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TO NEJLEPŠÍ Z BROADWAYE
POTŘETÍ V ČESKÉM KRUMLOVĚ
Místo Roba Evana vystoupí Hugh Panaro

19. ročník MHF Český Krumlov
16. 7. – 21. 8. 2010, Český Krumlov

.

Christianne Noll nominována na Helen Hayes Award

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. Hlavními partnery budou společnosti E. ON Česká
republika, s.r.o, ČEPS, a.s., a nově též Samsung Electronics Czech and Slovak, s.r.o. Hlavním
mediálním partnerem festivalu bude MF Dnes – člen mediální skupiny MAFRA, a.s. Stejný titul
partnerství přislíbila nově i Česká televize.

NOC NA BROADWAY III
Již potřetí přenese MHF Český Krumlov své publikum na jednu noc na legendární newyorskou Broadway –
do Mekky nefalšovaného amerického muzikálu. Hvězdy přímo z předních scén tohoto centra divadelního
průmyslu ve Spojených státech – zpěváci Christine Noll, Capathia Jenkins a Hugh Panaro (místo původně
ohlášeného Roba Evana) – rozezpívají a jistě i roztančí Pivovarskou zahradu v Českém Krumlově hned na
druhém koncertu letošní festivalové řady v sobotu 17. července. O doprovod se postará Moravská filharmonie
Olomouc řízená dirigentem Randallem Craigem Fleischerem. Po koncertě bude následovat koktejl.
Strhující hudební zážitek slibuje výběr slavných melodií z perel světové muzikálové tvorby. Hned na úvod
posledního dílu naší muzikálové trilogie zazní výběr z Bernsteinova nejúspěšnějšího muzikálu West Side Story.
Kromě sborů „America“ a „Somewhere“ zajiskří broadwayskou nocí v Českém Krumlově i známá píseň „Maria“
v podání Hugha Panara. Vedle West Side Story bude českokrumlovská Noc na Broadway patřit i muzikálům
Evita, Jesus Christ Superstar nebo Fantom opery. Autorem této trojice děl je v letošním roce dvaašedesátiletý
Brit Andrew Lloyd Weber. Dalším z velikánů muzikálové tvorby, na jehož tvorbu v rámci naší Broadwayské noci
taktéž nezapomeneme, je americký skladatel John Kander proslulý zejména díly Chicago a Cabaret. Úspěšnou
autorskou muzikálovou dvojicí, jejíž tvorba nemůže v našem výběru taktéž chybět, tvoří skladatel, libretista a
producent Claude-Michel Schönberg a textař Alaina Boublil, kteří prosluli zejména díly Les Misérables a Miss
Saigon, a výběr písní z prvně jmenovaného letos zařazujeme do programu. Kromě výše zmíněných autorů zazní
dne 17. července Pivovarskou zahradou i ukázky z Kriegerových Dreamgirls, muzikálu Wiz Charlieho Smallse či
Lvího krále sira Eltona Johna.
Marii z Bernsteinova West Side Story, Llooyd Weberovy Evitu, ale například i svou jmenovkyni Christine
z Fantoma opery ztvární českokrumlovskému publiku známá pěvkyně Christine Noll.
Christiane Noll pochází z New Yorku, vystudovala Carnegie Mellon University. Brzy se stala jednou z
nejvšestrannějších hereček amerického hudebního divadla s širokým repertoárem zahrnujícím jak muzikálový
repertoár broadwayských divadel, tak operu, operetu a jazz. Na Broadwayi debutovala v roli Emmy v Muzikálu
Jekyll a Hyde, nedávno dosáhla velkého úspěchu v roli Jane Smart v americké premiéře Čarodějnic z Eastwicku a
v současné době vystupuje v muzikálu Ragtime. Je pravidelnou hostující sólistkou v Bravo Broadway! Vedle řady
dalších nahrávek vydala tři sólová CD (Christiane Noll – A Broadway Love Story, The Ira Gershwin Album, Live At
The Westbank Café). Úspěšně vystupovala i v operetách a v zájezdových představeních muzikálů Grease a Miss
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Saigon. V operním divadle debutovala na scéně Washington National Opera v Lehárově Veselé vdově po boku
