WAGNEROVSKÉ SLAVNOSTI 2021

Příjezd do Graupy
Doporučujeme příjezd veřejnou dopravou: zastávka
Graupa, Tschaikowskiplatz autobusem č. 63 a linka G/L.
Další informace: www.vvo-online.de.
V okolí zámku je dostatek parkovacích míst. Příjezd, tribuny pro publikum a záchody jsou bezbariérové!
V kooperaci se v památníku Richarda Wagnera v
Graupě koná doprovodná výstava „Inspirující putování
– Švýcarsko v malbě, grafice a díle Wagnera“.

Vstupenky pro Česko: 220 Kč/180 Kč (zlevněné), prodej
v Německu u všech známých předprodejen, přes Reservix
a sz-ticket service, dále přes Vstupenka Děčín a v pokladně zámku Děčín.
Cesta autobusem z Graupy do Děčína do SALONU a prezentace 29.09. | 16:00 Uhr - 22:00 Uhr
registrace na 0176 - 96 33 16 96
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Vstupné
Vstupenky pro Německo: 20-€ /15-€ (zlevněné), prodej u
všech známých předprodejen, přes Reservix a sz-ticket service, v památníku Richarda Wagnera v Graupě a v turistickém servisu města Pirny. Předobjednávka vstupenek na
+49 3501 461965-0
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Beseda WAGNER SALON
8. července 2021 18:30 Graupa
Svět zítřka - Vize Geralda Häfnera
Naše momentální krize je pouhým obrazem krize našich
hodnot. Jak můžeme dnes rozvíjet potřebné myšlenky o
světě zítřka plném lidskosti? Gerald Häfner je od června
2016 vedoucím sekce Sociálních věd na Goetheaneu
ve Švýcarsku.

Impressum
vydala spol. CERCA DIO GbR, jednatel: Johannes Gärtner, www.cerca-dio.de, www.richard-wagner-spiele.de |
Redakce: Johannes Gärtner, Adéla Drechsel | Fotky: Jan
Teller , organizátor Pro Graupa e.V.
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Účinkující
Johannes Gärtner – herec | Cornelius Volke – klavír
Laura Keil – soprán | Marie Bieber / Kerstin Döring –
alt| Jan Lang – tenor | Alexander Morawitz – baryton
Adéla Drechsler – housle| Alina Göres – housle | Maria
Pavlova / Eva-Maria Knauer – viola | Christoph Uschner
– violoncello

V posledním roce a půl se náš společenský život razantně změnil. Pokud jsme do této doby pronikavé změny
poměrů považovali za nemožné, byly v posledních
měsících uskutečněny na obou stranách nejstarší evropské mírové hranice. I přímý kontakt byl v poslední
době velmi omezen. Nyní chceme využít příležitosti a
vstoupit opět do společného dialogu: před jakými výzvami stojí umělci, vědci, angažovaní občané? Kde je
zapotřebí protestu a kde ústí tato cesta do nové svobody: Svobody vlastního rozhodování a organizace, osobně podnícené činorodosti. Jak se podílet na skutečně
demokratické společnosti, ve které se osobní vývoj
neodvíjí od jakkoli směřované ideologie nebo tradice.
Mnohem důležitější je se zamyslet, jak se vzájemně propojit a navázat kontakt, aby bylo možné sdělovat si i
přeshraničně zkušenosti inovativních počinů, vzájemně
se podporovat a učit. Co jsou NAŠE problémy a jaké
budou na ně NAŠE odpovědi? Tento večer ať je prvním
impulsem společně vykročit na cestu hledání svobody.
Svobody konkrétní a svobody nutné, nepostradatelné.
Bez prázdných slov a hesel, nýbrž tady a teď se zdravým rozumem a odvahou.

multimediální Óda na radost
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29. září 2021 17:30 Zámek Děčín – vstup volný
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Ozvěny z tisku a ohlasy posluchačů
„Johannes Gärtner vypráví každou větu jako by byla
právě vymyšlena“ Sächsische Zeitung
„Hudba doplňuje text úplně kongeniálně.“ Elbhangkurier.„Tento večer je zapotřebí zažít dvakrát!“ Posluchač

Zámek Děčín
Dlouhá jízda 1254, CZ-405 01 Děčín 1
Tel.: +420 412 518 905, +420 775 862 639 – pokladna
info@zamekdecin.cz | www.zamekdecin.cz
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Vstupenka na večerní představení platí též jako vstupenka na besedu „WAGNER SALON“.

