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3 tenoři v Českém Krumlově
R. V. 15/7, J. C. 5-10/8 a P. D. 20/8

3 TENOŘI V ČESKÉM KRUMLOVĚ

V roce 2011 oslaví Mezinárodní hudební festival Český Krumlov významné jubileum, a to 20 let své
existence. Při této významné příležitosti je připravován slavnostní program, na kterém se objeví celá
řada předních osobností tuzemské i zahraniční hudební scény v čele s „3 tenory“. V průběhu
letošního ročníku totiž na festivalu vystoupí R. V. 15/7, J. C. 5-10/8 a P. D. 20/8. Celá jména
odhalíme 15. února, kdy bude též zahájen předprodej vstupenek na vybrané vrcholy 20. ročníku
festivalu. V termínu od 1. do 14. února proběhne teaserová reklamní kampaň s motivem „3 tenoři
v Českém Krumlově - R. V. 15/7, J. C. 5-10/8 a P. D. 20/8“.
Zájemci o tyto koncerty a příznivci festivalu mají možnost stát se členem Klubu přátel MHF Český
Krumlov, který nabízí řadu výhod včetně přednostního a zvýhodněného nákupu vstupenek. Informaci
o tom, kdo budou „3 tenoři v Českém Krumlově“, získají naši Klubisté rovněž s předstihem.
Na našich webových stránkách www.festivalkrumlov.cz zahajujeme rovněž soutěž o dárkové
poukázky na nákup vstupenek na koncerty festivalu, které mají vylosovaní soutěžící možnost získat
v případě, že správně uhodnou jména „3 tenorů v Českém Krumlově“.

NOVÉ KOMUNIKAČNÍ KANÁLY MHF ČESKÝ KRUMLOV

V letošním roce MHF Český Krumlov přistoupil nejen k inovaci svých webových stránek
www.festivalkrumlov.cz, ale řadu dalších informací bude svým příznivcům přinášet i prostřednictvím
svého nového blogu http://festivalkrumlov.blogspot.com/. Mimoto se festival zapojuje i do sociálních
sítí Facebook a Twitter. Naše profily naleznete také na Flickru, YouTube a Googlu.
1

Tisková zpráva č. 1 ze dne 1. února roku 2011

20. ročník MHF Český Krumlov se uskuteční mezi 15. červencem a 20. srpnem 2011 na různých
místech Českého Krumlova. 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., ČEPS, a.s. Hlavním mediálním partnerem festivalu bude Český rozhlas a MF Dnes
– člen mediální skupiny MAFRA, a.s. Spolupořadatelem festivalu je Národní památkový ústav ÚOP
České Budějovice.
Kontakt: Ing. Lucie Johanovská – manažerka komunikace a PR, MHF Český Krumlov
Auviex, s.r.o., Perlitová 1820, 140 00 Praha 4,
tel: + 420 241 445 404; 723 906 754; e-mail: johanovska@auviex.cz
web: www.festivalkrumlov.cz
blog: www.festivalkrumlov.blogspot.com
Facebook: stránka
Twitter: www.twitter.com/festivalkrumov
Google profile: http://www.google.com/profiles/festivalkrumlov
YouTube: http://www.youtube.com/user/festivalkrumlov
Flickr: http://www.flickr.com/photos/festivalkrumlov/
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