Tisková zpráva ze dne 21. 7. 2014
MHF Český Krumlov 2014 byl slavnostně zahájen
Slavnostní zahájení Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov 2014 proběhlo za slunečného
pátečního podvečera v Pivovarské zahradě. Moderátoři večera Jiří Vejvoda a Jan Čenský přivítali
vzácné hosty a poté zaznělo několik projevů. Ten první patřil premiérovi Bohuslavu Sobotkovi:
“Festival spojuje toto krásné historické město s krásnou hudbou a setkávají se na něm posluchači a
umělci z celého světa. Díky vynikající dramaturgii a take řadě zvučných jmen interpretů se stal jedním
z nejvíce ceněných hudebních festivalů, který vyzdvihuje Českou republiku na mapě hudebního světa.
Není to festival pro úzký okruh zasvěcených, je to festival pro širokou veřejnost.” Bohuslav Sobotka
dále zdůraznil, že Rok české hudby, k němuž se festivalový program rovněž připojil, by měl přispět k
propagaci českého státu a kultury v mezinárodním kontextu, ale také k rozvoji domácího kulturního
prostředí. “Rok české hudby nese podtitul Tvořivost a spolupráce. Takový podtitul se hodí i k
letošnímu programu MHF Český Krumlov. Klasická hudba se zde pojí s jazzem i folklórem, Bach se
sambou, domácí interpreti s těmi zahraničními,” připomněl předseda vlády.
Poté přijal pozvání k mikrofonu dlouholetý host festivalu, bývalý prezident ČR Václav Klaus, který je
vyhlášeným milovníkem kvalitní hudby a – jak podotkl Jan Čenský – ke krumlovskému festivalu už
neodmyslitelně patří. “Na tomto festivalu už jsem opravdu pamětníkem,” potvrdil jeho slova Václav
Klaus. “Vždycky mě to tady těší. Navštěvuji mnoho festivalů na mnoha krásných místech po celé
republice, ale Český Krumlov je stejně nejkrásnější!” ocenil festival i magické jihočeské město Václav
Klaus. Po něm byl k mikrofonu pozván starosta Českého Krumlova Dalibor Carda. “Nedávno jsem byl v
Anglii a zjistil jsem, že i tam pronikla sláva českokrumlovského festivalu. Doufám, že všichni, kteří
tomuto festivalu můžeme pomoci do příštích let, si uvědomíme jeho význam a budeme mu věnovat
stálou podporu,” řekl českokrumlovský starosta.
Za sponzory vystoupil předseda představenstva generálního partnera festivalu, pojišťovny
Kooperativa, Martin Diviš. “Za třiadvacet let festival navštívilo více než čtvrt milionu lidí, odehrály se
čtyři stovky koncertů, přijelo devět tisíc umělců. Už tato čísla hovoří o tom, že si festival našel své
místo. A já mám prosbu za nás, za Kooperativu, i za všechny partnery, kteří u festivalu dlouhodobě
stojí, aby vláda, ať bude vláda pravicová nebo levicová, neposuzovala podle toho, kdo rozhodl před
nimi, ale podle toho, zda má smysl projekt podporovat. A u těch dobrých projektů aby i nadále stála.
Jsem moc rád, že si festival udržel dobré jméno a že festivalový štáb tomuto projektu věnuje nejen
úsilí, ale dává mu i ducha a srdce.”
A pak už 23. ročník festivalu zahájil prezident MHF Český Krumlov Jaromír Boháč: “Přeji vám všem,
abyste si letošní ročník festivalu užili a aby byl plný hudebních zážitků. Chtěl bych především
poděkovat – bez podpory sponzorů, ministerstva kultury, Jihočeského kraje a města Český Krumlov by
se festival nemohl konat. Nerad bych jednou na tomto místě stál a říkal – příští rok už festival

nebude... Bojujme tedy za to, aby nejen tento festival, ale i další festivaly prosperovaly, mohli jsme je
navštěvovat a odnášeli si krásné zážitky.”
A poté pozval moderátor Jiří Vejvoda hosty na netrpělivě očekávanou událost, koncert “tenorové
hvězdy superkategorie v plné formě, pro níž je účast na festivalu v Krumlově, jak sám Jonas Kaufmann
řekl, velkým potěšením”.

