Informace k předprodeji vstupenek a programu 25. ročníku MHF Český Krumlov

Vážení přátelé,

s potěšením Vám oznamujeme, že jsme na našem webu www.festivalkrumlov.cz již zveřejnili stěžejní
body programu příštího ročníku MHF Český Krumlov. Předprodej vstupenek na vybrané koncerty
(jedná se o koncerty v Pivovarské zahradě a v Zahradě Kooperativy) bude spuštěn již příští týden. Pro
členy Klubu přátel MHF ČK začne v pondělí 7. prosince ve 14.00, pro ostatní zájemce pak o týden
později, v pondělí 14. prosince ve 14.00.
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov oslaví v roce 2016 čtvrtstoletí své existence, jubilejní
pětadvacátý ročník bude proto připomenutím koncertů některých výjimečných interpretů, kteří na
festivalu za dobu jeho trvání vystoupili. Pozvání na MHF ČK 2016 přijali např. Arturo Sandoval, Daniel
Raiskin, Roger Isaacs, Bohuslav Matoušek a další. V průběhu čtyř týdnů se představí i celá řada dalších
světově proslulých umělců v čele s hlavní hvězdou 25. ročníku, peruánským tenoristou Juanem
Diegem Flórezem. Festival však dává příležitost i mladým umělcům, tentokrát vystoupí mj. Jan
Mráček, Petr Nouzovský, Karel Martínek, připraven je též koncert dvou mladých vítězů prestižních
mezinárodních soutěží. Představí se především české orchestry a soubory a zazní jak stěžejní díla
světové koncertní literatury, tak i méně často uváděné skladby.
Kromě koncertů klasické hudby se již tradičně uskuteční i večery jiných žánrů: koncert jazzové
legendy - trumpetisty Artura Sandovala s CBC Big Bandem, večer filmových melodií Ennia
Morriconeho a Luboše Fišera, projekt Carlose Piñany s názvem Flamenco Symphony, večer
muzikálových melodií Bravo Broadway! s hvězdami broadwayských divadel, koncert šansoniérky Szidi
Tobias ad. Festival vzdá rovněž poctu W. A. Mozartovi, od jehož narození příští rok uplyne 260 let.
Závěr festivalu pak bude skutečně velkolepý, zazní dílo Carla Orffa Carmina Burana v podání
Symfonického orchestru Českého rozhlasu a dvou pěveckých sborů.
V rámci MHF Český Krumlov 2016 je naplánováno dvaadvacet koncertů, které se kromě tradičních
festivalových lokací (Pivovarská zahrada, Zahrada Kooperativy, Zámecká jízdárna, Maškarní sál)
budou konat i na dalších atraktivních místech Českého Krumlova, jako jsou např. zámecká kaple či
kostel a zahrada nově opraveného kláštera. 25. ročník MHF Český Krumlov se koná od 15. července
do 6. srpna 2016. Oproti předešlému roku se tedy za stejnou dobu uskuteční o devět koncertů více,
novinkou jsou také úterní koncerty v Maškarním sále, nedělní koncerty v klášterním kostele a
v zámecké kapli a v neposlední řadě i dva koncerty v tentýž večer (dvakrát se uskuteční zároveň
komorní koncert v Maškarním sále a koncert v Pivovarské zahradě). Velkých open-air koncertů bude
tentokrát více než v předešlých letech. Doufejme proto, že nám počasí bude přát stejně jako
v uplynulém létě, kdy všechny venkovní koncerty proběhly za krásného letního večera.

