
Partneři minulého ročníku
Projekt finančně podpořili:
Nadace ČEZ, Ústecký kraj, 
Město Louny, Fujikoki Czech s.r.o.,
Ekostavby Louny, s.r.o., Ishimitsu
Manufacturing Czech, s.r.o., 
Aisan Industry Czech, s.r.o., 
Takada Industries CR, s.r.o., 
Novák-papír s.r.o., Lunapharm s.r.o.
– Lékárna na Široké, LKT Bohemia, 
KB-BLOK systém, s.r.o., Kardio
Louny s.r.o., Harmonikas, s.r.o., 
Petr Šimánek – optika, Institut
intermedií, Bezva spaní, Felux s.r.o.
Vršovice, Technická správa města
Louny, Hotel U Radnice, PS světelné
zdroje s.r.o., Přátelé Zdeňka Sýkory,
Tereza a Vojtěch Vágnerovi, 
MUDr. Iveta Bušáková, 
Ing. Libor Veselý, Ing. Milan Marek,
Mgr. Štěpánka Slezáková

Technická podpora: 
Malířství Hrbek, Hotel Merlot,
Saldo-Zlatohlávek Dobroměřice,
Hotel Zlatý lev

Na akci spolupracovali: 
Městská knihovna Louny, 
Oblastní muzeum v Lounech,
Vrchlického divadlo Louny, 
Galerie města Loun, 
Děkanství Louny, 
taneční skupina Zlouni

Mediální partner: 
Svobodný hlas

První ročník v číslech: 
2 000 návštěvníků, 
4 zúčastnění autoři, 
9 instalací na 7 místech

Jan Hladil: Šum světla, abstraktní videoart, volná audiovizuální generovaná kompozice, 2016,
foto © Jiří Jiroutek

Festival Kouzlo světla 
už podruhé připravuje spolek
Sýkora 2020 ve spolupráci
s kulturními institucemi 
Města Loun a za jeho 
finanční podpory.

www.kouzlosvetla.cz

Vloni se nám s pomocí štědrých
darů našich sponzorů podařilo
poprvé rozsvítit a osvítit Louny 
při prvním ročníku festivalu 
Kouzlo světla. Srdečně Vás 
jménem spolku Sýkora 2020 
zveme na druhý ročník, 
který zahájíme 
14. července 2017 ve 20 hodin 
na Mírovém náměstí v Lounech. 

Jan Hladil a Roman Dušek: nasvícení
piazzetty před Vrchlického divadlem 
s použitím geometrické kompozice
Zdeňka Sýkory z roku 1962,
foto © Jiří Jiroutek



Jak nás můžete podpořit?
Partner akce. Finanční příspěvek na účet 2601150644/2010. Jako poděkování se vaše logo/jméno objeví na všech 
propagačních a doprovodných materiálech festivalu.
Partner instalace. Staňte se výhradním partnerem realizace vybraného díla a získejte možnost být u toho, když dílo vzniká. 
Jako poděkování bude vaše logo/jméno uvedeno na propagačních materiálech akce a jmenovitě vždy zmíněno při každé 
prezentaci vystaveného díla.
Mediální partner.

Jména a loga všech podporovatelů budou zveřejněna během samotné akce.

Spojte se s námi
Pro přesné podmínky a další možnosti spolupráce kontaktujte prosím Štěpánku Slezákovou.
Tel. 604 121 529, e-mail: stepanka@kouzlosvetla.cz

Předem děkujeme za vaši případnou podporu. Velmi si jí vážíme.

 

 

Program festivalu Kouzlo světla 2017 je opět zaměřený na umění pracující se světlem a architekturou. 
Návštěvníci akce budou mít příležitost seznámit se s díly několika předních představitelů tohoto umění – Jakuba Nepraše, 
Ronyho Plesla, Františka Pecháčka, Davida Vrbíka a dalších umělců. Festivalu se letos opět zúčastní Jan Hladil, 
jehož Rezonátor představený poprvé na lounském KS 2016 se stal nejobdivovanějším dílem podzimního pražského festivalu
Signal. O účast projevili zájem i další skvělí umělci, naše rozhodnutí pozvat je do Loun je však limitováno rozpočtem akce.
Stejně jako vloni bude slavnostní atmosféru večera umocňovat neobvyklé nasvícení vitráží chrámu svatého Mikuláše a opět
bude světelnou vizualizací díla Zdeňka Sýkory ozvláštněna piazzetta před Vrchlického divadlem. Na dvorku Městské knihovny 
se budou promítat staré filmy dokumentující historii Loun.
Pro zahájení festivalu bylo letos zvoleno náměstí, kde by se také měl – premiérově v Lounech – promítat videomapping, diváky
loňského ročníku postrádaný. Na mapě instalací přibydou další zastávky, například proluka vedle synagogy v Hilbertově ulici,
kostel Církve československé husitské v Jakoubkově ulici či sklepení Oblastního muzea.

Slavnostně nasvícené vitráže chrámu sv. Mikuláše 
foto © Jiří Jiroutek

Jan Hladil: Rezonátor, audiovizuální laserová instalace, 2016
foto © Jiří Jiroutek

František Bartoň: Městská knihovna nasvícená do barev francouzské trikolóry 
foto © Jiří Jiroutek