Jonas Kaufmann podal excelentní výkon
Charismatický tenorista Jonas Kaufmann má kalendář zaplněný na
pět let dopředu, zejména premiérami nových oper; na dva roky má
také kalendář plný koncertů a recitálů. Nebylo proto jednoduché jej
pro krumlovský festival získat, avšak úsilí se více než vyplatilo. Na
operním galakoncertu pod širým nebem v Českém Krumlově Jonas
Kaufmann publikum skutečně okouzlil. Během celého večera
dokazoval, že patří v současnosti ke světové operní extratřídě. Ve
všech hlasových polohách nadchl publikum svou intonační přesností
a znělým tónem a Cavaradossimu, Des Grieuxovi, Enzovi Grimaldovi
nebo Donu Alvarovi vdechl neobyčejnou osobitost svého projevu.
Jonas Kaufmann si však diváky od začátku získal nejen skvělým
výkonem, ale i velmi srdečným projevem a pokorou k divákům i
kolegům-hudebníkům. Spolehlivým partnerem mu byl Symfonický
orchestr Českého rozhlasu, který hrál pod taktovkou Jochena Riedera a blýskl se například v efektních
Verdiho předehrách.
Ve velmi dobrém světle se představila i jihokorejská sopranistka Sooyeon Kim, která potěšila českou
část publika árií Měsíčku na nebi hlubokém z Dvořákovy Rusalky s perfektní českou výslovností.
“Zpočátku pro mě byla árie Rusalky náročná, ale jak šel čas, zjišťovala jsem, jak je čeština nádherná a
jak je proto vlastně snadné v tomto jazyce zpívat.” Sooyeon Kim excelovala i s hlavní hvězdou večera
ve slavném přípitkovém duetu z Verdiho Traviaty. Nadšené publikum si při děkovačce vyžádalo pět
přídavků a dlouho nechtělo umělce pustit z jeviště.
“Byl to nádherný zážitek i pro mě. Počasí vyšlo skvěle a
doufám, že se do tohoto krásného města zase brzy
vrátím,” řekl po koncertě při společenském setkání
Jonas Kaufmann. „Český Krumlov je prostě jedinečný.
Tento názor mi ještě umocnila návštěva zdejšího
barokního divadla. Navštívil jsem několik barokních
divadel, ale žádné z nich nebylo tak dokonale
zachované. A je dobře, že se i dnes v něm mohou konat
hudební produkce, které divákům přibližují, jak tehdy
vypadala a zněla opera.” Jonas Kaufmann chtěl
původně jet na na finále fotbalového mistrovství v Rio de Janeiru, avšak kvůli dlouhé cestě i koncertu
v Českém Krumlově svou účast nakonec odřekl. Podotkl, že by si v Riu stejně nemohl dát pivo, jako si

ho dal doma v Mnichově u televize při sledování finále. A dodal, že už se opravdu těší, až si dá pivo
tady po koncertě v Krumlově, kteréžto přání bylo samozřejmě hned vyslyšeno.
Své dojmy ze zahajovacího koncertu popsal i dirigent Jochen Rieder: „Koncerty s Jonasem
Kaufmannem jsou nejen pro posluchače, ale také pro hudebníky a dirigenty něco zcela mimořádného.
My, co jsme dnes stáli na pódiu, jsme cítili velikou přízeň publika.” Český Krumlov nadchl i jeho: “Jsem
tu stejně jako Jonas poprvé a Český Krumlov mě opravdu nadchl. V Česku jsem byl už mnohokrát a
mám rád takovou tu nepopsatelnou českou „vůni“ – kombinaci přírody, české muzikality a piva. A to
všechno se mi vybavilo v tomto městě. Jsem moc rád, že jsem tu mohl být.“
Umění Jonase Kaufmanna ocenil také ministr kultury ČR Daniel Herman: „Vystoupení tohoto tenoristy
patří jistě mezi zlaté hřeby letošního ročníku. Naživo jsem dosud neměl možnost se s uměním pana
Kaufmanna setkat. To zlato v hrdle, které zde předvedl, mě zcela okouzlilo. Je dobře, že umělec
takového formátu zavítal do Krumlova, a lze si jen přát, aby tomu bylo i v budoucnu obdobně.“ Ocenil
i českokrumlovský festival: „Ač jsem jihočeský rodák ze sousedních Českých Budějovic, na festivalu
v Českém Krumlově jsem poprvé. Myslím si, že Krumlov je festivalové město, které koncertům vytváří
jedinečnou kulisu nádhernými památkami. Ty sem lákají tisíce turistů a je určitě dobře, že kultura tady
žije také tímto způsobem. Jsem rád, že se 23. ročníku mohu osobně zúčastnit.“

V Zámecké jízdárně zazněla Smetanova Má vlast
Úvodní víkend hudebního festivalu pokračoval
sobotním symfonickým koncertem k Roku
české hudby. Jeho návštěvníci měli nikoli až
tak obvyklou příležitost vychutnat si Smetanův
symfonický cyklus Má vlast jako celek, tedy
všech jeho šest symfonických básní. Toto
erbovní dílo české hudby zaznělo v podání
Severočeské filharmonie Teplice a pod
taktovkou Tomáše Braunera, který dnes patří
k nejvyhledávanějším dirigentům mladé
generace. Diváci v Zámecké jízdárně měli při
tónech Mé vlasti skutečně pocit, že
poslouchají sled romantických obrazů z historie a přírody, ať už vznešených či dramatických.
I pro Tomáše Braunera je provedení celého cyklu šesti
symfonických básní svátkem: „Já sám diriguji kompletní Mou
vlast letos podruhé. Orchestry se k ní zase tak často nedostanou,
hrají se jen jednotlivé části, zejména ty světově proslulé, Vltava a
Šárka. Ale celá Má vlast má úžasnou sílu a je to zkrátka součást
obecného povědomí o naší zemi a její historii.” A jak náročný je
pro něj jako pro dirigenta tento cyklus? “Je potřeba fyzická výdrž
a dobré rozvržení sil!” říká Tomáš Brauner, který bude v příští
sezóně hlavním hostujícím dirigentem Symfonického orchestru
Českého rozhlasu. Co tato pozice obnáší? “Na začátku sezóny například otevírám novou abonentní
řadu ve Smetanově síni Obecního domu, která bude trochu takzvaně populárnější. Budou to skladby
ne tak často uváděné, avšak od známých a ceněných skladatelů. Podílím se také na dramaturgii a
součástí mých povinností bude i natáčení pro Český rozhlas. Nadále ale samozřejmě působím i jako
šéfdirigent Plzeňské filharmonie.”