Kompletní dramaturgie se všemi podrobnostmi bude zveřejněna po Novém roce, nyní přinášíme
bližší informace pouze ke koncertům, jejichž předprodej zahajujeme v pondělí 7. 12. pro členy Klubu
přátel MHF ČK a v pondělí 14. 12. pro veřejnost.
V první vlně předprodeje bude možné zakoupit vstupenky na sedm koncertů Mezinárodního
hudebního festivalu Český Krumlov 2016. Týká se to těchto koncertů: 16. 7. Juan Diego Flórez a
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, 21. 7. Filmová hudba: Ennio Morricone a Luboš Fišer, 23. 7.
Carlos Piñana: Flamenco Symphony, 27. 7. Szidi Tobias & Band, 30. 7. Bravo Broadway!, 5. 8. Arturo
Sandoval - jazzová legenda, 6. 8. Carl Orff: Carmina Burana. Informace k předprodeji najdete na
našem webu www.festivalkrumlov.cz v sekci Vstupenky. Předprodej vstupenek na další koncerty
začne po Novém roce. I v letošním roce předprodej probíhá ve dvou časových pásmech, které jsou
cenově odlišeny – do 31. 5. 2016 jsou ceny vstupenek nižší, včasný nákup vstupenek tedy přináší
možnost úspory.
Jeden z koncertů tradičně věnujeme členům Klubu přátel MHF Český Krumlov, kteří na tento koncert
mají vstupenky zdarma či s výraznou slevou, podle druhu členské karty. V minulých letech jsme
členům našeho klubu nabídli koncerty klasické hudby, tentokrát však změníme žánr: koncertem pro
členy klubu bude projekt „Filmová hudba: Ennio Morricone a Luboš Fišer“, který se uskuteční 21. 7.
v Pivovarské zahradě. Vystoupí Filharmonie Bohuslava Martinů, pěvecký sbor ReBelcanto a sólistky
Patricia Janečková a Taťána Roskovcová.

Sobota 16. 7. 20:30 Pivovarská zahrada
Operní galakoncert - výběr ze světového operního repertoáru
Sólista: Juan Diego Flórez /Peru/ - tenor
Dirigent: Christopher Franklin /USA/
Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Jedna z největších operních hvězd současnosti,
peruánský tenorista Juan Diego Flórez, vystoupí pod
širým nebem v Pivovarské zahradě se svým operním
recitálem. Juan Diego Flórez jako mladík zpíval rock a
pop, teprve později ho uchvátila klasická hudba. Jeho
operní debut se odehrál na Rossiniho operním
festivalu, kde na poslední chvíli zaskočil za nemocného
kolegu. Jeho vystoupení vyvolalo doslova senzaci.
Krátce nato dostal pozvání do milánské La Scaly, kde
pod vedením dirigenta Ricarda Mutiho ve svých 23
letech otevíral novou operní sezónu. Od té doby
vystoupil na všech předních operních scénách světa, zejména v operách Rossiniho, Donizettiho a
Belliniho. Od roku 2001 nahrává exkluzivně pro společnost Decca, pro niž natočil řadu recitálových
alb a podílel se i na nahrávkách několika oper. BBC ho označila za jednoho z největších tenoristů
historie. Na koncertě v Českém Krumlově ho doprovodí rezidenční těleso MHF Český Krumlov,
Symfonický orchestr Českého rozhlasu, pod vedením Christophera Franklina.

Čtvrtek 21. 7. 20:30 Pivovarská zahrada
Filmová hudba: Ennio Morricone a Luboš Fišer (filmové melodie dvou osobitých skladatelů)
Sólisté: Patricia Janečková, Taťána Roskovcová (zpěv)
ReBelcanto
Filharmonie Bohuslava Martinů
Dirigent: Stanislav Vavřínek
Program:
E. Morricone: Pro hrst dolarů (1964), Pro pár dolarů navíc (1965), Hodný, zlý a ošklivý (1966), Tenkrát
na Západě (1968), Nebeské dny (1978), Profesionál (1981), Tenkrát v Americe (1984), Misie (1986)
L. Fišer: Sinfonia Fišeriana (hudebně-obrazová báseň z televizní a filmové hudby autora)

Projekt Ennio Morricone & Luboš Fišer je přehlídkou
známých filmových melodií dvou rozdílných
skladatelů, kteří mají jedno společné: i „obyčejné“
filmy povyšovali svým mistrovstvím na umění.
Vystoupí pěvecký sbor ReBelcanto, zpěvačky Patricia
Janečková a Taťána Roskovcová a Filharmonie
Bohuslava Martinů pod vedením Stanislava Vavřínka.