RICHARD-WAGNER-STÄTTEN GRAUPA
Richard-Wagner-Straße 6, 01796 Pirna OT Graupa
Tel. +49 3501 461965-0 | Fax +49 3501 461965-44
wagnerstaetten@pirna.de | www.wagnerstaetten.de
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S hudbou L. van Beethovena, Hurky, J. G. Naumanna, , F.
Schuberta, G. Körnera, C. F. Zeltera, M. Nicolai a dalších

Kontakt
www.richard-wagner-spiele.de
info@richard-wagner-spiele.de
Wagnerovské slavnosti RICHARD WAGNER SPIELE jsou
produkcí společnosti CERCA DIO - Johannes Gärtner.
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Hrdí jsou Sasové, na svého Friedricha Schillera! Nejen
že zde u drážďanského vrchního konsistoriálního rady
Christiana Gottfrieda Körnera našel azyl ve své nešťastné životní situaci. Pravděpodobně i tady napsla Ódu
na radost, báseň, které se později s hudbou Beethovenovy 9. symfonie dostalo světové proslulosti. Každopádně zde ale tvořil Dona Karlose, onu dramatickou
báseň, která vrcholí v žádosti a touze po svobodě myšlení. Napsal zde i „deputaci o pradlenách“, která nesla náruživou pracovitost pradlen z loschwitzkého vršku
do celého světa. Od roku 1785 do 1787 bydlel střídavě
na Körnerově vinohradě v Loschwitz a v drážďanském
centru. Mimo kontaktu s přáteli tady Schiller nežil nijak
intenzivní společenský život. Jeho známost s „Gustl z Blasewitz“, kterou Schiller zobrazuje v Trilogii o Valdštejnovi
byla romanticky okrášlena. Ačkoli měl Schiller v Drážďanech zajištěnou existenci, přestal se tu cítit dobře a roku
1887 přijal pozvání do Výmaru.

Někdejší waldorfský učitel a publicista je iniciátorem
mnohých nadací a hnutí mimo jiné Mehr Demokratie
a Democracy International. Mimo to je spoluzakladatelem německé politické strany zelených Bündnis90/
Die Grünen, kde byl i místním předsedou a jednatelem.
Mezi lety 1987 a 2002 byl členem německého parlamentu (Deutscher Bundestag) a mezi lety 2009 a 2014 i
členem Evropského parlamentu.
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„SVOBODO – TY JISKRO BOŽÍ“
multimediální Óda na radost na zámku Děčín
„Óda na radost“ je předlohou evropské hymny. CERCA
DIO věnuje při příležitosti SLAVNOSTÍ RICHARDA WAGNERA 2021 na zámku v Děčíne této slavné Ódě na radost
vlastní česko-německý program. Friedrich Schiller bude
tedy hostem v Děčíně! V Drážďanech našel svého času
tento nastávající básník a sběhlý vojenský lékař Friedrich Schiller pod ochrannou rukou Christiana Gottfrieda
Körnera a jeho rodiny klidné útočiště k vlastní básnické
tvorbě. Stává se autorem Dona Carlose a zmíněné Ódy
na radost. Schiller vytváří mimo jiné i první komiksy literárních dějin. Doslova repuje o dobových pradlenách.
Tvoří, píše, básní a žije!
„Umění je dcerou svobody“ - pracovní motto, v jehož
duchu shromažďuje tento program fantastické texty,
písně, hudební díla a obrazy s tématem svobody od
Friedricha Schillera, Gottfrieda Körnera a dalších českých a německých umělců této doby. Jako hudební
ozvěna zazní v podání smyčcového kvintetu vedle
Beethovenovy hudby také další, převážně neznámá
zhudebnění Ódy na radost a Schillerovy texty doplní
další díla dobových skladatelů.

Podle jeho slov jsou Drážďaňané “mělký a omezený
národ”. Vládne mezi nimi “duševní poušť”. Srdečný vztah Schillera s Gottfriedem Körnerem přetrval i nadále
a vedle Goetha byl Körner Schillerův nejdůležitější partner ve vzájemných debatách. Schillerovy myšlenky o
svobodě jsou do dnešní doby předlohou pro Evropskou
unii. Jedná se o pozoruhodný večer, který Vás dozajista
velice osloví.
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Wagnerovské slavnosti
už podruhé na zámku Děčín
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Richard-Wagner-Stätten Graupa
8.–10.7. v 19:30 hodin
Zámek Děčín
29.9. v 18:30 hodin
WAGNER SALON
8.7. v 18:30 hodin | Graupa | Gerald Häfner
29.9. v 17:30 hodin | Děčín | vstup volný

RICHARD WAGNER SPIELE 2021

Dlouhá jízda 1254, CZ-405 01 Děčín 1
Tel.: +420 412 518 905, +420 775 862 639 – Kasse
info@zamekdecin.cz | www.zamekdecin.cz

Impressum
herausgegeben von CERCA DIO GbR, Geschäftsführer:
Johannes Gärtner, www.cerca-dio.de, www.richard-wagner-spiele.de | Redaktion: Johannes Gärtner, Adéla
Drechsel | Fotos: Jan Teller | Veranstalter Pro Graupa e.V.

