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PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
NA 19. ROČNÍK MHF ČESKÝ KRUMLOV
BUDE ZAHÁJEN DNE 22. ÚNORA 2010
19. ročník MHF Český Krumlov
Cura / Kremer / Šporcl / Noc na Broadway / Mexický večer / Morisson / Don Giovanni / …
16. 7. – 21. 8. 2010, Český Krumlov
www.festivalkrumlov.cz

19. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov bude probíhat od 16. července do
21. srpna letošního roku v historických prostorách města Český Krumlov. Generálním partnerem
této největší letní přehlídky rozmanitých hudebních žánrů bude i v letošním roce KOOPERATIVA
POJIŠŤOVNA, a.s., člen Vienna Insurance Group. Z potvrzených hlavních partnerů zmiňme
společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. a ČEPS, a.s., oficiální partnerství prozatím přislíbily České
dráhy, a.s. a Povodí Vltavy, státní podnik. Hlavním mediálním partnerem festivalu bude MF Dnes
– člen mediální skupiny MAFRA, a.s.
Předprodej vstupenek na vybrané koncerty festivalu začíná dne 22. února 2010. Vstupenky budou k dostání
on-line v rezervačním systému festivalu, v prodejní kanceláři agentury Auviex a v předprodejích Ticketportal
a Eventim.

PROGRAM:
Letošní ročník festivalu bude slavnostně zahájen dne 16. července galakoncertem renomovaného
argentinského tenoristy JOSÉHO CURY. Partnery tomuto pěvci budou korejská sopranistka In-Hye Kim
a Symfonický orchestr Českého rozhlasu řízený Mario de Rosem. Tento výjimečný galakoncert se uskuteční
v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově. Předprodej vstupenek byl zahájen již v prosinci loňského roku
a v současné době je tento galakoncert již zcela vyprodán. Vzhledem k velkému zájmu publika je v jednání
druhé vystoupení této operní hvězdy!
Třetího dílu pokračování se dne 17. července dočká populární projekt Noc na Broadway. Působivý hudební
zážitek slibuje výběr slavných melodií z perel světové muzikálové tvorby, jakými jsou West Side Story, Evita,
Les Miserables, Cabaret, Chicago, Jesus Christ Superstar nebo Fantom opery v podání trojice zpěváků přímo
z newyorské Broadwaye - Christine Noll, Capathie Jenkins a Hugha Panara. O doprovod se postará Moravská
filharmonie Olomouc řízená dirigentem Randallem Craigem Fleischerem.
Dne 22. července bude v Maškarním sále Státního hradu a zámku Český Krumlov na programu kytarový recitál
Štěpána Raka, který bude věnován životnímu jubileu tohoto našeho předního kytaristy. O dva dny později,
tj. 24. července se v rámci festivalové řady Hvězdy světového jazzu představí známý australský trumpetista
a multi-instrumentalista James Morrison, kterého doprovodí CBC Big Band.
Dalším dramatickým žánrem, který tradičně nemůže v nabídce MHF Český Krumlov chybět, je opera. I letos se
uskuteční divácky oblíbená představení před Otáčivým hledištěm, a to opět v koprodukci s Jihočeským
divadlem České Budějovice. Nastudování opery oper – Mozartova Dona Giovanniho – v mezinárodním
pěveckém obsazení se režijně ujme Jiří Menzel a hudebně pak významný operní dirigent Antonio Allemandi.
Premiéry se uskuteční ve dnech 23. a 24. července, dále budou uvedeny 4 reprízy.
Ve čtvrtek 29. července v Maškarním sále vystoupí úspěšné Škampovo kvarteto s díly Haydna, Dvořáka
a Janáčka. Dalším z vrcholů festivalu bude vystoupení legendárního houslisty GIDONA KREMERA, jenž patří
mezi absolutní světovou špičku ve svém oboru a který do Českého Krumlova zavítá společně se svým
orchestrem Kremerata Baltica, jehož je zakladatelem. Do jeho hluboce muzikální a technicky dokonalé
interpretace se návštěvníci festivalu budou moci zaposlouchat na koncertu dne 31. července v Zámecké
jízdárně.
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Tradiční hudebně-gastronomický národní večer, který se uskuteční dne 7. srpna, se v letošním roce ponese
v mexických barvách, a to za hudebního přispění souboru Mariachi Azteca de Praga a za tanečního doprovodu
souboru Dvorana.
Ojedinělým zpestřením festivalové řady bude koncertní uvedení rokokové komické opery Il matrimonio
segreto neboli Tajné manželství z pera předního představitele neapolské školy klasické opery Domenica
Cimarosy v podání World Youth Orchestra dne 13. srpna v Zámecké jízdárně.
Dne 14. srpna nabídne festival unikátní žánrovou směsici vystoupením houslového virtuosa Pavla Šporcla
společně s romskou cimbálovou kapelou Romano Stilo. Vedle cikánské, maďarské a rumunské lidové hudby
zazní na koncertu skladby Pabla de Sarasateho, Johannesa Brahmse či Arama Chačaturjana inspirované lidovou
muzikou, a to vše bude navíc okořeněno i kapkou jazzu.
19. ročník festivalu se uzavře dne 21. srpna slavnostním koncertem Symfonického orchestru Českého
rozhlasu, jehož taktovky se ujme José Miguel Rodilla. Na programu bude Čajkovského Houslový koncert D dur
a Symfonie č. 8 zvaná Anglická od Antonína Dvořáka. Sólového partu se zhostí světoznámý izraelský houslista
Vadim Gluzman.

VSTUPENKY:
Druhá etapa předprodeje vstupenek na výše zmíněné koncerty bude zahájena v pondělí 22. února 2010.
Vstupenky budou k dostání on-line v rezervačním systému festivalu: http://tiket.auviex.cz/
a v prodejní kanceláři společnosti pořadatele (po telefonické dohodě):
Auviex, s.r.o., Perlitová 1820, 140 00 Praha 4.
V prodeji jsou i dárkové poukazy na nákup vstupenek v hodnotách 300 Kč, 500 Kč a 1.000 Kč.
Prodej vstupenek dále zajišťují předprodejní kanceláře společností:
TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz, tel.: +420 222 246 283
EVENTIM – www.eventim.cz
Slevové programy:
Držitelé průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba + doprovod) - sleva 50% po předložení příslušného dokladu.
Držitelé mezinárodního studentského průkazu ISIC a ITIC - sleva 30 % po předložení příslušného dokladu.
Dětské vstupné – děti do 15ti let mají slevu ve výši 50% na veškerá představení. Jednotlivé slevy nelze sčítat.

TISKOVÝ SERVIS A AKREDITACE:
Žádosti o akreditaci, poskytnutí informací, fotografií či zprostředkování rozhovorů s interprety zasílejte na emailovou adresu johanovska@auviex.cz. Oficiálně poskytnuté životopisy a fotografie umělců jsou ke stažení i
na webových stránkách festivalu v sekci Servis pro novináře/ke stažení - http://www.festivalkrumlov.cz/servispro-novinare. Aktuální informace o koncertech a plánovaných tiskových konferencích budou rozesílány
pravidelně. Novým informačním zdrojem o dění na festivalu je od letošního roku i elektronický newsletter
Repetice rozesílaný registrovaným zájemcům čtvrtletně e-mailem. První číslo je pro ukázku volně ke stažení na
webových stránkách festivalu - http://www.festivalkrumlov.cz/aktualni-rocnik/jose-cura.

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

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:
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