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DVOŘÁKOVO PŘÍBRAMSKO, z.ú., pořadatel  

Hudebního festivalu Antonína Dvořáka Příbram 
vypisuje soutěž o grafickou podobu materiálů spojených 

s jubilejním 50. ročníkem  

 

O festivalu: 
 

Festival vznikl roku 1969 a v kontinuální linii vždy v květnu, v souvislosti s výročím úmrtí 
Antonína Dvořáka (1. května 1904) probíhal nejen v Příbrami, ale i na dalších místech regionu. Za 
dobu jeho existence se může pochlubit mnoha významnými účinkujícími (více o historii na 
https://www.hfad.cz/historie-a-soucasnost/). V současné době probíhají koncerty a doprovodné akce 
na několika místech v Příbrami, v Památníku A. Dvořáka ve Vysoké u Příbrami, na zámku Dobříš, 
zámku v Březnici, kostele v Třebsku či na nádherné barokní Svaté Hoře u Příbrami.  
 

Ústředním spojovacím prvkem festivalu je samozřejmě život a dílo Antonína Dvořáka, který 
posledních dvacet let svého života označoval příbramsko a speciálně Vysokou za místo nejbližší 
svému srdci. Zde komponoval svá mistrovská díla (opery Rusalku, Jakobína, Armidu, slavné Slovanské 
tance ad.). Na programu koncertů jsou však rovněž díla jiných autorů. 

 
Každý z posledních čtyři ročníků byl definován společným tématem („A. Dvořák – inspirace a 

interpretace“, „A. Dvořák očima východu“, „My cizinou jsme bloudili“, „S vírou v Boha a láskou 
k člověku“). Tématem 50. ročníku je jednoduše „jubileum“. V programu se objeví jména umělců či 
ansámblů, kteří na festivalu s velkým úspěchem v minulosti vystoupili (archiv příp. viz na 
https://www.hfad.cz/archiv/). Zároveň připravujeme výstavu (společně s díly společnosti Hollar na 
téma A. Dvořák a hudba), na které budeme prezentovat archiválie spojené s historií festivalu.  

 
Propagační materiály festivalu odpovídaly vždy vizuálně tématu ročníku (viz 

https://www.hfad.cz/archiv/). Technické podmínky uvádíme přílohou.  
 
Soutěž bude probíhat v termínu: 1.10.-15.11.2017,           .2017vítěze proběhne 30.11. 

 
1. Cena – 15.000,-Kč (vítěz v rámci převzetí ceny potvrdí nadále bezúplatné poskytnutí 

autorského práva na využití díla v rámci PR materiálů 50. ročníku HF A. Dvořáka Příbram, 
a to dle dispozic definovaných v technických parametrech). 

2. Cena – 3.000,-Kč 
3. Cena – 2.000,-Kč 

 

vyhlášení 




