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Historie a poslání
Spolek MusicOlomouc vznikl registrací u Ministerstva vnitra dne 15. září 2011 s cílem
podporovat soudobou hudbu, zejména prostřednictvím organizace mezinárodního festivalu
soudobé hudby MusicOlomouc.

Cílem činnosti spolku

je vytvářet příležitosti pro kulturní, zejména hudební aktivity,

vytvářet příznivé prostředí pro vznikání, šíření a reflexi nových uměleckých hodnot. Těchto
cílů bude dosahováno především organizováním a realizací mezinárodního festivalu soudobé
hudby MusicOlomouc. Tento polystylový a polyžánrový festival soudobé české a světové
experimentální, jazzové a alternativní hudby je každoročně pořádán v Olomouci a
Olomouckém kraji. V rámci koncertů, odborných přednášek a besed s interprety a skladateli
představuje skladby, kompoziční postupy, estetické hodnoty a interpretační možnosti
soudobých hudebních děl vzniklých především v posledním dvacetiletí (tento časový rámec
se každoročně posouvá). Cíle mohou být dále naplňovány především organizací
samostatných koncertů a kulturních aktivit mimo rámec festivalu či jako součást jiných
projektů. Cílem spolku je dále podpora soudobého hudebního umění a jeho plnohodnotné
začlenění do koncertního provozu a povědomí posluchačů.

Prezentace:
Veškeré informace, fotografie a další materiály jsou k dispozici na www.musicolomouc.cz
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Organizační struktura
MusicOlomouc, spolek,
zapsaný pod spisovou značkou L 23380 vedenou u Městského soudu v Praze,
zaregistrovaný Ministerstvem vnitra č.j. VS/1-1/85755/11-R
IČ: 22718371
DIČ: CZ22718371
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., oblastní pobočka Olomouc
č. účtu: 2458216339/0800
info @musicolomouc.cz
www. musicolomouc.cz

Představenstvo:
Předseda:

prof. PhDr. Jan Vičar, CSc.
Bydliště: Mozartova 762/5, 779 00 Olomouc

Člen: Mag. Art. Marek Keprt, Ph.D.
Bydliště: Jílová 15, 779 00 Olomouc

Člen: Ing. Andrea Wagnerová
Bydliště: Dvořákova 23, 779 00 Olomouc
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Činnost spolku v roce 2015
1) organizace a realizace MusicOlomouc 2015 – 7. mezinárodní festival soudobé hudby
Sedmý ročník mezinárodního festivalu soudobé hudby MusicOlomouc 2015 se konal ve
dnech 20. až 29. dubna 2015. Na jeho sedmi olomouckých koncertech a jednom
reprízovaném ve Zlatých Horách zaznělo přes 40 skladeb z toho šest ve světových a většina
v regionálních premiérách. Doprovodný program festivalu zahrnoval přednášky skladatelů
Geralda Resche a Markéty Dvořákové. Všechny festivalové akce se uskutečnily v prostorách
Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci.
Letošní ročník festivalu zaznamenal několik organizačních i dramaturgických změn.
Zakladatel MusicOlomouc, dosavadní dramaturg a ředitel Jan Vičar předal svou funkci svému
olomouckému kolegovi, klavíristovi a skladateli Marku Keprtovi. Cílem nového ředitele je
jednak zachovat kontinuitu zaběhlého festivalu, ale i posunutí jeho dramaturgického
konceptu směrem k avantgardnější tvorbě, která by si dokázala získat kromě olomouckého
také specifické publikum zaměřené na současnou avantgardní artificiální hudbu a hudbu
mezních žánrů i ze zahraničí.
Mezi nejzdařilejší akce patřily koncerty Initial music - Zlámal & Cremaschi a koncert
Prague modern & Ireny Troupové. Vrcholem festivalu pak bylo vystoupení Österreichisches
Ensemble für Neue Musik. Koncert ISHA tria nahrával Český rozhlas. Cenné podněty přinesly i
dvě přednášky skladatelů, jejichž díla na festivalu zazněla.
Akce se těšila velkému zájmu nejen olomoucké akademické, ale i širší veřejnosti, o čemž
svědčily zaplněné koncertní sály. Festival byl recenzován ve všech celostátních odborných
periodikách a hudebních médiích i v regionálním tisku. Tato jedinečná akce přispěla k
obohacení kulturního života v Olomouci a v Olomouckém kraji i ke zkvalitnění a prohloubení
odborné přípravy studentů muzikologie a uměnovědy na Univerzitě Palackého.
Festival byl spolupořádán Univerzitou Palackého v Olomouci a její Filozofickou fakultou;
odborně jej zaštítila Katedra muzikologie FF UP.

2) příprava 8. ročníku festivalu MusicOlomouc 2016
- akce se uskuteční 3. – 12. října 2016
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Hospodářský výsledek v roce 2015
Rozvaha
(Výkaz zisků a ztrát)
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Partneři a podporovatelé v roce 2015
Ministerstvo kultury ČR
Statutární město Olomouc
Olomoucký kraj
Rakouské kulturní fórum
Ochranný svaz autorský v programu Partnerství
Nadace Český hudební fond
FlyUnited s.r.o.

Mediální partneři
Český rozhlas Vltava
Český rozhlas Olomouc
Radio Proglas
UP AIR
Hudební rozhledy
Harmonie
HIS Voice
OperaPlus
Žurnál UP online
Olomoucký deník
Kdy-kde-co
Profitisk
Nahrávací studio Divadla na Orlí
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