Prozradil i to, proč má k Českému Krumlovu nostalgický vztah: “Jako nadšený vodák znám Český
Krumlov velmi dobře a vždycky si tu vzpomenu na studentská léta, kdy jsme tudy často projížděli. Je
dobře, že právě v tomto nádherném místě vznikl festival, který si získal světové renomé.”

Koncerty tohoto týdne
Letošní Mezinárodní hudební festival v Českém Krumlově připravil pro své posluchače nabitý
program. Příští týden startuje již ve středu 23. července a bude pokračovat v duchu Roku české
hudby. Vystoupí violoncellista Jiří Bárta společně s klavíristkou Terezií Fialovou, den poté pak zahraje
čínská klavíristka Shiran Wang společně se Škampovým kvartetem. Pátek bude patřit maďarskému
souboru Gypsy Virtuoso Orchestra a v sobotu se na festival po zahajovacím koncertu vrací
Symfonický orchestr Českého rozhlasu. Pod vedením dirigenta Iona Marina s houslistou Ivanem
Ženatým vzdají hold Antonínu Dvořákovi prostřednictvím jeho děl. Tento koncert je věnován členům
Klubu přátel MHF Český Krumlov.

PRODEJ VSTUPENEK
Exkluzivní prodejce vstupenek na 23. ročník MHF Český Krumlov je společnost Ticketstream. Vstupenky jsou k dostání online v rezervačním systému Ticketstream www.ticketstream.cz nebo www.ts1.cz, vstup do rezervačního systému je možný
rovněž přes stránky festivalu www.festivalkrumlov. 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). Předprodej probíhá na více než 500 místech po celé ČR, v každém
městě nad 5 tisíc obyvatel.
http://www.festivalkrumlov.cz/vstupenky
SLEVOVÉ PROGRAMY
Držitelé průkazů ZTP – sleva 30 % po předložení příslušného dokladu. Držitelé průkazů ZTP/P – sleva 30 % po předložení
příslušného dokladu + doprovod zdarma. Děti do 6 let vstup zdarma (bez nároku na místo), děti od 6 do 15 let sleva 50 %.
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
Klub přátel MHF Český Krumlov je věrnostní program, který zahrnuje celou řadu výhod pro stálé příznivce festivalu, jako
např. zvýhodněné vstupné na koncerty a společenské akce festivalu a rovněž slevy uplatnitelné v síti spolupracujících
subjektů. Členové klubu mají také možnost přednostního nákupu vstupenek před zahájením prodeje pro ostatní zájemce.
Klubu přátel MHF Český Krumlov je navíc každý rok věnován jeden festivalový koncert jako výraz poděkování za přízeň. Na
tento koncert získávají členové klubu dvě vstupenky zdarma či s výraznou slevou, podle typu karty. Letos to bude koncert
houslového virtuosa Ivana Ženatého, který vystoupí za doprovodu Symfonického orchestru Českého rozhlasu pod taktovkou
Iona Marina 26. července 2014 v Zámecké jízdárně.
http://www.festivalkrumlov.cz/klub-pratel-mhf-ck
PARTNEŘI
Odkazy na všechny partnerské subjekty i s možností propojení na jejich internetové stránky naleznete na webových
stránkách MHF Český Krumlov www.festivalkrumlov.cz v sekci „Partneři“.
Mezinárodní hudební festival Český Krumlov děkuje všem svým partnerům za spolupráci a podporu s přesvědčením, že tato
spolupráce je přínosem pro obě strany a nezastupitelnou službou veřejnosti.

NOVINÁŘSKÝ SERVIS
Žádosti o akreditace, poskytnutí informací, fotografií či zprostředkování rozhovorů s interprety zasílejte prosím na emailovou adresu viktorova@auviex.cz. Objednané a potvrzené novinářské vstupenky budou po dohodě připraveny k
vyzvednutí na jméno novináře před koncertem na pokladně v Českém Krumlově. Ohledně fotografií v tiskové kvalitě
kontaktujte viktorova@auviex.cz.
Fotografie z jednotlivých koncertů jsou volně ke stažení na festivalovém webu:
http://www.festivalkrumlov.cz/press/fotografie-z-festivalu
Fotografie umělců v tiskové kvalitě jsou ke stažení na festivalovém webu (heslo: PRESSfoto2014):
http://www.festivalkrumlov.cz/press/propagacni-fotografie-umelcu
Další informace o festivalu najdete na: www.festivalkrumlov.cz
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