
Vážení přátelé Českého Krumlova a komorní hudby, 
 

také letos spolu s létem přichází hudební festival s nejdelší tradicí ve městě. 
27. ročník Festivalu komorní hudby Český Krumlov začne v pátek 28. června 
v proslulém barokním divadle, pokračuje v sobotu Barokní nocí – a naváže série 
komorních koncertů. Mezi interprety nechybí Jiří Stivín, Talichovo kvarteto či Eben 
trio, ale ani soubory, které jsou v Českém Krumlově doma.    
 

Hudební stránka produkce v barokním divadle je nejznámější možná, ožije ale 
novým způsobem. Zazní Čtvero ročních dob Antonia Vivaldiho, ovšem doplněné o 
originální barokní hudebně-tane 

ční pantomimu. Hudební stránku zajistí Capella Regia s Robertem Hugem, 
který spolupracuje i na divadelní synopsi spolu s režisérem a mimem Števem 
Capkem a Jiřím Bilbo Reiningerem. „Šlo o to rozehrát pantomimu na motivy, které 
Čtvero ročních dob nabízí – ať už je to ptačí zpěv, tanec pastýřů, bouřka – a využít 
všechny způsoby, ve kterých může hrát samotné barokní divadlo,“ upřesnil Robert 
Hugo.  O příběh se postarají klasické postavy z komedie dell´ arte a také bohaté 
kostýmy, mezi kterými nechybí alegorické postavy ročních období.  
  
 Představení v barokním divadle se hraje dvakrát: v pátek 28.6. samostatně, 
v sobotu 29.6. jako součást a jeden z vrcholů tradiční Barokní noci. 
 
 Sérii festivalových koncertů zahájí  v neděli 30. 6. odpolední varhanní koncert 
Roberta Huga na originálním místě,  v Kapli sv. Martina v českokrumlovském 
Městském parku. Pozdě večer vystoupí na stejném místě vystoupí také Trio 
Karageorgiev, tvořené třemi výraznými osobnostmi mezi učiteli na ZUŠ Český 
Krumlov, školy s nejdelší tradicí svého druhu u nás. 
  
 Na jazzový večer na terase Hotelu Růže se letos vrátí, tentokrát v roli hlavního 
protagonisty, flétnista Jiří Stivín. Vystoupí tu v úterý 2. 7. s kytaristou Jaroslavem 
Šindlerem. Připomenou tak slavný Systém Tandem, který kdysi vytvořil s letos 
zesnulým kytaristou Robertem Daškem. Řadu koncertů v Maškarním sále zámku 
zahajuje ve středu 3. 7. Festivalový orchestr Český Krumlov, tentokrát s houslistou 
Janem Fišerem jako sólistou. Ve čtvrtek 4. 7. tu vystoupí v rámci programu Ozvěny 
Pražského jara klavíristé Yuka Yoshimura a Pavel Zemen. V pátek 5. 7. je hostem 
festivalu Talichovo kvarteto, které hraje v zahraničí mnohem více než u nás, a 
v atraktivní kombinaci smyčcových kvartetů Franze Schuberta a Dmitrije 
Šostakoviče. Primárius souboru a prezident festivalu Jan Talich k tomu dodává: 
Osobně mám radost ze dvou věcí. Jednak že máme možnost si zde zahrát s  
kvartetem na jednom ze tří našich letošních koncertů v Česku. A pak hlavně z toho, 
že i po sezoně plné mezinárodních hvězd, které na sebe strhávají skoro všechnu 
pozornost medií a posluchačů, se zde najde malý prostor pro prezentaci toho 
nejčistšího a nejintimnějšího z hudby – a to hudby komorní.“  
 Během závěrečného víkendu vystoupí v sobotu 6. 7. Eben Trio a v neděli 7.7. 
sopranistka Barbora Polášková a kytarové Duo Siempre Nuovo. 
 
 Na festival vás srdečně zve ředitelka Hana Pelzová i dramaturg Antonín 
Matzner. 



FESTIVAL KOMORNÍ HUDBY ČESKÝ KRUMLOV 2013 

28.  6.    pátek 20.00 hodin 

              BAROKNÍ DIVADLO 
Originální barokní pantomima s hudbou  Antonia Vivaldiho -  Čtvero ročních období -   

v inscenovaném  provedení souboru Cappela Regia  s áriemi, tanci a pantomimou. 

Maestro di musici - Robert Hugo 

Dále účinkují: La Danza a žáci výtvarného oboru  Základní umělecké školy Český Krumlov jako 

pantomima v barokních maskách   

 

29. 6.     sobota  19.45 hodin - IV. nádvoří, Maškarní sál, Plášťová chodba, Barokní divadlo, Zámecká zahrada 

              BAROKNÍ NOC NA ZÁMKU ČESKÝ KRUMLOV ®  

Originální barokní pantomima s hudbou  Antonia Vivaldiho -  Čtvero ročních období -   

v inscenovaném  provedení souboru Cappela Regia  s áriemi, tanci a pantomimou.  

Maestro di musici - Robert Hugo 

Dále účinkují:  Jiří Stivín, La Danza,  CK Brass Quintet, Ludus musicus, Histriones Pragensis, 

Krumlovští pištci,  Vagabundus  kolektive a žáci výtvarného oboru Základní umělecké školy Český 

Krumlov jako pantomima v barokních maskách 

 

30. 6.    neděle 16. 00 hodin – kaple sv. Martina,  Městský park 

            Varhanní koncert 

             Robert Hugo  – varhany 
             Kerll, Foberger, Seger, Bach, Vaňhal, Brahms, Martini 

 

30. 6.    neděle 21.30 hodin – kaple sv. Martina,  Městský park 

              Nokturno  

              Trio Karageorgiev  
              Radka Křížová – housle, zpěv, Marcela Křížová – klavír, Nikola Karageorgiev – violoncello 

Händel, Pergolesi, Caccini, Bach, Beethoven, Puccini, Piazzolla 

 

  2. 7.    úterý  19.30 hodin –  terasa Hotelu Růže 

              Jazzový koncert 
   Systém Tandem, Jiří Stivín – flétny a Jaroslav Šindler - kytara 

 

 3. 7.     středa 19.30  hodin – Maškarní sál  

             Smyčcový orchestr Český Krumlov 

             Jan Fišer - housle  
             Vivaldi, Mozart, Bach, Caccini 

           
  4. 7.    čtvrtek  19.30 hodin  – Maškarní sál    

             Ozvěny Pražského jara 
             Yuka Yoshimura- klavír  

             Pavel Zemen - klavír 

             Ravel, Martinů, Martinů, Skrjabin, Chopin, Debussy, Korte 

 

  5.7.    pátek  19.30 hodin – Maškarní sál 

            Talichovo kvarteto 
             Jan Talich – I. housle,  Roman Patočka - II. housle 

             Vladimír Bukač – viola 

             Petr Prause – violoncello 

             Schubert, Šostakovič 

 

  6.7.    sobota  19.30 hodin – Maškarní sál 

            Eben Trio /Terezie Fialová - klavír, Roma Patočka - housle, Markéta Kubínová-Vrbková - violoncello/ 

            Haydn, Eben, Mendelssohn-Bartholdy 

 

  7. 7.   neděle 19.30  hodin – Maškarní sál 

            Duo Siempre Nuevo 
            Matěj Freml a Patrik Vacík – kytary 

            Barbora Polášková – mezzosoprán 

            Scarlatti, Pergolesi, Caldara, Janáček, de Falla 


