Tisková zpráva ze dne 18. 7. 2012

Dmitri Hvorostovsky
Mezinárodně uznávaný ruský barytonista Dmitri
Hvorostovsky pochází ze sibiřského Krasnojarsku. V roce
1989 zvítězil v prestižní světové soutěži v Cardiffu. Od
počátku své kariéry je ceněn pro svůj kultivovaný hlas,
muzikalitu a přirozené legato. „Západní“ debut v Nice
Hvorostovskému vynesl angažmá v předních operních
domech po celém světě včetně londýnské Královské opery
v Covent Garden, newyorské Metropolitní opery, pařížské
Národní opery, Bavorské státní opery, milánské La Scaly,
Vídeňské státní opery, chicagské Lyrické opery či festivalu v
Salcburku.
Hvorostovsky je rovněž pravidelným hostem renomovaných
mezinárodních hudebních festivalů a obdivovaným
recitálovým pěvcem, který je vítán v prestižních koncertních
síních od Dálného východu až po Jižní Ameriku. Vystupoval
na tak prestižních scénách, jako je londýnská Wigmore Hall či
newyorská Carnegie Hall; také však v sále Čajkovského konzervatoře v Moskvě, barcelonském Liceu,
tokijské Suntory Hall či vídeňském Musikverein. Na svých koncertních vystoupeních spolupracuje
Hvorostovsky často s předními světovými orchestry pod vedením dirigentů zvučných jmen, jakými
jsou například James Levine, Bernard Haitink, Claudio Abbado, Lorin Maazel, Zubin Mehta, Jurij
Termikanov nebo Valery Gergiev.
Dmitri Hvorostovsky si nadále udržuje silné vazby na své rodné Rusko, jako první operní pěvec
v historii vystoupil například na legendárním galakoncertu na moskevském Rudém náměstí a
v Moskvě pořádá také koncertní sérii „Dmitri Hvorostovsky a jeho přátelé“, v rámci níž se po jeho
boku představily pěvkyně Renée Fleming, Sumi Jo nebo Sondra Radvanovsky či pěvci Jonas Kaufmann
a Marcello Giordani. V roce 2005 uskutečnil historické turné napříč Ruskem na pozvání prezidenta
Putina. Během tohoto turné zpíval tisícům diváků, s nimiž si připomněl památku padlých během 2.
světové války. Nyní se do Ruska i do zemí bývalé východní Evropy pravidelně vrací.

Jeho diskografie zahrnuje celou řadu sólových i operních nahrávek, které si získaly vynikající kritický
ohlas. Účinkoval také v cenami ověnčeném kanadském filmu Don Giovanni Unmasked na motivy
Mozartovy opery, v němž ztělesnil dvojroli Dona Giovanniho a Leporella. V poslední době vyšlo
sólové album, na němž Dmitri Hvorostovsky zpívá Rachmaninovovy romance; na klavír jej doprovází
Ilja Ivari. Vyšlo také DVD, které představuje Hvorostovského s Renée Fleming při natáčení
v Petrohradě, a CD/DVD Verdiho operních árií a duet. Na nahrávce, která se dočkala značného uznání
kritiků, se podílí pěvkyně Sondra Radvanovsky. Sólisty doprovází Ruská filharmonie pod taktovkou
Constantina Orbeliana.
Nedávno Dmitri Hvorostovsky rovněž navázal spolupráci s oblíbeným ruským skladatelem Igorem
Krutoyem, jež vyústila ve velmi úspěšné koncerty v Moskvě, Petrohradě, Kyjevě a New Yorku. Nyní se
Hvorostovsky chystá na účinkování v Metropolitní opeře, londýnské Královské opeře Covent Garden
nebo ve vídeňské Staatsoper. Čekají jej rovněž písňové recitály na evropských scénách či ruské turné.

