
SONGFEST.CZ – ROK TYGRA 2010 
Feng-yün Song, Jaroslav Dušek a hosté 

Městské divadlo Český Krumlov, sobota 13. 2. 2010  
 

www.songfest.cz 
 
Program festivalu bude rozdělen do několika bloků: 
 
16:30 – 18:00  
Pohádkový svět pro děti  
Barevný jarmark, pohádky a hry pro děti, ukázky z nových dětských knížek 
Daniely Fischerové a Pavlíny Brzákové, komorní loutkové divadlo Dagmar 
Urbánkové, vystoupí DěS - dětské studio Městského divadla Český Krumlov 
s pohádkou „Pasáček vepřů“. 
Zkušebna MD. Vstup zdarma. 
 
17:00 – 19.00, 21.00 - 23:00  
Barevný jarmark  – zdravý životní styl 
Prodejní mini výstava a prezentace zdravého životního stylu.  
Vystoupí také Folklórní soubor Růže Český Krumlov a Masopust, Lví tanec, 
tanečnice Muna a další. Ochutnávky českých tradičních masopustních specialit 
zajišťuje Krčma v Šatlavské ulici.  
Foyer a vestibul MD. Vstup zdarma. 
 
18:00 - 18:30 prezentace Čajového umění - ladění k harmonii 
  /Čajový komfort – obřadem provádí Jaroslav Dušek 
Foyer a vestibul MD. Vstup zdarma. 
 
19:00 – 21:00 
Koncert – hudba, komunikace bez hranic  
Účinkují: Feng-yün Song, Jaroslav Dušek a hosté – Dagmar Andrtová-Voňková, 
Amit Chatterjee Trio, Tomáš Rendl, Jaroslav Kořán, Ivana Hessová, Anežka 
Hessová, Trn v Oku a nepálská tanečnice Tej Kumari Thakuri. 
Divadelní sál. Vstupné – viz dále 
 
21:00 – 23:00 
Tygří tančírna – harmonie soužití  
Tančírna pro lidi milující život – pro juniory i seniory, pro klidné, romantické, i 
pro divoké a dynamické. Tančit se bude převážně indický tanec kathak.  
Vystoupí studio orientálního tance Farha Český Krumlov.  
Divadelní klub Ántré. Vstupné zdarma. 
 
21:00 – 23:00 



Tygří doupě  
Možnost přátelského posezení u vodní dýmky.  
Kuřárna. Vstupné zdarma. 
 
 
VSTUPNÉ 
Prodej vstupenek (v pokladně jednotlivé festivalové scény, nebo ticket pro) 
- Celá vstupenka (Koncert, Barevný jarmark po koncertu):  
299,- Kč / bezprostředně před začátkem programu 
250,- Kč / předprodej 
 
- Pohádkový svět: vstup zdarma 
- Barevný jarmark (prezentace do koncertu): vstup zdarma  
- Děti mladší než 10 let mají vstup zdarma 
- Děti od 10 do 15 let a studenti mají 40% slevu.  
- Senioři sleva 40%. 
 
Všechny vstupenky budou zařazeny do „buvolí tomboly“ Jaroslava Duška. 
Výherci dostanou „tygří dárek“ ze ZOO Praha.  
 
Pozdrav tygrům 
Pozor! Navíc dárek pro všechny návštěvníky narozené ve znamení tygra! -  
pouze na místě před koncertem. V posledních 100 letech se ve znamení tygra 
narodili lidé v těchto datech: 1902, 1914, 1926, 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 
1998, 2010. Přijďte se podívat na náš festival Songfest.cz - Rok tygra 2010: 
prokážete-li (občankou), že jste narozen/a v jednom z roků tygra, čeká na vás 
atraktivní tygří dárek. Pokud máte ve své blízkosti někoho, kdo je ve znamení 
tygra, pořiďte mu malý dáreček červené barvy, nejlépe osobního rázu, např. 
červený notýsek, červené ponožky… Přinese mu to štěstí!) 
 
Pořadatel: Feng-yőn Song o.s.  
 
Spolupořadatelé festivalu Songfest.cz 2010 – Vítání roku tygra v Českém 
Krumlov ě: 
Městské divadlo Český Krumlov 
Česko-čínská společnost 
Klub přátel Asie 
 
Partneři projektu:  
Hlavní město Praha  
Městská část Praha 3 
Město Český Krumlov 
 



Krčma v Šatlavské ulici 
Hotel Mlýn Český Krumlov 
 
MEDIÁLNÍ PARTNE ŘI:  
České noviny.cz 
Český rozhlas 3 – Vltava 
Kult.cz 
National Geographic Česko 
Regenerace 
Rádio 1 
 
Čestný předseda festivalu Songfest.cz 2010 – Rok tygra: 
PhDr. Jiří Šíma Dr.Sc.  
mongolista a sinolog, zakladatel občanského sdružení Klub přátel Asie, 
Společnosti přátel Mongolska a Malého asijského muzea; bývalý velvyslanec v 
Mongolsku; bývalý vedoucí vědecký pracovník Orientálního ústavu ČAV 
 
Čestná poradkyně festivalu Songfest.cz 2010 – Rok tygra:: 
dr. Zlata Černá 
česká sinoložka, etnoložka, předsedkyně Čínsko-české společnosti v České 
republice, bývalá vědecká pracovnice Náprstkova muzea. 