Sobota 23. 7. 20:30 Pivovarská zahrada
Carlos Piñana: Flamenco Symphony
Sólisté: Carlos Piñana - kytara, Agustín Garnés - zpěv, clapping, Miguel Ángel Orengo - bicí nástroje,
Maise Márquez - tanec, clapping
Dirigent: Jan Kučera
Moravská filharmonie Olomouc

Do Českého Krumlova se opět vrací flamencový
kytarista Carlos Piñana, který vystupuje jak v sólových
recitálech, tak v různých projektech zahrnujících
klasickou hudbu, jazz, tanec či world music. V jeho hře
se snoubí brilantní kytarova technika s neobyčejným
výrazem, poezií a lyrismem. Podařilo se mu vytvořit
zajímavý diskurz flamenca a jiných hudebních stylů,
kterými vytváří originální hudební řeč. Je mistrem
improvizace, což dokazuje v sólových instrumentálních
kusech i při doprovázení zpěváků. V Českém Krumlově
tentokrát vystoupí s projektem Flamenco Symphony,
v němž představí temperamentní flamenco za
doprovodu symfonického orchestru.

Středa 27. 7. 20:30 Zahrada Kooperativy
Szidi Tobias & Band
Jolanka komorně
(večer šansonů z dílny autorských dvojic Vyskočáni - Lipovský, Vyskočáni - Lasica, Hapka - Horáček)

Szidi Tobias se narodila na Slovensku, studovala herectví v Bratislavě a
Budapešti a jako herečka prošla několika divadly (např. Astorka Korzo).
Pěvecky se Szidi Tobias výrazně prosadila poprvé po roce 2000 ve
spolupráci s dvojicemi Svoboda-Horáček a Hapka-Horáček, v současnosti
nejvíce spolupracuje s textařem Peterem Lipovským a skladatelem
Milanem Vyskočánim. Vystupuje s kapelou Szidi Tobias & Band, texty zpívá
převážně v českém jazyce, ale i ve slovenštině a maďarštině. Její nejnovější
CD se jmenuje Jolanka a písně z této desky zazní i v českokrumlovské
Zahradě Kooperativy. Na programu jsou však i další písně a šansony z dílny
Vyskočáni-Lipovský, Vyskočáni-Lasica, Hapka-Horáček aj.

Sobota 30. 7. 20:30 Pivovarská zahrada
Bravo Broadway!
Sólisté: Christiane Noll, Rob Evan, Capathia Jenkins, Doug La Brecque
Dirigent: Randall Craig Fleischer
Moravská filharmonie Olomouc

MHF Český Krumlov pravidelně nabízí též divácky
oblíbené muzikálové večery. V předešlých letech
festival připravil seriál Noc na Broadwayi, koncert
rockových oper Broadway Rocks, večer s názvem James
Bond Music či výlet do světa českého muzikálu. I
tentokrát se diváci mohou těšit na slavné muzikálové
melodie a na hvězdy broadwayských divadel - vystoupí
Christiane Noll, Rob Evan, Capathia Jenkins a Doug La
Brecque. Doprovodí je Moravská filharmonie Olomouc,
taktovku pozvedne Randall Craig Fleischer.

Pátek 5. 8. 20:30 Pivovarská zahrada
Arturo Sandoval - jazzová legenda
CBC Big Band

Do Českého Krumlova opět míří fenomenální trumpetista, ale
také klavírista a skladatel Arturo Sandoval. Ovládá jazz, populární
i klasickou hudbu, získal deset cen Grammy, cenu Emmy a mnoho
dalších ocenění. Spoluzaložil úspěšnou skupinu Irakere, jejíž
hudba byla fúzí jazzu, rocku, klasické hudby i tradiční kubánské
hudby, později založil svou vlastní kapelu. Je žákem legendárního
Dizzy Gillespieho a nahrál desky jak s ním, tak např. s Frankem
Sinatrou, Paulem Ankou, Rodem Stewartem a mnoha dalšími.
Narodil se na Kubě, od roku roku 1990 však žije v USA. V roce
2000 o něm byl natočen životopisný film Pro lásku či pro vlast:
Příběh Artura Sandovala. Skvělý jazzman Arturo Sandoval
v Českém Krumlově vystoupí dvakrát. První z koncertů doprovodí Jihočeská komorní filharmonie,
druhý pak nabídne jazzové standardy. Hvězdného trumpetistu doprovodí CBC Big Band pod vedením
Miroslava Surky.

Sobota 6. 8. 20:30 Pivovarská zahrada
Carl Orff: Carmina Burana
Sólisté: Adriana Kučerová - soprán, baryton - v jednání, Roger Isaacs - kontratenor
Dirigent: Ondrej Lenárd
Kühnův smíšený sbor, Kühnův dětský sbor
Symfonický orchestr Českého rozhlasu

Závěrečný koncert 25. ročníku bude skutečně velkolepý. V Pivovarské zahradě
zazní dílo Carla Orffa Carmina Burana, kantáta složená na motivy souboru
středověkých náboženských, satirických, milostných a pijáckých písní a básní.
Dílo provede Symfonický orchestr Českého rozhlasu pod vedením Ondreje
Lenárda, zazpívá Kühnův smíšený sbor a Kühnův dětský sbor. Sólisty budou
sopranistka Adriana Kučerová či kontratenorista, který při minulém ročníku
MHF ČK nadchl diváky koncertu v Maškarním sále - Roger Isaacs.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

PRODEJ VSTUPENEK
Exkluzivní prodejce vstupenek na 25. ročník MHF Český Krumlov je společnost Ticketstream. Vstupenky jsou k dostání online v rezervačním systému Ticketstream www.ticketstream.cz nebo www.ts1.cz, vstup do rezervačního systému je možný
rovněž přes stránky festivalu www.festivalkrumlov, sekce Vstupenky. Dále je rovněž možné koupit vstupenky osobně na
jakékoli pobočce společnosti Ticketstream, jejichž seznam je uveden na webových stránkách společnosti. V Českém
Krumlově prodej vstupenek zajišťuje Infocentrum se sídlem na Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov
(www.ckrumlov.cz/info).
http://www.festivalkrumlov.cz/vstupenky

SLEVOVÉ PROGRAMY
Držitelé průkazů ZTP – sleva 30 % po předložení příslušného dokladu. Držitelé průkazů ZTP/P – sleva 30 % po předložení
příslušného dokladu + doprovod zdarma. Děti do 6 let vstup zdarma (bez nároku na místo), děti od 6 do 15 let sleva 50 %.
Jednotlivé slevy nelze sčítat. Jako každoročně festival ve spolupráci s Novinami města Český Krumlov vydává na vybrané
koncerty i slevové kupony, které jsou určeny pro obyvatele Českého Krumlova.

KLUB PŘÁTEL MHF ČESKÝ KRUMLOV
Klub přátel MHF Český Krumlov je věrnostní program, který zahrnuje celou řadu výhod pro stálé příznivce festivalu, jako
např. zvýhodněné vstupné na koncerty a společenské akce festivalu a rovněž slevy uplatnitelné v síti spolupracujících
subjektů. Členové klubu mají také možnost přednostního nákupu vstupenek před zahájením prodeje pro ostatní zájemce.
Klubu přátel MHF Český Krumlov je navíc každý rok věnován jeden festivalový koncert jako výraz poděkování za přízeň. Na
tento koncert získávají členové klubu dvě vstupenky zdarma či s výraznou slevou, podle typu karty. Pro MHF Český Krumlov
2016 to je koncert „Filmová hudba: Ennio Morricone a Luboš Fišer“, který se uskuteční 21. července 2016 v Pivovarské
zahradě.
http://www.festivalkrumlov.cz/klub-pratel-mhf-ck

PARTNEŘI
Odkazy na všechny partnerské subjekty i s možností propojení na jejich internetové stránky naleznete na webových
stránkách MHF Český Krumlov www.festivalkrumlov.cz v sekci „Partneři“. Mezinárodní hudební festival Český Krumlov
děkuje všem svým partnerům za spolupráci a podporu s přesvědčením, že tato spolupráce je přínosem pro obě strany a
nezastupitelnou službou veřejnosti.

Kontakt:
Ing. Mgr. Miroslava Štípková
Tisková mluvčí a PR manažerka
Auviex, s. r. o., Perlitová 1820, 140 00 Praha 4
Tel.: +420 606 088 985
E-mail: stipkova@auviex.cz