Eintritt
Tickets für Deutschland sind zu 20 -€/15 -€ (ermäßigt), an
der Abendkasse sowie in den Richard-Wagner-Stätten
Graupa und im Tourist Service Pirna erhältlich.
Vorbestellung unter Tel. 03501 461965-0

Busfahrt von Graupa nach Decin zu SALON und Vorstellung am 29.09. | 16:00 Uhr - 22:00 Uhr
Anmeldung unter 0176 - 96 33 16 96
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Tickets für Tschechien sind zu 220 Kč/180 Kč (ermäßigt),
Aufschlag Abendkasse 20 Kč erhältlich bei Vstupenka
Děčín.

Eine multimediale
Ode an die Freude

Pr

Die derzeitige Krise ist nur der Spiegel unserer eigentlichen Werte-Krise. Wie können wir heute dringend notwendige Ideen entwickeln für eine menschliche Welt
von morgen?
Gerald Häfner ist seit Juni 2016 Leiter der Sektion für Sozialwissenschaften am Goetheanum. Der ehemalige
Waldorflehrer und Publizist ist Initiator zahlreicher Initiativen und Stiftungen wie (u.a.) Mehr Demokratie und
Democracy International. Er gründete außerdem die
deutsche Partei Bündnis 90/Die Grünen mit und war
dort Landesvorsitzender und Geschäftsführer. Zwischen
1987 und 2002 war er Mitglied des Deutschen Bundestages und 2009 bis 2014 Mitglied des Europäischen Parlaments. Vortrag mit Publikumsgespräch.

Schloss Děčín I Zámek Děčín
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WAGNER SALON
8. Juli 2021 | 18:30 Uhr | Graupa
Visionen für die Welt von morgen – Gerald Häfner

Richard-Wagner-Straße 6, 01796 Pirna OT Graupa
Tel. 03501 461965-0 | Fax 03501 461965-44
wagnerstaetten@pirna.de | www.wagnerstaetten.de
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Mitwirkende
Johannes Gärtner – Schauspiel | Cornelius Volke – Klavier | Laura Keil – Sopran | Marie Bieber / Kerstin Döring
| Jan Lang – Tenor | Alexander Morawitz – Bariton |
Adéla Drechsel – Violine| Alina Göres – Violine | Maria
Pavlova / Eva-Maria Knauer – Viola | Christoph Uschner
– Violoncello

RICHARD-WAGNER-STÄTTEN GRAUPA

FREIHEIT
SCHÖNER
GÖTTERFUNKEN

CA

Presse und Zuschauerstimmen
„Johannes Gärtner spricht jeden Satz so eindringlich,
als würde er gerade erst erdacht.“ Sächsische Zeitung
„Die Musik ergänzt den Text kongenial.“ Elbhangkurier
„Diesen Abend muss man zweimal sehen!“ Zuschauer

Kontakt
www.richard-wagner-spiele.de
info@richard-wagner-spiele.de
Die RICHARD WAGNER SPIELE sind eine Produktion und
Marke von CERCA DIO - Johannes Gärtner
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Mit Musik von Beethoven, Naumann, Schubert, Körner,
Zelter, Hurka, Nicolai u.v.a.m.

