprodukci s Českou televizí byl přenášen
do celého světa. Poselství, že Praha je neodolatelně krásným kulturním městem hodným návštěvy, se tak dostalo k miliónům
diváků po celém světě. Jednalo se o organizačně i produkčně nejnáročnější projekt v historii festivalu (jen plovoucí scéna na
Vltavě se z vojenských pontonů z celé republiky stavěla na Vltavě téměř týden), ale toto úsilí bylo odměněno mimořádným
ohlasem, který daleko přesáhl hranice republiky a jež byl skvělou reklamou na krásy naší metropole.

Offstrings: Koncert Pavel Haas Quarteta a Quarteta di Cremona
Dalším koncertem, který se uskutečnil v původně plánovaném rozsahu a podobě, byl koncert našeho doprovodného
programu Offstrings, na němž ve Dvořákově síni Rudolfina vystoupil Pavel Haas Quartet a společně s ním Quartetto di Cremona.
S příchodem druhé vlny epidemie a zákazem veřejných akcí Struny podzimu hledaly způsob, jak koncerty pro publikum
uvězněné ve svých domovech zachránit. A tak to pořadatelé otočili. Festival sestavil mezinárodní filmový a televizní štáb. Ten
následně natočil umělce, kteří měli na festivalu vystoupit, živě v jejich domovských městech, navíc v mimořádné zvukové i
obrazové kvalitě. Online byla odvysílána rovněž repríza scénického Recitálu Jiřího Suchého z loňska. Živá repríza tohoto koncertu
je do Rudolfina plánována na rok 2021. Fanoušci tak o zážitky, na které se těšili, nepřišli. V den a hodinu původně plánovaných
koncertů je festival přinesl do bezpečí a pohodlí jejich domovů.

Online byly realizovány tyto 3 koncerty z původního programu:
Brandt Brauer Frick Ensemble, 1. 11. 2020
Andreas Scholl & Tamar Halperin, 6. 11. 2020
Jiří Suchý: Recitál, 21. 11. 2020
Tyto tři koncerty zhlédlo jen za prvních 48 hodin téměř 25 000 diváků.

Online koncert argentinského tanga namísto brazilské bossa novy
Jedinou událostí, která letos v dané situaci nemohla proběhnout v žádné podobě, byl koncert brazilského kytaristy a
zpěváka Viniciuse Cantuarii. Místo brazilské bossa novy se uskutečnil koncert předjímající významné 100. výročí narození největší
osobnosti argentinského nového tanga Astora Piazzolly. V podání ansámblu Orquestrina pod vedením hornisty Radka Baboráka
vznikl v syrovém prostředí podzemního Divadla X10 hodinový koncert hudby Astora Piazzolly, který byl nasnímán a následně
odvysílán Českou televizí 17. prosince 2020.
V rámci letošního festivalu Struny podzimu se tedy uskutečnilo celkem 10 akcí, z toho více než polovina (celkem 6) se
mohla uskutečnit v původně plánovaném formátu živých produkcí pro veřejnost a zbylé 4 formou originálního online obsahu
(online koncertů v HD kvalitě). Živé koncerty navštívilo celkem 3 000 diváků, přičemž streamované koncerty festivalu měly dosah
v řádů stovek tisíc posluchačů doma i v zahraničí.
Shodou šťastných okolností, ale jak věříme také díky kreativnímu přístupu k situaci, se podařilo připravit pro publikum
neopakovatelné a unikátní umělecké zážitky v intencích naplňování poslání festivalu Struny podzimu.
Koncerty festivalu se dostaly ke statisícům diváků, získaly si pozornost médií domácích i zahraničních a povědomí o
festivalu se mezinárodně výrazně posílilo.

