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V PONDĚLÍ 12. 4. BUDE SPUŠTĚNA
DRUHÁ ČÁST PŘEDPRODEJE VSTUPENEK
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. Hlavními partnery budou společnosti E.ON Česká republika, s.r.o, Samsung
Electronics Czech and Slovak, s.r.o., Česká spořitelna, a.s.a ČEPS, a.s. Hlavním mediálním partnerem
festivalu bude Česká televize a MF Dnes – člen mediální skupiny MAFRA, a.s. Mediálně festival rovněž
spolupracuje s Českým rozhlasem a dalšími tituly. Spolupořadatelem festivalu je Národní památkový ústav
ÚOP České Budějovice.

Předprodej vstupenek na zbývající koncerty festivalu začíná dne 12. dubna 2010. Vstupenky budou k dostání
on-line v rezervačním systému festivalu, v prodejní kanceláři agentury Auviex a v předprodejích Ticketportal
a Eventim.

KONCERTY NOVĚ V PRODEJI:
30. 7. - Virtuosi pragenses a laureáti soutěží Pražské jaro a Musikwettbewerb der ARD
Každý rok dává MHF Český Krumlov prostor mladým nadějným umělcům, kteří uspějí v prestižních soutěžích MHF Pražské
jaro a německé rozhlasové stanice ARD. Po boku známých českých komorních těles tak mají začínající umělci, jež jsou
příslibem pro budoucnost, jedinečnou příležitost získat koncertní zkušenost z prostředí mezinárodního hudebního
festivalu. Úlohy doprovazeče letošních laureátů se ujme renomovaný komorní orchestr Virtuosi pragenses, jenž založil v
roce 1970 přední český houslový virtuos a dirigent Libor Hlaváček.

5. 8. - Tomáš Jamník a Hyejin Kim – ZMĚNA PROGRAMU
Místo původně avizovaného koncertu korejského klavírního tria se v rámci letošní koncertní řady festivalu dne 5. srpna
představí úspěšný mladý violoncellista Tomáš Jamník za doprovodu klavíristky Hyejin Kim.
Na koncertu zazní výběr děl pro violoncello a klavír od klasicismu až po dnešek, kromě Beethovenovy Sonáty pro klavír a
violoncello č. 3 A dur, to bude například Chopinovo Scherzo č. 4 E dur nebo Schumannových Pět kousků v lidovém tónu.
Program vyvrcholí uvedením Variace na Rossiniho téma z pera Bohuslava Martinů a současná tvorba bude zastoupena
dílem Exklamace pro violoncello, jejímž autorem je Vladimír Tichý.
Tomáš Jamník je absolventem hudebního Gymnázia Jana Nerudy a Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze u
prof. Josefa Chuchro, v současné době pokračuje ve studiích na vysoké škole v Berlíně (Univesität der Künste Berlin) u
prof. Jense Petera Maintze. Jamník má na svém kontě bezpočet úspěchů v různých hudebních soutěžích. Jeho největším
dosavadním úspěchem je titul laureáta 58. mezinárodní hudební soutěže Pražské jaro 2006, na které získal i spoustu
dalších ocenění. Často účinkuje na různých koncertech a festivalech u nás i v zahraničí a k účasti na svých mistrovských
kurzech si ho vybrali např. Jiří Bárta, Heinrich Schiff či Gustav Rivinius. V roce 2007 natočil společně s Ivo Kahánkem své
debutové CD s díly Janáčka, Martinů a Kabeláče pro firmu Supraphon Music, které bylo kritikou označeno jako „český
debut desetiletí“ (časopis Harmonie) a „jeden z nejlepších violoncellových recitálů v poslední době“ (portál Classicstoday).
Kromě sólové dráhy se Tomáš Jamník věnuje komorní hře jako člen souboru Trio Concertino.
Hyejin Kim je absolventkou Berlínské univerzity Hanse Eislera a laureátkou několika mezinárodních soutěží včetně Buzoni.
Hyejin Kim vystupuje mezinárodně nejen jako sólistka na recitálech či v doprovodu orchestru, ale i jako komorní hráčka.
Mezi její působiště se řadí Korea, USA, Rakousko, Itálie, Španělsko, Portugalsko a jiné.
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6. 8. - Pavel Kašpar a Talichův komorní orchestr
Na dalším koncertu festivalu se představí do nedávné doby méně známý český klavírista Pavel Kašpar, který si své renomé
vydobyl v počátku své kariéry spíše v zahraničí. Kašpar přednese sólový part Mozartova klavírního koncert č. 13 C dur.
Orchestrálního partu koncertu se zhostí vyhlášený Talichův komorní orchestr, který se navíc představí i v Mozartově
Divertimentu č. 2 D dur a na závěr koncertu zazní Smyčcový kvartet č. 14 d moll „Smrt a dívka“, D810 Franze Schuberta,
ovšem v transkripci Gustava Mahlera pro smyčcový orchestr.

