
Vstupenky kategorie GALA                                                                  
Zahrnují vstup na všechny čtyři části programu večera. Součástí večera 
je osobní setkání s Magdalenou Koženou a členy vznikající správní rady nadačního fondu. 
Umělkyně vystoupí bez nároku na honorář.

Cena vstupenek kategorie GALA je 10 000 Kč bez DPH.
V této kategorii je možné objednávat jak jednotlivé vstupenky, tak i celý stůl (10 míst) či stoly. 
Min. 50 % ceny vstupenky kategorie GALA je určeno na přímou podporu nadačního fondu. 
Je možné ji uhradit formou daru. 

Donátoři nadačního fondu                                                                    
Hostitelé stolů (10 míst) se stávají prvními donátory nadačního fondu Magdaleny Kožené. 
Poděkování donátorům bude uvedeno v programu večera.
Označení slavnostního stolu je možné personifikovat dle přání hostitele. 

Vstupenky kategorie GALA lze zakoupit výhradně 
prostřednictvím zástupců nadačního fondu. 
Kapacita vstupenek v této kategorii je omezená. 
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Podpořte vznik unikátního nadačního projektu 
svou účastí na slavnostním galavečeru.

Donátorský galavečer ve prospěch osobního projektu uznávané pěvkyně zaměřeného na 
podporu jedinečného systému vzdělávání poskytovaného základními uměleckými školami. 
Staňte se zakládajícím donátorem nadačního fondu Magdaleny Kožené.

GALA pro nadační fond Magdaleny Kožené je prvním oficiálním představením 
tohoto promyšleného projektu – pozvěte své přátele, blízké nebo obchodní partnery 
na  neopakovatelný galavečer, a podpořte Magdalenu v přípravě nového projektu 
celospolečenského významu. 

PROGRAM VEČERA                                                                           

18.00  welcome drink – přivítání GALA hostů a patronů večera
19.00  koncert 
20.30  banket formou servírované večeře
22.00  představení nadačního fondu

Magdalena Kožená patří mezi nejproslulejší pěvkyně současnosti. Tuto její pozici 
dokládá řada domácích i zahraničních ocenění a exkluzivní smlouva s nahrávací 
společností Deutsche Grammophon. Na svém kontě má mnoho prestižních uměleckých 
ocenění, mj. je Rytířem řádu umění a literatury Francouzské republiky. Magdalena 
je neúnavnou propagátorkou české hudby a české kultury. Hrdá moravská rodačka 
a maminka 3 dětí se nyní rozhodla osobně podpořit a vyzdvihnout unikátní systém 
uměleckého vzdělávání, které poskytují základní umělecké školy v České republice 
a  v rámci cílených aktivit podpořit další růst uměleckých talentů. Zve proto ke 
společnému večeru ty, kteří osobně umění milují a podporují. Ráda by jejich pozornost 
upřela na oblast nepovinného uměleckého vzdělávání, která poskytuje silné zázemí 
kulturnosti našeho národa, vychovává talenty a v neposlední řadě též kultivované 
publikum.

Se souborem La Cetra Barockorchester Basel, který pod vedením věhlasného italského 
dirigenta  Andrey Marcona patří v současné době k naprosté světové interpretační 
špičce v oboru barokní hudby, Magdalena Kožená spolupracuje velmi často. Jejich 
společný program je ojedinělý nejen po stránce dramaturgické (do kontrastu je 
postaven atraktivní monteverdiovský program se skladbou současného autora), 
ale i interpretační: režii poloscénického nastudování programu svěřila Magdalena 
svému dlouholetému spolupracovníkovi a příteli, režisérovi Ondřeji Havelkovi.

„Magdalena je nejen vynikající umělkyní, ale 
především vnímavou osobností. Její vlastní nadační 
projekt velmi přesně cílí do oblasti vzdělávání, která 
si zaslouží plnou pozornost celé společnosti.“ 

David Mareček, generální ředitel ČF

„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší 
kulturnosti, naší lásky k umění. Možná je bereme 
jako samozřejmost, ale jsou ve světovém měřítku 
zcela unikátním vzdělávacím systémem, který je 
třeba hýčkat, rozvíjet a podporovat.“ 

 Magdalena Kožená
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