29. September 2021 | 17:30 Uhr | Schloss Decin
Grenzenlos Funken
Die letzten eineinhalb Jahre hat sich unser gesellschaftliches Leben massiv gewandelt. Bisher für unmöglich
gehaltene Umbrüche haben stattgefunden auf beiden
Seiten der ältesten Friedensgrenze Europas. Der direkte Austausch war in dieser Zeit massiv eingeschränkt.
Wir wollen die Zeit nutzen, miteinander ins Gespräch
zu kommen: Welche Herausforderungen stellen sich für
die Künstler, für Wissenschaftler, für engagierte Bürger.
Wo ist Widerstand notwendig und wo führt der Weg zu
einer neuen Freiheit: Der Freiheit, selbst sich zu organisieren, selbst aktiv zu werden, mitzugestalten an einer
neuen wirklich demokratischen Gesellschaft, in der die
Entfaltung des Einzelnen nicht einer wie auch immer
gearteten Ideologie oder Tradition untergeordnet wird.
Vielmehr wollen wir erfahren, wie wir uns vernetzen und
organisieren können, damit Initiativen grenzübergreifend voneinander lernen und profitieren können. Was
sind UNSERE Fragen und Probleme und was sind UNSERE
Antworten darauf? Dieser Abend soll ein Impuls sein, gemeinsam für Freiheit als etwas konkretes und notwendiges zu arbeiten, jenseits von Parolen und Floskeln,
diesseits mit Vernunft und Mut!
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Trotz der sicheren materiellen Verhältnisse, die Schiller in
Dresden geboten werden, fühlt er sich bald nicht mehr
wohl. Die Dresdner seien “ein seichtes, zusammengeschrumpftes Volk”, hier herrsche eine “geistige Wüste”
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FREIHEIT – SCHÖNER GÖTTERFUNKEN
Sie ist die Europahymne und eine Hymne an die Freiheit:
CERCA DIO widmet zu den RICHARD WAGNER SPIELEN
2021 der Ode „An die Freude“ ein eigenes Programm:
Schiller kommt! Nach Dresden! Christian Gottfried Körner und seine Familie boten dem angehenden Dichter
und flüchtigen Militärarzt Friedrich Schiller ihr Sommerhaus am Elbhang als Dichterrefugium an. Dieser bleibt.
Fast drei Jahre. Er schreibt den „Don Carlos“ und eben
die heutige Europa-Hymne Ode „An die Freude“. Er
zeichnet die ersten Comics der Literaturgeschichte. Er
rappt über „Waschweiber“ und dichtet, dichtet, dichtet
und lebt! „Die Kunst ist eine Tochter der Freiheit“ - unter
diesem Arbeitsmotto versammelt dieses Programm enthusiastische Texte, Lieder, Musiken und Bilder zum Thema “Freiheit“ von Schiller, Gottfried Körner und anderen
Künstlern dieser Zeit. Es erklingen als musikalisches Echo
neben Beethoven neun weitgehend unbekannte Vertonungen der Ode „An die Freude“ und weitere Kompositionen zu Schillers Texten von Komponisten dieser
Zeit, so u.a. völlig neu aufgelegte Werke des Dresdner
Hofkomponisten Johann Gottlieb Naumann. Stolz sind
sie, die Sachsen auf „ihren“ Friedrich Schiller! Nicht nur,
dass er hier Asyl fand in seiner misslichen finanziellen
Lage beim Dresdner Oberkonsistorialrat Christian Gottfried Körner – er schrieb wahrscheinlich auch hier die
„Ode an die Freude“, jenes Gedicht, das später mit
Beethovens 9. Sinfonie zu Weltruhm gelangte. Und ganz
sicher schrieb er am „Don Carlos“, dem Dramatischen
Gedicht, welches in der Forderung nach Gedankenfreiheit gipfelt. Und er schrieb die „Waschweiber-Deputation,“ die den Lärm der Loschwitzer Wäscherinnen
in alle Welt trug.
Von 1785 bis 1787 wohnte er zeitweise auf Körners Weinberg in Loschwitz, zeitweise in Dresden selbst. Außer zu
den Freunden hatte Schiller in Dresden wenig gesellschaftlichen Kontakt. Romantisch ausgeschmückt worden ist Schillers Beziehung zu Gustl von Blasewitz, der er
im “Wallenstein” ein Denkmal setzte.
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Richard-Wagner-Stätten Graupa
8.–10.7. um 19:30 Uhr
Schloss Děčín
29.9. um 18:30 Uhr
Anreise Graupa
Wir empfehlen die Anreise mit Bus und Bahn. Sie erreichen uns an der Haltestelle Graupa, Tschaikowskiplatz
mit den Buslinien 63 und G/L. Mehr Infos unter VVO-InfoHotline 03 51/852 65 55, www.vvo-online.de. Parkplätze
stehen in der Umgebung des Schlosses aus- reichend
zur Verfügung. Die Zufahrten, Zuschauertribünen sowie
Toiletten des Veranstaltungsorts sind barrierefrei! Auf
Wunsch stellen wir Ihnen außerdem gern fachlich geschultes Betreuungspersonal bereit.

WAGNER SALON
8.7. um 18:30 Uhr | Graupa | Gerald Häfner
29.9. um 17:30 Uhr | Děčín | Grenzenlos Funken

