Tisková zpráva č. 23 ze dne 30. srpna roku 2011

Vrchol 20. ročníku Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov, slavnostní galakoncert pěvecké legendy
Plácida Dominga, který se uskutečnil 20. srpna 2011 na Parkovišti P2 v Českém Krumlově, zařazuje
ze záznamu do vysílání Česká televize. Zkrácenou verzi závěrečného koncertu festivalu uvidí diváci ČT 2
v sobotu 3. září od 21:30 hod.
„Ve spolupráci s Mezinárodním hudebním festivalem Český Krumlov se podařilo zařadit do vysílání událost
zcela mimořádného významu. Zkrácenou verzi závěrečného koncertu festivalu, na němž vystoupil nestor
operního jeviště, letos sedmdesátiletý Plácido Domingo. Pěvec, dirigent, ředitel operních domů i objevitel
nových talentů. Jedním z nich je i portorická sopranistka Ana María Martínez, která také na koncertě
vystoupila spolu s Plácidem Domingem. Oba doprovodil Symfonický orchestr Českého rozhlasu, který řídil
americký dirigent Eugene Kohn. Koncert byl ovšem mimořádný nejen pěveckými výkony, ale i místem, kde se
konal. Bylo to městské parkoviště, na němž se sešlo na 7.000 diváků, kteří připravili umělcům mimořádně
vřelou atmosféru. Na programu byly vedle velkých operních árií a scén také operetní melodie, včetně
španělské zarzuely, a také slavné koncertní přídavky a písně. O žádnou z těchto oblastí naše diváky
neochudíme,“ informuje Česká televize.
http://www.ceskatelevize.cz/porady/10361519160-placido-domingo-v-ceskem-krumlove/21154215726/
Sestřih bude zahrnovat výběr z následujícího programu:
Bedřich Smetana (1824–1884 ): předehra k opeře Prodaná nevěsta
Jules Massenet (1842–1912): Ô souverain, ô juge, ô père, árie Rodrigua z 3. dějství opery Le Cid
Antonín Dvořák (1841–1904): Měsíčku na nebi hlubokém, árie Rusalky z 1. dějství opery Rusalka
Giacomo Puccini (1858–1924): E lucevan le stelle, recitativ a árie Cavaradossiho ze 3. dějství opery Tosca
Alfredo Catalani (1854–1893): Ebben? Ne andrò lontana, árie Wally z 1. dějství opery La Wally
Umberto Giordano (1876–1948): Nemico della patria?!...Un di m'era di gioia, árie Charlese Gérarda ze 3.
dějství opery Andrea Chénier
Gaetano Donizetti (1797–1848): předehra k opeře Don Pasquale
Giuseppe Verdi (1813–1901): Già nella notte densa, duet Desdemony a Othella z 1. dějství opery Othello
Franz von Suppé (1819–1895): předehra k operetě Básník a sedlák
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Franz Lehár (1870–1948): Dein ist mein ganzes Herz, píseň prince Su-Čonga z druhého dějství operety Země
úsměvů
Emmerich Kálmán (1882–1953): Heia, heia, in den Bergen ist mein Heimatland, píseň Sylvy ze 3. dějství
operety Čardášová princezna
Franz Lehár (1870–1948): Lippen schwiegen, duet z 2. dějství operety Veselá vdova
Pablo Luna (1792–1868): De España vengo, soy española, píseň Conchy z 2. dějství zarzuely El niño judío
Federico Moreno Torroba (1891–1982): Amor, vida de mi vida, romance Rafaela ze zarzuely Maravilla
Chapí y Lorente (1851-1909): Carcelaras, píseň Luisy ze zarzuely Las Hiijas del Zebedeo
Pablo Sorozábal Mariezcurrena (1897–1988): No puede ser, píseň ze zarzuely La Tabernera del Puerto
přídavky:
Te quiero, dijiste
Besame Mucho
The Impossible Dream
I could have Danced all Night
El dia que me quieras
Granada
Fotografie ke koncertu: http://www.festivalkrumlov.cz/press/ke-stazeni/fotografie-2011
Ohlasy hostů koncertu: http://www.festivalkrumlov.cz/aktuality/ohlasy-na-koncert-placida-dominga
Informace ke koncertu: http://www.festivalkrumlov.cz/aktuality/velke-finale-placida-dominga
Ohlasy a rozhovory s umělci: http://festivalkrumlov.blogspot.com/2011/08/rozhovor-s-placidem-domingemna.html; http://festivalkrumlov.blogspot.com/2011/08/vybirame-z-reakci-ostatnich-umelcu.html

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; + 420 606 088 985;
e-mail: johanovska@auviex.cz
web: www.festivalkrumlov.cz
blog: www.festivalkrumlov.blogspot.com
Facebook: www.facebook.com/mhfceskykrumlov
Twitter: www.twitter.com/festivalkrumov
YouTube: http://www.youtube.com/user/festivalkrumlov
Flickr: http://www.flickr.com/photos/festivalkrumlov/
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