Plácida Dominga. Vystupuje také na sólových show v broadwayských kabaretech.
Christianne Noll byla vedle Cate Blanchett, Stacy Keach, nebo Estelle Parsons v letošním roce nominována
za roli v muzikálu Ragtime na Helen Hayes Awards – ceny, které jsou udělovány nejlepším divadelním
produkcím v oblasti Washington, D.C. Nominace v letošním roce ovládla právě broadwayská produkce
muzikálu Ragtime, kterou připravilo Kennedyho Centrum. Tento muzikál je nominován na cenu pro nejlepší
rezidenční muzikál, dále na cenu za režii (Marcia Milgrom Dodge), hudební režii (James Moore), kostýmy
(Santo Loquasto) a nejlepší herecké výkony (Quentin Earl Darrington a právě Christiane Noll). Slavnostní
vyhlášení cen se uskuteční na ceremoniálu ve Warner Theatre a v JW Marriott Hotelu v pondělí 5. dubna.
Kromě zpěvačky Christianne Noll se ve třetím dílu naší muzikálové epopeje představí zpěvačka Capathia
Jenkins.
Tato rodačka z Brooklynu debutovala na Broadwayi v roli Harriett Jackson v muzikálu The Civil War. Záhy
zazářila v mimobroadwayské produkci Gospell a na Broadway se vrátila v muzikálu The Look of Love.
Následovala role v produkci The Washing Machine, která jí umožnila spolupráci s broadwayskými ikonami
Georgem C. Wolfem, Jeanine Tesori a Tonym Kushnerem. V poslední době vystupuje Capathia Jenkins v roli
Friedy May v Shortově muzikálu Fame Becomes Me a mimo Broadway v (mis)Understanding Mammy-The
Hattie McDaniel Story. Spolupráce s renomovaným skladatelem Louisem Rosenem vyústila v debutové album
South Side Stories a pro PS Classics Records novým projektem One Ounce of Truth. Capathia Jenkins koncertně
vystupuje v USA a na svém kontě má i spolupráci s předními symfonickými tělesy Cleveland Orchestra, National
Symphony, Utah Symphony, Minnesota Orchestra, San Diego Symphony a Hong Kong Philharmonic.
Mužských úloh se v třetí Noci na Broadway ujme místo původně avizovaného Roba Evana zpěvák Hugh
Panaro.
Hugh Panaro je jedním z výjimečných umělců, jehož všestrannost mu dovolila rozvinout výjimečnou kariéru
zahrnující divadelní vystoupení, koncertní činnost i bohaté nahrávací aktivity. Hugh Panaro získal velké uznání
svým ztvárněním role Fantoma a Raoula v muzikálu Fantom opery na Broadwayi, který se dočkal více než 1.000
repríz. K jeho dalším úspěchům patří vystoupení v produkcích Show Boat, Side Show, The Red Shoes, Lestat a
Les Miserables (za roli Jeana Valjeana získal prestižní Barrymore Award) nejen na Broadwayi, ale i dalších
scénách v USA a konečně i v legendárním londýnském West Endu. Koncertně vystoupil Panaro s významnými
symfonickými orchestry v Dallasu, Detroitu, San Franciscu, Houstonu, St. Louis a Utahu. V zámoří se představil
například i s London Sinfoniettou. K jeho významným počinům patří například i premiéra Pendereckého Te Dea
uvedená v Carnegie Hall. Své první sólové album nahrál Hugh Panaro pro Sony/BMG v roce 2007. Za zmínku
stojí i jeho spolupráce s Barbarou Streisand na jejím posledním evropském turné.

VSTUPENKY:
Předprodej vstupenek na vybrané koncerty festivalu byl zahájen dne 22. února 2010. Vstupenky jsou
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 a
EVENTIM – www.eventim.cz.
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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.
Více informací o koncertech a prodeji vstupenek naleznete na www.festivalkrumlov.cz.
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
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