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Ode dneška přesně za měsíc bude zahájen jubilejní 20. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český
Krumlov, který má připravenu pestrou programovou nabídku složenou z klasické hudby, opery, muzikálu, jazzu
a world music. 20 festivalových dní nabídne 15 koncertů různých žánrů a 6 operních představení, na nichž se
představí 3 symfonické orchestry, 11 komorních orchestrů a souborů a na 3 desítky umělců z celého světa. Tváří
festivalu se při této příležitosti stala jedna z nejvýznamnějších osobností nejen operní historie, španělský
tenorista, dirigent a organizátor hudebního života Plácido Domingo, jehož vystoupením oslavy vyvrcholí dne
20. srpna. 20. ročník festivalu bude probíhat od 15. července do 20. srpna 2011 na pěti různých místech
v Českém Krumlově.

NA KONCERTU PLÁCIDA DOMINGA ZAZNÍ I ČESKÁ HUDBA

Největší hvězdou a Tváří letošního ročníku bude, jak známo, „největší operní pěvec všech dob“ Plácido
Domingo a jeho galakoncertem vyvrcholí dne 20. srpna 2011 oslavy 20. jubilea MHF Český Krumlov.
Po dlouhých jednáních je konečně znám rámcový program galakoncertu „Krále opery“ v Českém Krumlově.
Plácido Domingo zazpívá árie z oper Le Cid Giacoma Meyerbeera, Andrea Chenier Umberta Giordana či Othella
Giuseppe Verdiho. V druhé polovině koncertu zazní v Domingově podání ukázky z Lehárových operet Země
úsměvu a Veselá vdova a zarzuel Torroby a Sorozábala Maravilla, Liusa Fernanda nebo La tabernera del Puerto.
Ana María Martínez se zhostí partů Rusalky, La Wally či Desdemony v Othellovi. V operetní polovině zazní
ukázky z Kalmánovy Čardášové princezny, Lecuonovy zarzuely Maria la O a Lunovy El niño judio. Symfonický
orchestr Českého rozhlasu, který je rezidenčním tělese festivalu, koncert uvede předehrou k Prodané nevěstě
Bedřicha Smetany a v orchestrálních číslech zazní i tvorba Antonína Dvořáka. Změna programu vyhrazena!
Poslední aktivní pěvec ze Třech tenorů, uznávaný dirigent i umělecký ředitel dvou amerických operních domů
vystoupí na koncertu pod širým nebem, který se uskuteční poslední festivalový den od 20:00 v prostorách P2 –
City parking. Plácida Dominga a jeho pěveckou partnerku, vynikající portorickou lyrickou sopranistku Anu
Maríu Martínez doprovodí Symfonický orchestr Českého rozhlasu za řízení proslulého dirigenta Eugena
Kohna.
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ZMĚNA KLAVÍRISTKY A PROGRAMU RECITÁLU KYRILLA RODINA 22. ČERVENCE

