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ZVÝHODNĚNÝ PRODEJ VSTUPENEK NA KONCERT PLÁCIDA DOMINGA JEN DO KONCE KVĚTNA
Tváří 20. ročníku MHF Český Krumlov je legendární umělec, „největší pěvec moderní doby“, „král opery“
Plácido Domingo, který v Českém Krumlově vystoupí dne 20. srpna 2011 od 20:00 v prostorách P2 – City
parking. Na programu tohoto galakoncertu pod širým nebem budou árie, duety a orchestrální hudba z oper
Giuseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho, Ruggiera Leoncavalla aj., ale také ukázky ze zarzuel, operet a
muzikálů, které Plácido Domingo zazpívá spolu se svoji pěveckou partnerku, úspěšnou portorickou sopranistku
Anou Maríí Martínezovou za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu, který bude řídit americký
dirigent Eugene Kohn.
V prodeji je k dnešnímu dni ještě zhruba třetina celkové kapacity vstupenek na tento koncert. Tyto vstupenky
je možné již jen do konce měsíce května získat se slevou 10 %. Po 31. květnu končí zvýhodněné předprodeje a
na koncert Plácida Dominga bude možné zakoupit pouze vstupenky v plné ceně s možností uplatnění slev
pouze pro vybrané skupiny návštěvníků dle nabízených slevových programů.
Vstupenky jsou k dostání on-line v rezervačním systému Ticketstream www.ticketstream.cz nebo www.ts1.cz
a na jakékoli pobočce společnosti Ticketstream. V Českém Krumlově prodej vstupenek zajišťuje Infocentrum
a Zámecké informační centrum UNIOS TOURIST SERVICE.
Slevové programy: 30 % pro držitele průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba + doprovod), 10 % pro držitele
mezinárodního studentského průkazu ISIC a ITIC, do 15ti let mají slevu ve výši 50% na veškerá představení.
Jednotlivé slevy nelze sčítat. Ve spolupráci s Jihočeskou MF DNES a Zpravodajem města Český Krumlov vydává i
slevové kupony na vybrané koncerty, které jsou určené pro obyvatele Českého Krumlova a Jihočeského kraje.
Možnost získat zvýhodněné vstupenky dále platí pro členy Klubu přátel MHF Český Krumlov. Ti mohou na
nákupu vstupenek ušetřit navíc až dalších 20 % z ceny. Více informací na http://www.festivalkrumlov.cz/klubpratel-mhf-ck.
V prodeji jsou rovněž vstupenky na raut s tenoristou Plácidem Domingem, který se uskuteční po závěrečném
koncertu dne 20. srpna v Zámecké jízdárně, v hodnotě 2.000 Kč. Dále prodáváme i dárkové poukazy na nákup
vstupenek v hodnotách 300 Kč, 500 Kč a 1.000 Kč.
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Žádosti o akreditaci, poskytnutí informací, fotografií či zprostředkování rozhovorů s interprety zasílejte na emailovou adresu johanovska@auviex.cz. Prosíme o včasné akreditace, abychom byli schopni co nejlépe
uspokojit Vaše požadavky.
Oficiálně poskytnuté životopisy a fotografie umělců jsou ke stažení na webových stránkách festivalu v sekci
Press http://www.festivalkrumlov.cz/press/ke-stazeni. Heslo obdržíte na vyžádání e-mailem.
Předpokládané termíny dalších tiskových konferencí:
13. července 2011 – tisková konference s Ramónem Vargasem
místo konání: Praha
18. srpna 2011 – tisková konference s Plácidem Domingem
místo konání: Praha
Podrobnosti k oběma konferencím budou dále upřesněny.
V jednání jsou navíc i tiskové konference s dalšími umělci (José Cura, Arturo Sandoval, aj.).

Mezinárodní hudební festival Český Krumlov oslaví v roce 2011 jubilejních 20 let své existence. Tváří festivalu
se při této příležitosti stala jedna z nejvýznamnějších osobností hudebního světa Plácido Domingo, jehož
vystoupením oslavy vyvrcholí dne 20. srpna. 20. ročník festivalu bude slavnostně zahájen dne 15. července
operním galakoncertem mexického tenoristy Ramóna Vargase a dále nabídne řadu sestávající celkem z 15
koncertů různých žánrů na 5 různých místech Českého Krumlova. Chybět nebude ani tradiční 6 operních
představení inscenovaných na Otáčivém hledišti ve spolupráci s Jihočeským divadlem v Českých Budějovicích –
tentokráte za účasti dalšího významného operního pěvce Josého Cury v novém nastudování Leoncavallovy
opery Komedianti. Generálním partnerem této nejdelší letní hudební přehlídky v České republice 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., Budějovický Budvar, n. p., Česká
spořitelna, a.s a ČEPS, a.s. Hlavním mediálními partnery festivalu jsou MF Dnes a Český rozhlas. Pořadateli
festivalu jsou Auviex, s.r.o., Společnost Mezinárodní hudební festival Český Krumlov, o.s. a 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; + 420 606 088 985; 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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