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PŘIDÁVÁME DRUHÝ KONCERT
OPERNÍ HVĚZDY JOSÉHO CURY!
OPERNÍ GALAKOCERTY JOSÉHO CURY na 19. ročníku MHF Český Krumlov:
16. a nově 18. července 2010 od 20:00 hod. v Pivovarské zahradě
19. ročník MHF Český Krumlov
16. 7. – 21. 8. 2010, Český Krumlov

www.festivalkrumlov.cz

DVOJNÁSOBNÁ UDÁLOST SEZÓNY NA MHF ČESKÝ KRUMLOV 2010!
Vzhledem k neutuchajícímu zájmu publika o vystoupení argentinské operní hvězdy – JOSÉHO CURY,
zařazujeme na letošní program druhý galakoncert tohoto umělce, který se uskuteční v neděli dne
18. července od 20:00 v Pivovarské zahradě.
Na koncertu, stejně jako v případě slavnostního zahajovacího koncertu festivalu dne 16. července, jenž je již
beznadějně vyprodán, zazní árie z oper Komedianti R. Leoncavalla, Síla osudu, Othello a Nabucco G. Verdiho, a
dále výběr z Pucciniho oper Le Villi, Tosca, Turandot, Manon Lescaut a Madame Butterfly.
Vedle Josého Cury se v Krumlově představí i korejská sopranistka In-Hye Kim a oba pěvce doprovodí
Symfonický orchestr Českého rozhlasu řízený italským dirigentem argentinského původu Mario de Rosem.
José Cura je tenoristou, dirigentem, skladatelem, operním režisérem a designérem, ale i
fotografem. Tento kritikou ceněný a publikem milovaný „tenor 21. století“ proslul po celém
světě svými emociálně vypjatými a originálními interpretacemi hrdinů italských a
francouzských oper stejně tak, jako nekonvenčními a inovativními koncertními představeními,
a to díky svému bohatému, sametovému hlasu i fascinujícímu jevištnímu projevu. Jeho
inteligentní, hluboko se nořící, místy až kontroverzní, avšak vždy intenzívní a
nezapomenutelné výkony z něj učinily stálici předních operních domů nevyjímaje
Metropolitní operu v New Yorku, Královskou operu v Londýně, Vídeňskou státní operu, Velké
divadlo v Liceu, Curyšskou operu či La Scalu. José Cura je rovněž výjimečný schopností kombinovat zpěv s dirigováním.
Svým působením v rolích operního režiséra, designéra a fotografa (připomeňme populární Curovu fotografickou publikaci
Espontaneas) si též získal významný mediální ohlas.

VSTUPENKY:
Vstupenky na tento koncert jsou již nyní 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 bude dále zajištěn v předprodejních kanceláří společností TICKETPORTAL –
www.ticketportal.cz a EVENTIM – www.eventim.cz.

TISKOVÝ SERVIS A AKREDITACE:
Žádosti o akreditaci, poskytnutí informací, fotografií či zprostředkování rozhovorů s José Curou zasílejte
na e-mailovou 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/servis-pro-novinare.
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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. Mediálně festival rovněž spolupracuje s Českým rozhlasem.

Více informací o koncertech a prodeji vstupenek naleznete na www.festivalkrumlov.cz.
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Ing. Lucie Johanovská – manažerka komunikace a PR
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