 
Záštitu nad festivalem Songfest.cz 2010 poskytly tyto významné osobnosti: 
- primátor hlavního města Prahy MUDr. Pavel Bém 
- primátor města Hradce Králové Ing. Otakar Divíšek 
- místostarostka města Český Krumlov Ing. Jitka Zikmundová 
 
-------------------------------------------------- 
Songfest.cz je multikulturní hudebně divadelní festival pořádaný zpěvačkou Feng-yün Song a 
jejím sdružením u příležitosti vítání nového lunárního roku. Během něj se setkávají umělci 
pocházející z asijských zemí a oblastí (Čína, Taiwan, Vietnam, Indie, Japonsko, Nepál) s 
hudebníky uvádějícími svou autentickou kulturu z Čech či Moravy. Projekt už má v Čechách 
tradici - koná se s drobnými obměnami názvu (Hudební oslava − Vítání roku koně až roku 
vepře 2002 − 2007, Čínský festival 2008, Lunární festival 2009) již podeváté, a to hned v 
několika městech. A tentokrát to bude ve znamení tygra. Slovem bude provázet již potřetí 
Jaroslav Dušek, kmotr Roku tygra 2010. Sám ve znamení buvola roztočí buvolí tombolu a 
symbolicky předá štafetu přicházejícímu tygrovi. Feng-yün Song uvede premiéru svých 
nových písní pro děti a se svými seminaristy představí energickou a harmonizující „hlasovou 
malbu“. 
 
Tématem Roku tygra 2010 je Harmonie pro děti , s podtitulem harmonické soužití mezi 
národy a mezi kulturami vytváří harmonické zázemí pro naše děti. Rok tygra začíná podle 
čínského lunárního kalendáře 14. února 2010. „Starobylá čínská pověst vypráví,“ říká Feng-
yün Song, „že sedmý den před příchodem nového lunárního roku se bůh kuchyně vydává na 
cestu do nebeské říše, aby podal Nefritovému císaři zprávu o žití na Zemi a přinesl 



smrtelníkům požehnání do nového roku.“ Na toto symbolické setkání starého s novým 
navazuje i program festivalu. Vrcholem vítání Roku tygra bude závěrečná oslava lunárního 
„Silvestra“ spojená s oslavou jarního masopustu.  
 
Co to je a proč se slaví lunární rok? 
Měsíc je velmi silné nebeské těleso, které má vliv na spoustu věcí, ale i na lidské bytosti, 
proto se jím v minulosti řídily mnohé přírodní národy, a některé země se jím řídí dodnes. 
Čínský lunární kalendář je zřejmě nejstarší na světě, byl sestaven někdy ve třetím tisíciletí 
před naším letopočtem a do dnešních dnů se používá v Číně, Taiwanu, Japonsku a v Koreji. 
Kalendář má také svých dvanáct znamení zvěrokruhu, jako ten náš, každému z nich je však 
přidělen jeden rok, nikoli měsíc. Zvířata čínského zodiaku jdou po sobě v tomto pořadí: myš, 
buvol, tygr, králík, drak, had, kůň, ovce (nebo koza), opice, kohout, pes a prase. Ke vzniku 
zvěrokruhu se váží rozmanitá vyprávění. Např. jedna stará čínská legenda vypráví o tom, jak 
Nefritový císař v nebeské říši vyhlásil, že se do astrologického zvířetníku dostane jen dvanáct 
nejrychlejších. Během soutěže různá zvířata ukázala svůj typický charakter a jsou v kalendáři 
seřazena podle toho, v jakém pořadí k císaři dorazila…Podle Luny se ovšem v Asii řídí ještě 
mnohé jiné národy, a tak se každoročně oslav lunárního „Silvestra“ účastní miliony a miliony 
lidí. Pro Číňany je Nový rok, nebo také Svátky jara, nejvýznamnějším ze všech svátků vůbec. 
 
Jaký bude rok tygra? 
Rok tygra je rok dynamiky, síly a pozitivního pohybu. Tygr je v tradiční čínské kultuře 
králem zvířat. Je to inteligentní dravec, patří mezi jedno z nejsilnějších zvířat v přírodě, a 
proto i lidé narození v roce Tygra oplývají silou a mocí. Jsou to optimisté s tuhým kořínkem, 
a jsou-li sraženi na kolena, vždycky se znovu zvednou a postaví. Ať i pro vás je rok 2010 
rokem síly a nezdolné energie! A pokud máte ve své blízkosti někoho, kdo je ve znamení 
tygra, pořiďte mu malý dáreček červené barvy, nejlépe osobního rázu, např. červený notýsek 
nebo červené ponožky… Přinese mu to štěstí! Štěstím je prý také probudit se na Nový rok a 
uslyšet zpěv ptáků, pravidla připouštějí i vlaštovky a hejly. My uslyšíme na scénách 
Songfest.cz celé hejno zcela originálních „ptáčků“, a tak nás jistě čeká štěstí dvojnásobné… 
 
Feng-yün Song  
Kosmopolitní zpěvačka Feng-yün Song sama pochází z čínské Sibiře, studovala jak 
pekingskou operu, tak klasický evropský zpěv, a během celé své hudební i pedagogické praxe 
se snaží o propojování prvků východních a západních kulturních tradic. I proto založila 
občanské sdružení Feng-yün Song o. s., pod jehož jménem pořádá nejrůznější hudební akce či 
semináře podporující mezikulturní dialog. „Oslavou nového lunárního roku chceme 
především nabídnout zajímavý kulturní program a případnou alternativu k tradičnímu 
Silvestru,“ říká Feng-yün Song.  