Program koncertu 20. 7. 2012 v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově:

Giuseppe Verdi (1813–1901): Předehra k opeře Nabucco
Vincenzo Bellini (1801–1835): Árie Or dove fuggo io mai! z opery Puritáni
Richard Wagner (1813–1883): Árie O du, mein holder Abendstern z opery Tannhäuser
Georges Bizet (1838–1875): Předehra k opeře Carmen
Georges Bizet (1838–1875): Árie Votre toast, je peux vous le rendre z opery Carmen
Michail Ivanovič Glinka (1804–1857): Předehra k opeře Ruslan a Ludmila
Anton Grigorjevič Rubinstein (1829–1894): Árie Na vozdushnom oceane z opery Démon
Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893): Pljaska skomorochov („Tanec trpaslíků“)
Giuseppe Verdi (1813–1901): Árie Tutto e deserto... Il balen del suo sorriso z opery Trubadúr
Giuseppe Verdi (1813–1901): Árie Cortigiani vil razza dannata z opery Rigoletto
Aram Chačaturjan (1903–1978): Valčík ze scénické hudby k dramatu Maškaráda
Ernesto Tagliaferri (1889–1937): Píseň Passione
Rodolfo Falvo (1873–1937), Enzo Fusco (1899–1951): Píseň Dicitencello vuje
Cesare Andrea Bixio (1896–1978): Píseň Parlami d'amore Mariu

Účinkují: Dmitri Hvorostovsky a Symfonický orchestr Českého rozhlasu (rezidenční orchestr MHF
ČK) pod taktovkou Constantina Orbeliana

Patronem koncertu je

Sedmnáct večerů 21. ročníku MHF Český Krumlov
Tváří 21. ročníku MHF Český Krumlov je charismatický barytonista Dmitri Hvorostovsky, který také
letošní ročník 20. července zahajuje a v Pivovarské zahradě představí průřez svým operním a
písňovým repertoárem. Následující večer bude patřit Václavu Hudečkovi – na koncertě k jeho poctě
v Zámecké jízdárně vystoupí vzácný host, ruský houslista Valery Oistrakh. Během následujících týdnů
se v magickém prostředí Pivovarské zahrady, Zahrady Kooperativy, Maškarního sálu
českokrumlovského zámku či Zámecké jízdárny odehraje série dalších skvělých večerů. Pod širým
nebem v Pivovarské zahradě zazní 28. července monumentální The Queen Symphony. Na témže
místě se 4. srpna uskuteční hudebně-gastronomický Balkánský večer, kterému bude vévodit Boban i
Marko Marković Orkestar. 11. srpna se zde představí Deset z nejlepších trumpetistů světa pod
vedením Otto Sautera a na závěr festivalu zazpívají čtyři kanadští tenoristé. Zámecká jízdárna
nabídne 27. července koncert skvělého klavíristy Konstantina Scherbakova a 17. srpna virtuózní
show polské čtveřice MozART Group. Maškarní sál bude patřit dramaturgicky ucelené sérii
komorních koncertů. Jako první vystoupí ve čtvrtek 26. července kytaristka Melanie Hosp
a Kaprálová Quartet. Výběrem z Bachových suit pro sólové violoncello se 2. srpna představí
charismatický Jiří Bárta. Koncert 9. srpna připomene skvostnou tradici české kvartetní školy
mezinárodně uznávané Panochovo kvarteto a 10. srpen v podání souboru Musica Florea bude
oslavou barokní hudby v autentickém prostředí. Sérii komorních koncertů završí 16. srpna mladý
houslista Roman Patočka se souborem Praga Camerata. Housle se mezitím rozezní ovšem také
v Zahradě Kooperativy, kde 3. srpna vystoupí Bohuslav Matoušek a Jakub Junek. To vše nabízí 21.
ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. A připravili jsme i speciální dárek navíc. Od
24. do 26. srpna opět vystoupí v opeře Komedianti před Otáčivým hledištěm světově proslulý
tenorista José Cura.

