Vážení abonenti,
v minulých dnech se měl uskutečnit závěrečný koncert koncertní sezony 2020-2021. Bohužel jsme
byli nuceni se smířit s realitou, že zahajovací koncert sezony v říjnu 2020 byl zároveň i posledním
koncertem sezony za přítomnosti diváků v sále. Všechny následující koncerty jsme již museli zrušit
a nezbývá než doufat, že následující sezona 2021-2022 proběhne již zcela bez omezení a bez
vážnějších restriktivních opatření.
Od prosince 2020 jsme přesto realizovali nahrávky celkem 18 koncertů, z toho 10 symfonických
a 8 komorních, které jste mohli v premiéře sledovat každý čtvrtek na našem zcela novém webu
www.severoceskafilharmonie.cz, na našem facebookovém profilu, nebo na našem YouTube kanálu.
Věřím, že řada z Vás koncerty sledovala a zůstala tak s námi alespoň v on-line spojení. Pokud jste
nezaznamenali tuto naší aktivitu, máte možnost zhlédnout všechny tyto koncerty i nadále, a to
neomezeně a bez jakýchkoliv dalších podmínek.
Z důvodu nepředvídatelnosti epidemiologické situace a dlouhodobé přípravě jsme bohužel museli
přistoupit ke stejnému modelu i v případě koncertů konaných v rámci 56. ročníku Hudebního
festivalu Ludwiga van Beethovena. Připravili jsme pro Vás i pro další posluchače nahrávky
14 koncertů nejen v Teplicích, ale i v dalších sedmi městech našeho kraje. Nabídku koncertů celého
festivalu najdete též na zcela novém webu www.beethovenfestival.cz a věřím, že Vám tímto
způsobem alespoň částečně vynahradíme nemožnost navštívit koncertní sály osobně. Zahajovací
koncert festivalu s Beethovenovou Symfonií č. 9 budete mít možnost vyslechnout již 27. května
v 18:00 a premiéry nahrávek dalších festivalových koncertů v nejvyšší kvalitě UHD a 4K budete mít
možnost sledovat postupně až do 27. června a poté opět neomezeně na výše uvedených webových
adresách. Během festivalu se představí řada vynikajících umělců a všemi koncerty Vás bude slovem
provázet herec Svatopluk Schuller.
V minulých měsících jsme zároveň dokončili dramaturgii nové koncertní sezony 2021-2022 a rozhodli
jsme se podstatnou většinu zrušených koncertů přesunout do koncertní sezony následující, takže
nepřijdete v žádném případě o vybrané koncerty z vašeho abonmá. Vaše již zakoupené, ale ne zcela
využité abonentní vstupenky sezony 2020-2021 zůstávají dle zákona 247/2020 Sb. ze dne 19. května
2020 ve znění pozdější novelizace ze dne 2. listopadu 2020 v platnosti i pro novou sezonu 2021-2022
bez nutnosti jejich aktualizace v administraci Severočeské filharmonie Teplice. Jako organizace
hospodařící s finančními prostředky z veřejných zdrojů se musíme řídit tímto zákonem, který však
zároveň umožňuje výjimky pro držitele průkazu ZTP, uchazeče o zaměstnání, osoby těhotné, osoby
na mateřské či rodičovské nebo osoby nad 65 let věku. Je však nutné vzít na vědomí, že termíny
koncertů, uvedené na zadní straně Vaší stávající abonentní vstupenky, již nebudou aktuální. Termíny
abonentních koncertů a jejich nová dramaturgie je uvedena v příloze a najdete ji samozřejmě i na
našem novém webu.
Vážení posluchači, dovolte, abych Vám velmi poděkoval za Vaši dosavadní přízeň. Společně se všemi
členy Severočeské filharmonie Teplice se těším na shledání s Vámi při našich plánovaných letních
koncertech v Zahradním domě a především na abonentních koncertech v našem koncertním sále
Domu kultury Teplice.
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