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Sensommer og efterår byder på snesevis af festivaler i Tjekkiet 

Det centraleuropæiske land har sjældent mange festivaler spredt ud over hele året, og nu og de 
kommende måneder står den på store musikalske oplevelser, events for designinteresserede og 
begivenheder der markerer hundredåret for unionen mellem Tjekkiet og nabolandet Slovakiet. 

 

En lang række store klassiske komponister er rundet af Tjekkiet med Smetana, Janáček og Dvořák som 
nogle af de mest berømte. Og i hjemlandet hylder man de musikalske helte, som alle har deres egne 
festivaler.  

I hovedstaden Prag, som er landets kulturelle centrum, afholder man i september Dvořák Prague 
International Music Festival, hvor en lang række dygtige og talentfulde musikere fra nær og fjern vil spille 
og fortolke værker af Antonín Dvořák, hans samtidige kollegaer og nogle af hans elever.  

Senere på året, i november, vil Leoš Janáček hædres på den særlige Janáček festival i landets næststørste 
by Brno.  

Der er mere klassisk musik i Prag med musikfestivalen Struny Podzimu, hvor solister og ensembler fra hele 
verden samles. Bl.a. deltager danske Ars Nova.  

Også jazz er stort i Tjekkiet og i række af jazzfejringer hen over året kan man i bøhmiske Hradec Králové 
nyde fem dage med oktoberjazz under overskriften Jazz Goes To Town. 

Det store 100-års jubilæum 
2018 er også præget af 100-års jubilæet for grundlæggelsen af det selvstændige Tjekkoslovakiet. Det 
tjekkiske folks historie er dramatisk og har været under indflydelse af skiftende overherredømmer og 
imperiers kamp om territorierne her i hjertet af Europa. 
Tjekkoslovakiet - altså den fælles stat med mellem Tjekkiet og nabolandet Slovakiet som opstod efter 1. 
Verdenskrig under opløsningen af det Østrigsk-Ungarske rige - varede ved indtil slutningen af 1992, hvor 
Tjekkoslovakiet blev delt op i det selvstændige Tjekkiet og Slovakiet.  

I forbindelse med jubilæet vil Tjekkiet og Slovakiet sætte fokus på kulturelle højdepunkter fra den fælles 
fortid. Det sker bl.a. med den fælles tjekkisk-slovakiske udstilling, som løber af stablen på Nationalmuseet i 
Prag.  
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Fra slutninger af september vil også den fælles industrielle kulturarv belyses, når det tekniske ,museum i 
Prag åbner op for den storstilede udstilling Made in Czechoslovakia. 

Også verdensberømte tjekkiske kunstnere som František Kupka og Alfons Mucha vil æres hen over 
efteråret med særskilte udstillinger i henholdsvis Prag og Brno.  

Design og lysfestival 
I oktober måned sættes der bogstavelig talt også spot på ny kunst og design. 
Under lysfestivalen Signal vil installationer og visuelle udtryk sætte deres stærke 
aftryk på festivalen, mens man under designfestivalen Designblok vil kunne møde 
tjekkiske og internationale designere.  
Savner man mere spænding og action, er der ingen grund til at fortvivle. I midten 
af oktober kan man blandt en lang række andre sportsbegivenheder opleve det 
traditionsrige hestevæddeløb Pardubice Steeplechase, der er blevet afholdt siden 
1874.  
Længe før Tjekkiet blev en selvstændig stat.  

For mere information:  

https://www.czechtourism.com/home/  

Kontaktinformation:  

Hvis du har brug for yderligere information om Tjekkiet, så kontakt venligst:  

 
Czech Tourism Office 
Lucie Vallin, direktør 
E-mail: vallin@czechtourism.com  
Tel.: + 46 (0) 8 44 04 221  
www.czechtourism.com  
 

Target Tourism, Trade & Press  
Pia Klitten Sørensen 
E-mail: pia@target-tourism.dk  
Telefon: +45 2452 1025  
www.target-tourism.dk

Om Tjekkiet  

Tjekkiet blev dannet i 1993, men landet har en lang og begivenhedsrig historie i kraft af placeringen i hjertet 
af Europa. Landet prydes af hundredvis af gamle slotte, klostre og herregårde samt smukke skove og bjerge. 
Derudover har Tjekkiet en traditionsrig mad- og ølkultur samt hele 12 UNESCO-seværdigheder. Hvert år 
holdes der et væld af festivaler med fokus på fx musik, mad og øl – og desuden har landet en lang række 
kur- og spasteder – og hele 90 golfbaner. Tjekkiet er ikke mindst kendt for hovedstaden Prag – eller ”Byen 
med de 1000 spir” med romantiske bydele, glitrende gader og den gamle, charmerende Karlsbro. Den korte 
afstand fra Danmark og det fornuftige prisniveau har gjort Tjekkiet til et populært rejsemål for både 
familieferier, weekendophold og aktive ferier – året rundt. 

Du kan finde flere billeder i mediedatabasen på vores website:  

http://www.brand.czechtourism.cz/en/Account/Log  