Další informace:
PRODEJ VSTUPENEK
Exkluzivní prodejce vstupenek na 21. ročník MHF Český Krumlov je společnost Ticketstream.
Vstupenky jsou k dostání on-line v rezervačním systému Ticketstream www.ticketstream.cz nebo
www.ts1.cz, vstup do rezervačního systému je možný rovněž přes stránky festivalu
www.festivalkrumlov.cz. Dále je rovněž možné nakoupit vstupenky osobně na jakékoli pobočce
společnosti Ticketstream, jejichž seznam je uveden na webových stránkách společnosti. Jedná se
například o knihkupectví Kanzelsberger či pobočky cestovních kanceláří ČEDOK a FIRO-tour a další. V
Českém Krumlově prodej vstupenek zajišťuje Infocentrum se sídlem na Náměstí Svornosti 2, 381 01
Český Krumlov (tel.: +420 380 704 621, fax: +420 380 704 619, info@ckrumlov.cz,
www.ckrumlov.cz/info) a dále Zámecké informační centrum UNIOS TOURIST SERVICE se sídlem
Zámek 57, 381 01 Český Krumlov (tel.: +420 380 725 110, fax: +420 380 712 424, GSM gate: +420 777
723 270, tourist.service@unios.cz, www.visitceskykrumlov.cz). Prodej vstupenek na festival byl
zahájen 1. března letošního roku, probíhá na více než 500 místech po celé ČR, v každém městě nad 5
tisíc obyvatel.
Vstupenky na inscenaci Komedianti jsou v prodeji od léta 2011 na pokladně Jihočeského divadla, Dr.
Stejskala 19, České Budějovice (tel: 386 356 925, vstupenky@jihoceskedivadlo.cz), on-line rezervace
a více informací na www.otacivehlediste.cz

SLEVOVÉ PROGRAMY
Držitelé průkazů ZTP (1 osoba) a ZTP/P (1 osoba + doprovod) – sleva 30 % po předložení příslušného
dokladu. Držitelé mezinárodního studentského průkazu ISIC a ITIC – sleva 10 % po předložení
příslušného dokladu. Dětské vstupné – děti do 15 let mají slevu ve výši 50 % na veškerá představení.
Jednotlivé slevy nelze sčítat.
Jako každoročně festival ve spolupráci s Jihočeskou MF DNES a Novinami města Český Krumlov
vydává i slevové kupony na vybrané koncerty, které jsou určené pro obyvatele Českého Krumlova a
Jihočeského kraje.

KLUB PŘÁTEL MHF ČESKÝ KRUMLOV
V loňském roce jsme pokročili v rozvoji Klubu přátel MHF Český Krumlov coby věrnostního programu
pro příznivce festivalu. V současné době Klub zahrnuje tři kategorie přátel lišící se hodnotou klubové
karty a odpovídajícím balíčkem výhod. Kartu si mohou případní zájemci zakoupit přímo v e-shopu či
předprodejích festivalu anebo na ni získávají nárok v závislosti na celkové výši objemu nakoupených
vstupenek v rámci příslušného ročníku. Klubové výhody zahrnují propagační předměty festivalu
(exkluzivní brožura, CD/DVD z festivalu apod.), přednostní informace a možnost rezervace vstupenek
na festival, zvýhodněné vstupné na koncerty a společenské akce festivalu a rovněž slevy uplatnitelné
v síti spolupracujících subjektů přímo v Českém Krumlově a jeho okolí. Členům Klubu přátel MHF
Český Krumlov bude též každý rok věnován jeden koncert festivalové řady jako výraz poděkování za
jejich přízeň. V letošním roce se jedná o koncert vynikajícího klavíristy Konstantina Scherbakova,
který se uskuteční 27. července v Zámecké jízdárně. K dnešnímu dni Klub eviduje přes 400 členů.

NOVINÁŘSKÝ SERVIS
Žádosti o akreditace, poskytnutí informací, fotografií či zprostředkování rozhovorů s interprety zasílejte
prosím na e-mailovou adresu stipkova@auviex.cz. Objednané a potvrzené vstupenky budou po dohodě
připraveny k vyzvednutí na jméno novináře před koncertem v Českém Krumlově.
Další informace o festivalu najedete na:

www.festivalkrumlov.cz

Kontakt:
Ing. Mgr. Miroslava Štípková
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