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Nala se!

Německý hudební festival slibuje ve svém programu řadu 
vrcholných vystoupení v celém městském centru. Slavnostní 
průvod vnitřním městem bude jedním z vrcholů 4denního 
festivalu, na nějž jsou srdečně zvány všechny hudební spolky a 
sdružení z Německa.

  Hudební setkávání...
BDMV koncertní soutěž 
BDMV mistrovství Německa ve hře amatérských hudebníků 
WAMSB soutěž pochodů a přehlídek
Hodnocené hraní dechových orchestrů a amatérských hudebníků
BDMV soutěž Brass Band – 1. German Open
BDMV soutěž lidových dechových hudeb

  Nekone ná rozmanitost zvuk …
galakoncerty, koncerty pod širým nebem
církevní koncerty, slavnostní bohoslužby
evropští a mezinárodní hosté
společná vystoupení
velký festivalový průvod

  Aktivní vým na dovedností …
BDMV / GEMA skladatelská soutěž
dirigentská akademie
odborný hudební veletrh
odborné přednášky/sympozia

  Kontakt
Organisationsbüro 
(organizační kancelář) DMF 2013
Innere Klosterstr. 6-8
09111 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371 3660201
Fax: +49 (0) 371 3660212
E-mail: info@deutsches-musikfest.de
www.deutsches-musikfest.de

Tourist-Information 
(turistické informace) Chemnitz
Markt 1
09111 Chemnitz
Tel.: +49 (0) 371 690680
Fax: +49 (0) 371 6906830
E-mail: info@chemnitz-tourismus.de
www.chemnitz-tourismus.de

NEMECKÝ  HUDEBNÍ 
FESTIVAL 2013
9.–12. května v Saské Kamenici (Chemnitz)
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  Po adatel
Pořadatel Německého hudebního festivalu, Bundesvereinigung
Deutscher Musikverbände e.V. (Spolkové sdružení německých 
hudebních uskupení) (BDMV) je zastřešující organizací povětšinou 
aktivních amatérských hudebníků v Německu. Jde tedy o sdružení 
hudebníků v Německu s největší členskou základnou (1,3 mil. 
členů).
Z nich je 60 % aktivních členů ve věku 6 až 27 let. BDMV 
sdružuje téměř 11 000 spolků s ca 18 000 soubory, které patří 
do 23 členských sdružení na úrovni jednotlivých  spolkových 
zemí. Předsedou BDMV je poslanec Spolkového sněmu Siegfried 
Kauder.

BDMV má podporu Saského sdružení pro dechovou hudbu, které
zastupuje ca 10 000 hudebníků v celé Svobodné zemi.

  M sto Saská Kamenice (Chemnitz)
Rozmanitost hudebního spektra na Německém hudebním 
festivalu doplňuje navíc účast spřátelených spolků a sdružení
z celé Evropy. Právě Saská Kamenice nabízí díky své zeměpisné 
poloze možnost zapojit do programu zvláště hudebníky z České 
republiky a Polska. Tím se z Německého hudebního festivalu 
stává velkolepá hudební událost překračující hranice země a
podporující porozumění mezi národy.

Pořadatelské město Saská Kamenice jako „město moderny“ 
nabízí v rámci nadcházející velkolepé hudební události v roce 2013
skvělou kulisu. Město nabízí účastníkům a hostům rámcový 
program založený na tradicích a kulturních akcích.

Saská Kamenice má pestrou historii, která se prolíná se saskou
industriální kulturou a moderním uměním, čímž vzniká 
zajímavé souznění tradice a moderny. V celém městském centru,
které lze projít pěšky, a v místech koncertů pod širým nebem,
v divadlech, chrámech, koncertních sálech a na výstavišti budou
probíhat přitažlivá hudební vystoupení.
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Po adatel
  N mecký hudební festival
Německý hudební festival je největší hudební festival v Německu
s účastí ca 15 000 hudebníků a 150 000 návštěvníků ze všech 
spolkových zemí.

Velkolepá hudební událost nemá svou formou ani svými 
ohlasy obdobu v celém Německu. Scéna dechové hudby je živá,
experimentující a rozvíjejí ji zejména mladí hudebníci.
Dechová hudba je nedílnou součástí živé hudební 
kulturyv Německu a svou dlouhou tradicí je pevně zakotvena 
ve středoněmeckém prostoru. Díky účasti našich evropských 
sousedů je Německý hudební festival současně pokračováním 
spolupráce, kulturní výměnou a budováním mostů v Evropě.

Německý hudební festival dospěl do 5. ročníku, což představuje 
úspěšnou tradici a odráží průběžný vývoj akce. Ta se etablovala 
v roce 1989 jako spolkové setkání aktivních hudebníků
z Německa, stala se z ní jedinečná událost a svým návštěvníkům 
nabízí každých šest let prezentaci všemožných hudebních žánrů 
rozvíjených v Německu.
Jedná se o rozpětí začínající u tradiční pochodové a lidové hudby, 
pokračující klasikou a symfonickou dechovou hudbou a končící u 
moderního pojetí jazzu, rocku, popu a folku.

Specifi kem Německého hudebního festivalu je zejména 
podpora aktivní činnosti ve spolcích. Německého hudebního 
festivalu se účastní regionální amatérské hudební spolky, amatérští 
hudebníci i profesionální orchestry, a tvoří tak jedinečnou symbiózu 

rozmanitých hudebních žánrů a 
formací, což přináší vzájemné oboha-
cení.

V umělecko-odborném dialogu různých 
hudebních aktérů přináší Německý 
hudební festival trvalé impulzy pro 
kulturu dechové hudby a práci ve 
spolcích, sdruženích a orchestrech.


