
 

 

 

Tisková zpráva ze dne 26. 7. 2016 

 

Uplynulý festivalový týden nabídl klavír a varhany, ale i filmovou hudbu a 
flamenco 

 

V Pivovarské zahradě zněla filmová hudba 

Tisícovku diváků v Pivovarské zahradě potěšila ve čtvrtek 21. července Filharmonie Bohuslava 
Martinů Zlín pod vedením Stanislava Vavřínka se sólistkami Patricií Janečkovou a Taťánou 
Roskovcovou, kteří zde představili projekt Filmová hudba: Ennio Morricone a Luboš Fišer. Filmové 
melodie dvou osobitých skladatelů zazpíval i pěvecký sbor Canticum Camerale. „Tento program jsme 
provedli potřetí, hudebníci už proto hráli s patřičným nadhledem, a snad to byl i pro diváky zážitek. 
Publikum v Českém Krumlově mělo možnost zhlédnout poslední provedení tohoto projektu, protože 
kvůli autorským právům jsme ho mohli uvést právě jen třikrát,“ řekl po vystoupení dirigent Stanislav 
Vavřínek. Během odpoledne i večera se po okolí hnaly bouřky, ale zázračně se Českému Krumlovu 
vyhnuly. Počasí o sobě dávalo vědět jen mírným vánkem, který působil téměř filmově a při zpěvu 
čechral vlasy a vzdouval šaty sólistkám. Po koncertě se obě zpěvačky a dirigent setkali s členy Klubu 
přátel MHF Český Krumlov. Příjemný večer tak dozněl v přátelské atmosféře, umělci pohovořili o 
svých dojmech z koncertu a odpovídali i na četné otázky festivalových příznivců. Vystoupil také 
prezident festivalu Jaromír Boháč a ředitel zlínské filharmonie Josef Němý. Setkání moderoval Jiří 
Vejvoda.  

 

Alexei Volodin nadchl publikum v Zámecké jízdárně 

Světově proslulý klavírista Alexei Volodin provedl v pátek 22. července v Zámecké jízdárně 
Rachmaninovův Koncert č. 2 c moll. Ruského virtuosa doprovodila Plzeňská filharmonie pod 
taktovkou Daniela Raiskina. Publikum ocenilo Volodinův výkon potleskem vstoje a bylo odměněno 
přídavkem, taktéž z pera Sergeje Rachmaninova. Po přestávce pak Plzeňská filharmonie 
zahrála Symfonii č. 3 Es dur „Eroica“ Ludwiga van Beethovena. „Je pro mě velkou ctí, že jsem byl opět 
pozván na festival v Českém Krumlově. Atmosféra města je přímo magická,“ řekl sólista. „S Alexeiem 
Volodinem jsme dobří přátelé už mnoho let, je to ryzí umělec bez jakýchkoli hvězdných manýr. Jedině 
tak se totiž může zrodit skutečná hudba. Velcí skladatelé, jejichž díla jsme dnes večer hráli, také při 
psaní nemysleli na vlastní slávu, ale jen na dílo samotné,“ připomněl dirigent Daniel Raiskin. 

 

 



Schwingungen trio potěšilo diváky v Maškarním sále 

Toto klavírní trio se zformovalo ve vídeňském prostředí a jeho název je odvozen od koncertní série 
Schwingungen, pořádané Mezinárodní společností na podporu hudby a kultury. Členy tria jsou 
houslistka Sania Cheong z Jižní Koreje, ruský violoncellista Kirill Rodin a jihokorejský klavírista Sangeil 
Shin. V Maškarním sále českokrumlovského zámku umělci v sobotu 23. července provedli Patetické 
trio d moll Michaila Glinky, Klavírní trio č. 1 D dur, op. 70 Ludwiga van Beethovena a po přestávce 
pak Klavírní trio č. 1 d moll, op. 32 Antona Arenského. Vysloužili si velký potlesk a diváky pak odměnili 
přídavkem z pera M. Glinky. „Publikum bylo skvělé a také akustika v nádherném Maškarním sále je 
naprosto dokonalá,“ řekl po koncertě Kirill Rodin. Sania Cheong připojila osobní zážitek: „Pro mě je 
festival v Českém Krumlově klíčovým bodem v kariéře, hrála jsem zde v Zámecké jízdárně v roce 2011 
s violoncellistou Mischou Maiským a tento koncert mi přinesl další úžasné nabídky. Velmi ráda jsem se 
proto do Českého Krumlově vrátila.“   

 

Pivovarskou zahradu ovládlo flamenco   

Španělský flamencový kytarista a skladatel Carlos Piñana v sobotu 23. července v Pivovarské zahradě 
provedl svůj projekt Flamenco Symphony, v němž propojil žánr flamenca se zvukem symfonického 
orchestru. Zahrála Moravská filharmonie Olomouc pod taktovkou Jana Kučery. Hudbu doprovodil i 
tanec flamenca v podání Maise Márquez, dalšími sólisty byli Agustín Garnés (zpěv) a Miguel Ángel 
Orengo (bicí nástroje). „Flamenco je hudba plná vášní a energie, což bylo znát i na ohlasu publika,“ 
řekl dirigent. „Publikum bylo vřelé – úplně stejně jako ve Španělsku. Moc rád v Českém Krumlově 
vystupuji, je to okouzlující město. Děkuji také orchestru, je těžké hrát flamenco v orchestrálním 
obsazení a hudebníci to zvládli naprosto bravurně,“ kvitoval s potěšením Carlos Piñana po skončení 
koncertu, při němž festivalu opět přálo počasí. I tentokrát totiž předpovědi hrozily deštěm a 
bouřkami. Ale nakonec až při poslední části flamencové symfonie zkrápěly Pivovarskou zahradu 
kapky deště. A teprve když byli všichni v bezpečí penzionů či hospůdek, strhla se nad městem 
obrovská bouřka. Snad bude počasí při festivalu stát i nadále.   

