
FESTIVAL DAGMAR 800 
 

24. – 26. května 2012 
Ribe 

 

 
 
„Dagmar 800“ je souhrnný název akcí, které mají připomenout osmisté výročí úmrtí 
historicky nejznámější osobnosti Ribe, královny Dagmar.  

 
Dagmar/Markéta 
 

Byla první známá česká „krajanka“ v Dánsku. Narodila se jako 
Markéta Drahomíra Přemyslovna kolem roku 1190. Jejím otcem 
byl Přemysl I. Otakar a nevlastní sestrou svatá Anežka Česká. 
Roku 1205 se provdala za dánského krále Valdemara II. 
Vítězného a přijala jméno Dagmar. Zemřela za nevyjasněných 
okolností 24. května 1212 v Ribe a místem jejího posledního 
odpočinku je  kostel sv. Bendta v Ringstedu. Historici se 
neshodují na roku úmrtí – dánská strana uvádí 1212, česká 
naopak 1213 (mylně, na základě chybného zápisu). V Dánsku 
jsou dodnes připomínány balady o královně Dagmar. Pocházejí 
většinou z 15. století a pějí o její dobrotě a kráse. 

 
Festival v Ribe  
 

Na festivalu vystoupí několik českých umělců, mj. česká mezzosopranistka Markéta 
Dvořáková v hlaví roli opery Anorexia Sacra, folk-rocková skupina Tomáš Kočko & 
Orchestr či Divadlo Kufr. V rámci slavnostního zahájení výstavy Obraz královny Dagmar 
v umění vystoupí česko-dánské Duo Modus. Představení o Dagmar připravuje česko-
dánské loutkové divadlo Svanen. Ribe je také první zastávkou putovní výstavy Královna 
Dagmar, česká princezna, kterou připravilo Velvyslanectví České republiky v Kodani     
ve spolupráci s dánskými a českými historiky. 
 

Hlavním organizátorem festivalu je konsorcium několika aktérů z jihozápadního Jutska. 
Velvyslanectví České republiky v Kodani je od samého počátku příprav jeho aktivním 
spolupracovníkem a garantem mnoha jeho akcí.  
Webové stránky festivalu: http://dagmar800.dk. 
 
 
 

Na festival Dagmar800 v Ribe přijala pozvání předsedkyně Poslanecké sněmovny 
Parlamentu České republiky paní Miroslava Němcová. Programu se zúčastní spolu 
s oficiální delegací v pátek 25. a v sobotu 26. května 2012. 

 

http://dagmar800.dk/


Česká část festivalu 
 
Entré 
 

Zahájení výstavy Královna Dagmar, česká princezna  
 
Vernisáž pro VIP hosty se uskutečnila 22. května 2012 v 17:00 ve Staré radnici       
v Ribe, Von Støckens Plads 
 

Nová putovní výstava o životě královny Dagmar, jejích českých kořenech a tehdejší 
Evropě, kterou připravilo Velvyslanectví České republiky v Kodani ve spolupráci                
s dánskými a českými historiky.  
Výstava bude v Ribe k vidění od 22. do 27. května 2012. Od 17. srpna 2012 bude výstava 
k vidění v Ringstedu a následně v dalších dánských městech. Zahájení české verze se 
předpokládá na podzim 2012 v Praze.  
 
 

Čtvrtek 24. května 2012 
 

Koncert hudební skupiny Tomáš Kočko & Orchestr 
World music inspirovaná moravskou tradiční hudbou. 

21:30, Ribehus Slotsbanke 

 
 
 

Pátek 25. května 2012 
 

Představení Divadla KUFR 
 

Dvojice klaunek a kejklířek Adéla Kratochvílová a Dáša Trávníková vystoupí 
v představení Tančíček Adušiadáši. 
 
16:00, Středověký trh na Hovedengen 
 

 



 

 

Představení dánsko-českého loutkového divadla Svanen  
 

Příběh o královně Dagmar 
16:00, Quedens Gaard 
 

 
 
 

 

Tvůrčí dílna pro děti a malování na obličej s českou výtvarnicí 
Renátou Fučíkovou 
 
Středověký trh na Hovedengen 
 

 

Večerní posezení se středověkou večeří a zábavou 
17:00–21:00, Skibbroen 

 
17.30 - Folkové trio Lady Fedorové   
 

  
 
18.30 - Divadlo Kufr 

19.30 - Folkové trio Lady Fedorové 

 



Sobota 26. května 2012 
 

Slavnostní zahájení výstavy Obraz královny Dagmar v umění 
 
13:00, Ribe Kunstmuseum 
 

Vystoupí česko-dánské Duo Modus se skladbou De Dagmar regina, kterou k této 
příležitosti složila přední česká hudební skladatelka Sylvie Bodorová. 
 

 
 

 

Premiéra opery Anorexia Sacra  
 

Opera dánské hudební skladatelky Line Tjørnhøj o smrti královny Dagmar. 
V hlavní roli vystoupí mezzosopranistka Markéta Dvořáková. 
 
15:15, Katedrála v Ribe – úvod k opeře (v angličtině) 
16:00,  Katedrála v Ribe – představení 
 

 
 

 
 

Tvůrčí dílna pro děti a malování na obličej s českou výtvarnicí 
Renátou Fučíkovou 
 
Středověký trh na Hovedengen 
 



Představení Divadla KUFR 
 
Dvojice klaunek a kejklířek Adéla Kratochvílová a Dáša Trávníková vystoupí 
v představení Tančíček Adušiadáši. 
 
13:00 a 16:00, Středověký trh na Hovedengen 
 

 
 

 

 

Představení dánsko-českého loutkového divadla Svanen  
 
Příběh o královně Dagmar 
13:00 a 16:00, Quedens Gaard 
 

 
 
 

 

Závěrečný koncertní večer  

20:30, Ribehus Slotsbanke 
 
V programu vystoupí také hudební skupina Tomáš Kočko & Orchestr. 
 

 
 



Další aktivity v souvislosti s 800. výročím úmrtí královny Dagmar:  
 
Výstava originálních ilustrací z plakátu věnovanému královně Dagmar  
od české výtvarnice Renáty Fučíkové 
24.–26. května 2012, Galleri Bogh & Bøgh, Overdammen 1, Ribe 
 
Plakát vydalo nakladatelství Vyšehrad v česko-dánské verzi.  

 

 
 
 

Vydání příležitostné dopisnice  
 

Autorkou výtvarného provedení dopisnice vydané k 800. výročí úmrtí královny Dagmar 

je Renáta Fučíková. 

 

Vydala Česká pošta 16. května 2012. 

 

 
 
Více informací o dopisnici naleznete na: http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/celiny/postovni-
dopisnice/800--vyroci-umrti-danske-kralovny-dagmar-id37838/ 

http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/celiny/postovni-dopisnice/800--vyroci-umrti-danske-kralovny-dagmar-id37838/
http://www.ceskaposta.cz/cz/filatelie/celiny/postovni-dopisnice/800--vyroci-umrti-danske-kralovny-dagmar-id37838/


Středověké slavnosti v Ringstedu (17.-19. srpna 2012) 

 

Život královny Dagmar a legendy o ní budou letos také hlavním tématem Středověkých 
slavností v Ringstedu, který je místem posledního odpočinku královny Dagmar a jejího 
manžela Valdemara II. Vítězného. Součastí festivalu bude také slavnostní bohoslužba 
k uctění památky královny Dagmar.  Do Ringstedu jsou pozváni zástupci partnerského 
města Kutná Hora.  
Webové stránky slavností : http://www.ringstedmiddelalderfestival.dk/. 
 
 

http://www.ringstedmiddelalderfestival.dk/