Místo původně avizované korejské klavíristky Minjung Kim se koncertu slavného ruského violoncellisty Kyrilla
Rodina se klavírního partu ujme renomovaná korejská klavíristka Yoonsoo Rhee. Kyrill Rodin se v pátek 22.
července do Českého Krumlova znovu vrátí po skvělém provedení Dvořákova violoncellového koncertu, v němž
potvrdil ryzí slovanský naturel i interpretační kvality blízké české violoncellové škole, na závěrečném koncertu
festivalu před dvěma lety. Tentokráte se představí v komorním programu složeném z děl klasicistních a
romantických skladatelů.
Yoon Soo Rhee zahájila koncertní kariéru ve svých dvanácti letech v Koreji. Od té doby vystoupila na mnoha
pódiích po celém světě, sólové recitály uskutečnila například v Německu, Francii, Itálii, Španělsku, USA a Asii.
Kritici její výkony hodnotí slovy “dokáže vytvořit atmosféru... hudba v jejím podání má mnoho vrstev” (Irish
Times, Irsko), “…její hra připomíná zvuk orchestru” (ABC Radio, Austrálie) a “…je velmi inteligentí klavíristkou”
(YLE Radio, Finsko). Yoon Soo Rhee účinkovala jako sólistka s významnými orchestry, jakými jsou například
Soulský filharmonický orchestr či Symfonický orchestr hl. m. Prahy FOK. Prosadila se rovněž jako komorní
hráčka v klavírních kvartetech a v duu s violoncellem. Jako sólistka vystoupila mj. na festivalech Moselfest
(Německo), Bowdoin Music Festival a Shandelee Music Festival (USA) či Millennium Music Festival (Španělsko).
Úspěšně se zúčastnila několika mezinárodních soutěží: získala první cenu v Mezinárodní klavírní soutěži na
řeckém ostrově Rhodos (v roce 2010), v soutěži Ennia Porrina v Itálii, v Brahmsově mezinárodní soutěži v
Rakousku, v Bösendorfově soutěži a v Dichlerově soutěži (Rakouško), druhou cenu v Mezinárodní klavírní
soutěži Joanny Hodges (USA), třetí cenu v soutěži José Rocy (Španělsko). Získala také dvě speciální ceny v
klavírní soutěži v australském Sydney, cenu Steinwayhouse v Berlíně, cenu “Siemens Wiener Klassik Preis” či
cenu “Art Prize” z rukou starosty Soulu. Rodačka ze Soulu Yoon Soo Rhee a devět let studovala u Young-Ho
Kim, poté u Young Hi Moon, Hea Jun Lee and Jinwo Jung. Velmi brzy začala získávat ceny ve významných
národních soutěžích a získala cenu Yon-ho Art-Prize, která je udílena nejlepšímu absolventovi školy Yewon.
Tuto školu dokončila v patnácti letech. Poté se seznámila s Paulem Badurou-Skodou a na jeho doporučení se
odjela studovat vídeňskou akademii, kde úspěšně zakončila svá magisterská studia. Jejím profesorem byl Heinz
Medjimorec. Od roku 2006 žije v Berlíně a studuje u Klause Hellwiga. V jejím uměleckém životě ji ovlivnily
osobnosti jako Pascal Devoyon, Karl-Heinz Kämmerling, Noel Flores, Erik Tawaststjerna, Paul Badura-Skoda,
Christopher Elton, Solomon Mikowski and Claude Frank.

AKTUÁLNÍ STAV PRODEJE VSTUPENEK

V průměru zbývá k dnešnímu dni na koncerty 20. ročníku MHF Český Krumlov přibližně 40 % volné kapacity
k prodeji. K dostání jsou vstupenky na všechny koncerty festivalu s výjimkou menších koncertů v Maškarním
sále, jako je např. vystoupení Ivana Ženatého a Talichova komorního orchestru dne 19. srpna. Na koncerty
největších hvězd Ramóna Vargase (15. 7.) a Plácida Dominga (20. 8.) je stále možné vstupenky zakoupit.
Aktuálně je v prodejním systému cca 100 vstupenek na zahajovací koncert s Ramónem Vargasem a 800
vstupenek na závěrečný slavnostní galakoncert Plácida Dominga. V prodeji jsou rovněž vstupenky na stání na
oba koncerty. Upozorňujeme, že v případě galakoncertu Plácida Dominga dojde ještě k jedné změně nastavení
cenových pásem, a to s platností od 1. srpna. Na včasném nákupu vstupenek je tedy možné stále ušetřit.
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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.
V našem e-shopu jsou dále v prodeji vstupenky na raut s tenoristou Ramónem Vargasem, který se uskuteční
po zahajovacím koncertu dne 15. července v Zámecké jízdárně, v hodnotě 1.500 Kč a vstupenky na raut
s tenoristou Plácidem Domingem, který se uskuteční po závěrečném koncertu dne 20. srpna taktéž
v Zámecké jízdárně, v hodnotě 2.000 Kč.

NOVINÁŘSKÝ SERVIS

Žádosti o akreditaci, poskytnutí informací, fotografií či zprostředkování rozhovorů s interprety zasílejte na emailovou adresu johanovska@auviex.cz. Oficiálně poskytnuté životopisy a fotografie umělců jsou ke stažení
na webových stránkách festivalu v sekci Press http://www.festivalkrumlov.cz/press/ke-stazeni. Aktuální
informace o koncertech a plánovaných tiskových konferencích s umělci budou rozesílány pravidelně e-mailem.
Objednané a potvrzené vstupenky budou po dohodě připravené k vyzvednutí na jméno příslušného novináře
před koncertem v Českém Krumlově.

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
YouTube: http://www.youtube.com/user/festivalkrumlov Flickr: http://www.flickr.com/photos/festivalkrumlov/
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