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JAZZOVÝ 19. MHF ČESKÝ KRUMLOV
s trumpetistou JAMESEM MORISSONEM
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
hudební přehlídky je i v letošním roce KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, a.s., člen Vienna Insurance Group.
Hlavními partnery jsou 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 je MF Dnes – člen mediální
skupiny MAFRA, a.s. Mediálně festival rovněž spolupracuje s Českým rozhlasem, Českou televizí a dalšími
tituly. Spolupořadatelem festivalu je Národní památkový ústav ÚOP České Budějovice.

JAMES MORISSON SE VRACÍ DO ČESKÉHO KRUMLOVA
MHF Český Krumlov je charakteristický svým multi-žánrovým zaměřením, kdy kromě klasické hudby mohou
návštěvníci této letní hudební přehlídky zavítat i na koncerty jiných žánrů, jako je muzikál, world music,
rock, folk nebo jazz. O letošní jazzové zpestření se postará australský multi-instrumentalista JAMES
MORISSON, který společně s CBC Big Band vystoupí dne 24. července v Pivovarské zahradě.
JAMES MORRISON patří mezi nejtalentovanější hudebníky, kteří se kdy objevili na světové hudební scéně. Odborná kritika
jej staví po bok takových hvězd, jakými jsou Quincy Jones, Phil Collins, Frank Sinatra, Dizzy Gillespie, George Benson, Ray
Charles, B.B. King, Lalo Schifrin nebo Ray Brown. Kromě hry na trubku ovládá tento virtuos mistrně i křídlovku, trombon,
eufonium, tubu, saxofon a klavír. V sedmi letech začal hrát na svůj první nástroj, v devíti založil svoji první skupinu a ve
třinácti letech již hrál profesionálně v nočních klubech. Jeho mezinárodní kariéra se rozvinula podobně rychle. V šestnácti
letech debutoval Morrison v USA a strhujícím koncertu na jazzovém festivalu v Monterey. Následně se objevil na velkých
festivalech v Evropě – včetně Montreaux, Pori, North Sea, Nice a Bernu – na kterých si zahrál s velkými jazzovými
legendami, jako například s Dizzym Gillespiem, Cabem Callowayem, Woodym Shawem, Redem Rodneyem, Georgem
Bensonem, Rayem Charlesem, B.B. Kingem, Rayem Brownem či Wyntonem Marsalisem. Vystoupil rovněž v různých
světově proslulých jazzových klubech, jakými jsou Blue Note a Village Vanguard v New Yorku, New Morning v Paříži nebo
Ronnie Scott’s v Londýně. Postupně se však Morrisonova kariéra začala ubírat pro jazz méně typickým způsobem.
Morrison natočil „Jazz Meets the Symphony” s London Symphony Orchestra řízeným Lalo Schifrinem, vystupoval v Royal
Albert hall a v Královské opeře Covent Garden s London Philharmonic Orchestra. James Morrison vystoupil též na
mnohých koncertech na počest významných osob – královny Alžběty II, princezny Anny, bývalých amerických prezidentů
Clintona a Bushe. V roce 1997 získal nejvyšší vyznamenání Austrálie Řád za zásluhy. Kromě koncertování po celém světě
se James Morrison věnuje též své společnosti Morrison Records – nezávislému labelu věnovanému tomu nejlepšímu z
oblasti jazzu. Morrison též věnuje hodně času vyučování, pořádání mistrovských kurzů a workshopů v různých zemích a
poskytování jazzových stipendií.
Na festivalovém koncertu Morisson zahraje populární jazzové standardy, jako například All of me, Rainy Day, Lazy River,
On the Edge nebo Enchanted.

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 je 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.
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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
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