11. 9. 2020, 18.00, 20.00 střecha Lucerny

AVISHAI COHEN TRIO
zahajovací koncert festivalu
#Jazz
Avishai Cohen — kontrabas
Elchin Shirinov — klavír
Roni Kaspi — bicí

„Koncert byl výjimečný nejen pro ty, kdo na živé muzice nebyli třeba půl roku, ale zjevně i pro Cohena. „Je pro nás
opravdu mimořádné moct v téhle bláznivé době znovu hrát naživo,“ oznámil basista zkraje večera. „Je to tu tak skvělé, že
tady už chci hrát vždycky,“ dodal o pár písní později.“
Aktualne.cz, 14. 9. 2020

19. 9. 2020, 19.30 Plovoucí scéna na Vltavě, Slovanský ostrov

DANIEL HOPE : VIVALDI RECOMPOSED
# New Classical
Daniel Hope — housle
Epoque Orchestra
Program:
Jiří Slavík: Vltava na Vltavě (podle B. Smetany)
Max Richter / Vivaldi: Four Seasons Recomposed
„Britský houslista Daniel Hope nabídl na Strunách podzimu neobvyklý koncert – vystupoval na plovoucím pódiu na
řece Vltavě v centru Prahy a přinesl vítanou hudební úlevu Čechům unaveným z prudkého šíření koronavirové infekce.“
Reuters, 21. 9. 2020

„Britský houslista Daniel Hope použil sílu hudby k pozvednutí ducha občanů České republiky a uprostřed
narůstajících případů Covid-19 provedl okouzlující představení na plovoucím pódiu na řece Vltavě v centru Prahy. Video
z koncertu, které se stalo virálním hitem na sociálních sítích, zobrazuje lidi sedící ve člunech i přihlížející z mostu.“
Associated Press (AP), 21. 9. 2020

5. 10. 2020, 19.30 Rudolfinum

OFFSTRINGS:
PAVEL HAAS QUARTET A QUARTETTO DI CREMONA
#Classical
Pavel Haas Quartet
Veronika Jarůšková — 1. housle
Marek Zwiebel — 2. housle
Luosha Fang — viola
Peter Jarůšek — violoncello
Quartetto di Cremona
Cristiano Gualco — 1. housle
Paolo Andreoli — 2. housle
Simone Gramaglia — viola
Giovanni Scaglione — violoncello

„Haasovo kvarteto zjevně chápe uvedenou vazbu mezi kontrasty, sčasovkami a organickou skladebnou technikou
autora. Úžasně citlivě na sebe navazují při přelévání jednotlivých motivů mezi nástroji, logika kontrastů je jasná, dynamická
rozpětí maximální a přitom se nevybíjí v detailu, ale jsou vztažena k celkovému vývoji.“
Operaplus.cz, 17. 10. 2020

1. 11. Online koncert z berlínské Kuppelhalle

BRANDT BRAUER FRICK ENSEMBLE
# Acoustic Electronica
Daniel Brandt — bicí
Jan Brauer — elektronika
Paul Frick — klavír
Mari Sawada — housle
Zoé Cartier — violoncello
Nils Marquardt — trombón
Benjamin Grän — tuba
Kathrin Pechlof — harfa
Nils Tegen — perkuse 1
Julius Heise — perkuse 2

„Berlínští průzkumníci zdánlivě neexistujících společných území soudobé „vážné“ hudby a taneční elektroniky
rozložili nástroje v prostorách Kuppenhalle. A na kamery předvedli vystoupení zároveň soustředěné i natolik živelné a
komunikativní, jak to jen absence publika dovolila.“
Magazín UNI, 1. 12. 2020

6. 11. Online koncert z wiesbadenského Kurhausu

ANDREAS SCHOLL & TAMAR HALPERIN: TWILIGHT PEOPLE
# Classical
Andres Scholl — kontratenor
Tamar Halperin — klavír

„Celkově se jednalo o neotřelý, pozoruhodně sestavený program, který se dobře hodil do nabídky festivalu, jako
jsou Struny podzimu, i do současného podzimního času. Z koncertu se mohou těšit nejen ti, kdo jej sledovali v původním
čase. Koncert totiž neuvedl jenom samotný festival prostřednictvím svých mediálních kanálů, ale též ČT art na svých
internetových stránkách.“
Operaplus.cz, 9. 11. 2020

17. 12. Online koncert z Divadla X10

RADEK BABORÁK ORQUESTRINA: PIAZZOLLA
#Tango Nuevo
Radek Baborák — lesní roh
Petr Valášek — basklarinet, alt saxofon
Bence Bogányi — fagot
Miriam Rodrigez Brüllová — kytara
Václav Krahulík — klavír
Dalibor Karvay — 1. housle
Martin Bačová — 2. housle
Karel Untermüller — viola
Hana Baboráková — violoncello
David Pavelka — kontrabas
Jiří Stivín Jr. — perkuse
„Ačkoli Piazzollova hudba, která je pro posluchače po celém světě synonymem pro tango nuevo, neobsahuje party
pro lesní roh, Radek Baborák pokračuje ve své průkopnické cestě aranžéra a interpreta Piazzollova díla v netypickém
obsazení. Roli bandoneonu, tradičního nositele zvuku argentinského tanga, přebírají lesní roh, basklarinet, housle a klavír.“
KlasikaPlus.cz, 11. 12. 2020

3. Struny podzimu 2020 v číslech
Počet fanoušků na Facebooku

5 700

Počet unikátních zobrazení stránky strunypodzimu.cz
za období jednoho měsíce

19 500

Počet koncertů hlavního programu

5

Počet návštěvníků festivalu

3 000

Odhadovaný počet zhlédnutí záznamů na ČT ART & TV Arte a sociálních sítích festivalu

400 000

4. Klub Strun
Rozezněte Struny podzimu
„Klub Strun podzimu považuji za jedinečné společenství lidí, které spojuje pozitivní vztah ke špičkové hudbě světové úrovně.
Krásu a harmonii, hluboké prožitky a propojení, to všechno můžeme díky tomuto festivalu prožívat v prostorách krásné
Prahy i v letošním výjimečně složitém roce. Hudba a umění obecně jsou klíčem primární důležitosti, protože v nás probouzí
to nejlepší z lidských hodnot. Děkuji Klubu Strun za jeho pozitivní přínos pro společnost.“
Karel Janeček, mecenáš ambasador Klubu Strun

Klub Strun spojuje příznivce, přátelé
a partnery festivalu za účelem
všestranné podpory festivalu Struny
podzimu.

Poděkováním za jejich podporu je
řada benefitů a celoroční nabídka
exkluzivních klubových zážitků.

V případě vašeho zájmu o členství v
Klubu Strun vám rádi poskytneme více
informací o podmínkách i benefitech.

Děkujeme mecenášům
Lilia a Karel Janečekovi
Jana Kliková-Vrabcová
Michaela Cittadini
Vladimír Koller
Kateřina Matějková
Jiřina Paserinová
Petr a Antonie Doležalovi
Lenka Karadžovová
a dalším za jejich velkorysou
podporu festivalu.

5. Poděkování všem našim partnerům
a podporovatelům
Za podpory
Hlavní město podpořilo
částkou 3,4 mil. Kč

Děkujeme mecenášům
Lilia a Karel Janečkovi, Jana Kliková-Vrabcová, Michaela Cittadini,
Vladimír Koller, Kateřina Matějková, Jiřina Paserinová,
Petr a Antonie Doležalovi, Lenka Karadžovová

Partner vybraných koncertů

Oficiální dopravce

Oficiální hotel

Za podpory

Festival se koná pod záštitou
ministra kultury Lubomíra Zaorálka, primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba
a radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hany Třeštíkové.

Hlavní mediální partneři

Poděkování

Jsme zakládajícím členem

Koncert Hope for Prague se konal pod záštitou kultury Lubomíra Zaorálka, primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba, starosty městské části Praha 1 Petry Hejmy
a radní pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví a cestovního ruchu Hany Třeštíkové.

6. Přehled PR kampaně
Magazíny a časopisy:
Divadlo Archa magazín
Dolce Vita
Ego (magazín Hospodářských novin)
Epocha
FullMoon
Harmonie
Headliner
Hudební rozhledy
Listy Prahy 1
Marianne
Metro Men Women Only
Reflex
Respekt
UNI magazín

Noviny:
Deník (celostátně)
E15
Hospodářské noviny
Lidové noviny
Metro
MF Dnes
Právo

Pražský deník

Rozhlas:
Český rozhlas Plus
Český rozhlas Radiožurnál
Český rozhlas Vltava
Český rozhlas Wave
Radio Classic
Radio Expres
Radio Proglas
Radio 1

Televize:
ČT Art
ČT 24
Seznam Zprávy

Weby:
24zpravy.com
Aktualne.cz
Alive.cz
Alterecho.muzikus.cz
Artalk.cz
Bbarak.cz
Blesk.cz
Blog.idnes.cz
Casopisharmonie.cz
Ceskatelevize.cz
Citybee.cz
Classicpraha.cz
Dailystyle.cz
Denik.cz

Designportal.cz
E15.cz
Firststyle.cz
Fullmoonzine.cz
G.cz
Hudebnirozhledy.cz
iHned.cz
iReport.cz
Jazz.rozhlas.cz
Jazzport.cz
Kdykde.cz
Kinobox.cz
Koule.cz
Kudyznudy.cz
Lidovky.cz
Luxury Prague Life
Metro.cz
Mojezeme.cz
Musicserver.cz
Musicweb.cz
Nasregion.cz
Novinky.cz
Nový deník (Deník N)
Operaplus.cz
Prazsky.denik.cz
Proglas.cz
Protisedi.cz
Reflex.cz
Regiony24.cz
Scena.cz
Tyden.cz
Worldstars.eu

7. Přehled reklamní kampaně
Celostátní prezentace – díky řadě mediálních partnerů probíhá propagace za
využití mnoha médií (časopisy, deníky, televize…).
Lokální prezentace – rozsáhlá síť mediálních partnerů nám umožňuje cíleněji
využívat nabídky a zaměřit se na konkrétní oblasti.
Jarní část kampaně

Letní část kampaně

INZERCE:

INZERCE:

Hospodářské noviny, Respekt, Fullmoon, Harmonie,
Magazín UNI, Magazín EGO Hospodářských novin, Xantypa,
I-Prague,

ON-LINE:
ihned.cz, idnes.cz, novinky.cz, ceskenoviny.cz, operaplus.cz,
ireport.cz, xantypa.cz, radio1.cz, harmonie.cz, muzikus.cz,
musicweb.cz, protisedi.cz, classicpraha.cz, fullmoonzine.cz,
rockandall.cz, Facebook, Twitter, Instagram

OUTDOOR:
CLV (BigMedia, Praha), bannery u komunikací (Praha), DL
letáky (metro, Praha), CLV plakáty (výlep v centru Prahy, MF
Reklama)

ROZHLAS:
3 verze spotů, Radio 1 (35 spotů) Express FM (50 spotů),
Classic Praha (40 spotů)

Hospodářské noviny, Respekt, Fullmoon, Harmonie,
Magazín UNI, Magazín EGO Hospodářských novin, Lidové
noviny, I-Prague, festivalová příloha Hospodářských noviny
(náklad 15 tis. kusů)

ON-LINE:
ihned.cz, idnes.cz, novinky.cz, ceskenoviny.cz, operaplus.cz,
ireport.cz, xantypa.cz, radio1.cz, harmonie.cz, muzikus.cz,
musicweb.cz, protisedi.cz, classicpraha.cz, fullmoonzine.cz,
rockandall.cz, Facebook, Twitter, Instagram

OUTDOOR:
CLV (BigMedia), bannery u komunikací (Praha), CLV, A0, BB
a A1 plakáty (výlep v centru Prahy, MF Reklama)

ROZHLAS:
3 verze spotů, Radio 1 (30 spotů), ČRo Jazz (20 spotů), ČRo
Vltava (20 spotů), ČRo Wave (20 spotů), ČRo Dvojka (20
spotů)

TELEVIZE:
20 sec. spot v celoplošném vysílání ČT (cca 2 000 000
shlédnutí)

PREZENTACE V MÍSTECH KONÁNÍ:
CLV stojánky s logy partner, CLV stojánky s vizuálem
festivalu

ZÁKLADNÍ TISKOVINY:
magazín Spotlight, koncertní programy, vstupenky
a přebaly na vstupenky, předprodejní brožura, pozvánky na
společenská setkání

CENÍKOVÁ HODNOTA KAMPANĚ:
cca 18,6 mil. Kč

8. Kontaktní údaje
Organizátor festivalu:
Prague Sounds s.r.o.
Palackého 1/740
110 00 Praha 1
IČ: 24246671

Koordinace projektu:
Marek Vrabec
(prezident festivalu)

Vilém Spilka
(ředitel uměleckého plánování)

Vlastimil Trllo
(finanční ředitel festivalu)

vrabec@strunypodzimu.cz

+420 608 727 394

+420 777 208 266

spilka@strunypodzimu.cz

trllo@strunypodzimu.cz

Vladimír Koller
(ředitel pro vnější vztahy)
koller@strunypodzimu.cz

Administrace projektu:
Anna Bednářová
(executive assistant)
+420 724 704 181
bednarova@strunypodzimu.cz

www.strunypodzimu.cz