12. 8. - Slovenský komorní orchestr
Komorní odnož slovenské filharmonie, jejímž otcem byl vynikající, původem český houslista Bohdan Warchal, je již
v Českém Krumlově takřka rezidenčním tělesem, a to věru po právu, neboť propracované frázování, měkký barevný zvuk a
šíře repertoáru řadí toto těleso na vrchol interpretačního umění nejen na Slovensku. V letošním roce těleso pod vedením
Ewalda Danela přednese vrcholná díla barokních skladatelů Händela, Pachelbela i Bacha a přes klasicistní můstek
v podobě Mozartova Divertimenta se dostaneme až k romantické Mendelssohnově symfonii a k sugestivní Suitě Z dob
Holbergových Edwarda Hagerupa Griega.

19. 8. - Felix domus rosenbergensis aneb Vzácné hudební návštěvy na dvoře posledních Rožmberků
Na návštěvu dvora posledních Rožmberků, do společnosti významných známých i do zapomnění zapadlých hudebních
skladatelů doby renesance nás zavede vokální soubor Octopus pragensis. Toto osmičlenné sdružení pěvců, jež je proslulé
osobitým a capellovým projevem, je zaměřeno právě na repertoár vrcholné renesance a raného baroka a svou inspiraci
čerpá z dobových pramenů a pramenných edic tak, aby program byl nejen objevný, ale zároveň i přístupný pro dnešního
posluchače. Na českokrumlovském koncertu zazní například díla Regnarta, Luythona či Monteverdiho.

20. 8. - Pocta Chopinovi
Rok 2010 je rokem velkých hudebních výročí a ani MHF Český Krumlov nezapomíná na připomenutí alespoň některých
z nich. 22. února uplynulo 200 let od narození polského skladatele Fryderyka Chopina, jenž proslul především brilantními
klavírními kompozicemi. Romantické klavírní tóny se polinou z prstů předního českého klavíristy Jana Simona, jehož
doprovodí renomované Pražákovo kvarteto. Tento koncert bude skutečným bonbonkem programu 19. ročníku festivalu,
neboť představí niterné komorní verze obou koncertů, které bývají neprávem opomíjeny. Skladatel v nich však dosáhl
opravdového virtuózního mistrovství, jež není zkresleno orchestrálním aranžmá.

KONCERTY JIŽ V PRODEJI:
Letošní ročník festivalu bude slavnostně zahájen dne 16. července galakoncertem renomovaného argentinského tenoristy
JOSÉHO CURY. Vzhledem k velkému zájmu publika bylo přidáno i druhé vystoupení této operní hvězdy, které se
uskuteční v neděli 18. července. Třetího dílu pokračování se dne 17. července dočká populární projekt Noc na Broadway.
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. 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. Na festivalu se představí dne 31. července v Zámecké jízdárně.
Tradiční hudebně-gastronomický národní večer, který se uskuteční dne 7. srpna, se v letošním roce ponese v mexických
barvách. Ojedinělým zpestřením festivalové řady bude koncertní uvedení rokokové komické opery Il matrimonio segreto
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. 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.
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VSTUPENKY:
Vstupenky na všechny koncerty festivalu 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 bude
dále zajištěn v předprodejních kancelářích společností TICKETPORTAL – www.ticketportal.cz a EVENTIM –
www.eventim.cz.

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

GENERÁLNÍ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNEŘI:

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNER:

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI:

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI:

OFICIÁLNÍ DOPRAVCE:

