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3 tenoři v Českém Krumlově
stav prodeje 14 dní po zahájení
Více než polovina vstupenek je již rozebrána…
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov slaví v roce 2011 20 let své existence, a to za účasti třech
předních světových tenorů. Tváří 20. ročníku bude „Král opery“ maestro Plácido Domingo, který se představí
na závěrečném operním galakoncertu dne 20. srpna v Českém Krumlově. Dne 15. července festival zahájí
renomovaný mexický „pěvec pěvců“ Ramón Vargas a známým třetím tenorem bude „král verismu“ José Cura,
který se představí na Otáčivém hledišti v roli Cania v Leoncavallových Komediantech – koprodukčním projektu
MHF Český Krumlov a Jihočeského divadla mezi 5. a 10. srpnem.
Předprodej vstupenek na koncerty Plácida Dominga a Ramóna Vargase byl zahájen 15. února. K dnešnímu dni,
tj. 14 dní po zahájení prodeje, činí celkový objem prodaných a rezervovaných vstupenek více než polovinu
celkové kapacity obou koncertů. Skutečně prodáno je cca 2.000 kusů vstupenek na oba koncerty, přičemž
denně se v posledních dnech prodává kolem 150 kusů vstupenek. Z celkových maximálních kapacit 1.600
míst na koncert Ramóna Vargase a 6.800 míst na koncert Plácida Dominga tedy v tuto chvíli zbývá k prodeji
cca 40 % celkového počtu vstupenek.
Ceny vstupenek na zahajovací koncert Ramóna Vargase se pohybují od 500 Kč za stání do 3.900 Kč – I.
kategorie na tribuně. Ceny vstupenek na vystoupení Plácida Dominga se pohybují od 900 Kč na stání do 6.900
Kč za I. kategorii. Vstupenky prodává exkluzivně předprodejní síť Ticketstream www.ticketstream.cz nebo
www.ts1.cz, vstup do rezervačního systému je možný rovněž přes stránky festivalu www.festivalkrumlov.cz.
Vstupenky na představení Komedianti jsou v prodeji na pokladně Jihočeského divadla, více informací na
www.otacivehlediste.cz.
Vřele všem zájemcům doporučujeme včasný nákup vstupenek, který přináší nejen příležitost zajistit si
optimální místa, ale vzhledem k existenci časových cenových pásem i možnost úspory až 20 % z ceny
vstupenek.
Ostatní program 20. ročníku festivalu zveřejníme 23. března, kdy bude také zahájena druhá etapa
předprodeje vstupenek. Informace o umělcích jsou k dispozici na našich webových stránkách:
http://www.festivalkrumlov.cz/press/ke-stazeni. Heslo Vám bude přiděleno na žádost e-mailem.
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.
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