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SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ 19. ROČNÍKU FESTIVALU

Dnes 16. července slavnostně začíná 19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, a to za
účasti vrcholných představitelů politiky, kultury i byznysu. Slavnostního zahajovacího aktu
v českokrumlovském hotelu Růže i vlastního operního galakoncertu proslulého tenoristy JOSÉHO CURY se
zúčastní prezident ČR pan Václav Klaus s chotí Livií Klausovou, ministr financí pan Miroslav Kalousek s chotí,
ministr spravedlnosti pan Jiří Pospíšil, starosta města Český Krumlov pan Luboš Jedlička, primátor města
České Budějovice pan Miroslav Tetter, emeritní předseda vlády ČR pan Jan Fischer s chotí, emeritní ministři a
ministryně pan Vladimír Tošovský, pan Jakub Šebesta a paní Rut Bízková. A dále velvyslanci zemí Argentiny,
Brazílie, Koreje, Slovenska a Izraele a poslanci a senátoři a ostatní významné osobnosti z řad partnerů festivalu
a veřejného života.
Prezident České republiky pan Václav Klaus ve své zdravici k 19. ročníku uvedl:
„Již dávno nejde jen o kratochvíli pro turisty. Do Českého Krumlova se na festivalové koncerty sjíždějí milovníci kvalitní
hudby kvůli hudbě samotné, věhlas festivalu je samostatnou hodnotou, pro kterou stojí za to Český Krumlov o prázdninách
navštívit. I Krumlovští uvítali, že mají pod okny produkce slavných jmen kulturní současnosti a přijali festival jako svůj
svátek… Také díky tomuto skvělému festivalu není Český Krumlov žádným muzeem architektury, ale živým kulturním
městem, jedním z center dobré hudby u nás.“

Slavnostního zahájení se ujme jedna z největších světových hvězd tenorového oboru argentinský pěvec José
Cura. Na recitálu složeném především z děl italského operního repertoáru Josého Curu doprovodí In-Hye Kim,
korejská sopranistka, a Symfonický orchestr Českého rozhlasu, jehož taktovky se ujme dlouholetý
spolupracovník Josého Cury, dirigent Mario de Rose. Zahajovací koncert festivalu se uskuteční od 20 hodin
v Pivovarské zahradě.
José Cura exkluzivně o svém vystoupení v Českém Krumlově:
„První, co mě napadlo, když jsem dostal pozvání se do České republiky vrátit, byl, že se vracím do země legendárních
skladatelů, do země skvělých hudebníků, instrumentalistů, pěvců, do země, kde má veřejnost neobyčejnou možnost učit se
o hudbě od útlého věku, což u nás na jihu neplatí. Je to pro umělce velká výzva vystupovat v České republice…Byl jsem
velice potěšen, že se mohu po sedmi letech do České republiky vrátit a že můj koncert byl velmi rychle vyprodán.“
„Nebyl pro mě žádný problém zařadit si festivalový koncert do svého programu, neboť jsou prázdniny. Pokud by se festival
konal například v únoru, bylo by velmi komplikované uskutečnit dva koncerty. Takto ale jediným problémem bylo
přesvědčit moji manželku, aby se mnou strávila týden dovolené v České Krumlově. Ale když jsem jí ukázal, jak je Krumlov
krásný na fotografiích a videu, celá rodina souhlasila, že v tak nádherném městě dovolenou ráda stráví, zatímco já budu
pracovat…“
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„Mám mnoho plánů do budoucna, ale věřím, že dobrá zpráva pro Česko bude, že jsme se před pár dny domluvili, že se
příští rok opět vrátím do Českého Krumlova a budu zpívat v opeře Komedianti před Otáčivým hledištěm. Nebude to tedy
koncert, ale kompletní opera, což jsem zatím v České republice nikdy nedělal. Otáčivé hlediště je skvělé… jen nevím, jestli si
člověk nemusí brát nějak pilulky proti mořské nemoci…“

PROGRAM ZAHAJOVACÍHO VÍKENDU

16/7 pátek 20:00
Pivovarská zahrada
JOSÉ CURA
Zahajovací operní galakoncert
José Cura – tenor * In-Hye Kim – soprán * Symfonický orchestr Českého rozhlasu * Mario de Rose – dirigent
17/7 sobota 20:00
Pivovarská zahrada
Noc na Broadway III
Christine Noll, Capathia Jenkins, Hugh Panaro – zpěv * Moravská filharmonie Olomouc *
Kühnův smíšený sbor * Randall Craig Fleischer – dirigent
18/7 neděle 20:00
Pivovarská zahrada
JOSÉ CURA
Operní galakoncert – repríza

KONTAKT
Ing. Lucie Johanovská – manažerka komunikace a PR
MHF Český Krumlov – Auviex, s.r.o., Perlitová 1820, 140 00 Praha 4
tel: + 420 241 445 404; 723 906 754; e-mail: johanovska@auviex.cz; www.festivalkrumlov.cz
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