 

Varhaník Karel Martínek rozezněl Klášterní kostel 

V nově zrekonstruovaném prostoru Klášterního kostela provedl Karel Martínek v neděli 24. července 

skladby 17. a 18. století: zazněla díla J. S. Bacha Toccata a fuga d moll BWV 565, Chorálová předehra 

„Nun komm der Heiden Heiland“ BWV 659 a Fantazie G dur BWV 572, dále skladba Johanna 

Pachelbela Ciaccona F dur a dílo Jean-Claude d´Aquina Noël X. Koncert pak Martínek završil svou 

vlastní skladbou, improvizovanou suitou Krumlovské imprese, jejíž části nesly názvy Zámek, Zahrada 

nad městem, Skála, Vltavské meandry, Kříž nad řekou a Ohňostroj. „Skladba Krumlovské imprese byla 

čirou improvizací, i když jsem si připravil její strukturu a rejstříky, které použiji. Bylo to dílo okamžiku a 

momentální inspirace,“ řekl Karel Martínek ke své improvizaci. „Potěšilo mě, že i v tuto dobu, 

v nedělním poledni, se na koncert přišlo podívat tolik diváků. Varhany v tomto kostele jsou velice 

vzácné, historické, a mají krásný zvuk. Kostel dýchá novotou a je vidět, že byl opravdu pečlivě 

rekonstruován,“ ocenil Karel Martínek. 

 

 

 



Pozvánka na 3. festivalový týden MHF Český Krumlov 

 

Třetí festivalový týden přinese dalších pět koncertů. Ve středu 27. července zazpívá v Zahradě 

Kooperativy šansoniérka Szidi Tobias se svou kapelou. Čtvrtek 28. července bude patřit milovníkům 

klasické hudby, v Zámecké jízdárně vystoupí jihokorejský klavírní virtuos Kun Woo Paik, v jehož 

podání zazní Klavírní koncert č. 1 fis moll Sergeje Rachmaninova a Koncert C dur pro klavír a orchestr, 

op. 39 Ferruccia Busoniho. Doprovodí ho Severočeská filharmonie Teplice pod taktovkou šéfdirigenta 

Alfonsa Scarana, v druhé ze skladeb zazpívá i mužská část Kühnova smíšeného sboru. Následující den, 

v pátek 29. července, se v Klášterní zahradě odehraje Noc s Mozartem, program k 260. výročí 

skladatelova narození. Festival mu vzdá hold dvěma skladbami: Jihočeská filharmonie přednese 

Mozartovu Symfonii č. 38 D dur, KV 504 zvanou „Pražská“ a Requiem d moll, KV 626. Dirigovat bude 

Vojtěch Spurný, v Requiem vystoupí Kühnův smíšený sbor a sólisté Eva Hornyáková, Alena 

Kropáčková, Ĺudovít Ludha a Peter Mikuláš.  

Na sobotu 30. července je opět připraven oblíbený muzikálový večer v Pivovarské zahradě. I 

tentokrát se diváci mohou těšit na slavné muzikálové melodie (Mamma Mia!, Fantom opery, Les 

Misérables a mnoho dalších) a na hvězdy broadwayských divadel – vystoupí Christiane Noll, Capathia 

Jenkins, Rob Evan a Doug LaBrecque. Doprovodí je Moravská filharmonie Olomouc, taktovku 

pozvedne Randall Craig Fleischer. V neděli 31. července pak varhaník, cembalista a hráč na klavichord 

a kladívkový klavír Jaroslav Tůma na koncertě v Zámecké kapli představí divákům unikátní nástroje: 

varhanní pozitiv ´8 a cembalo  Františka Vyhnálka „model Eisenach”. Festival nezapomíná ani na 

dětské publikum, 31. července se na náplavce vedle Pivovarské zahrady koná Dětské odpoledne 

v rytmu energie, vstup je zdarma. 
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PRODEJ VSTUPENEK  

Exkluzivní prodejce vstupenek na 25. 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, sekce Vstupenky. Dále je rovněž možné koupit vstupenky osobně na 

jakékoli pobočce společnosti Ticketstream, jejichž seznam je uveden na webových stránkách společnosti. V Českém 

Krumlově prodej vstupenek zajišťuje Infocentrum se sídlem na Náměstí Svornosti 2, 381 01 Český Krumlov 

(www.ckrumlov.cz/info). 

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 Novinami města Český Krumlov vydává na vybrané 

koncerty i slevové kupony, které jsou určeny pro obyvatele Českého Krumlova. 

 

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, a po koncertě mají 

možnost setkat se s jeho protagonisty. Pro MHF Český Krumlov 2016 to je koncert „Filmová hudba: Ennio Morricone a 

Luboš Fišer“, který se uskutečnil 21. července 2016 v Pivovarské zahradě. 

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 e-

mailovou adresu stipkova@auviex.cz. Prosíme o zaslání uveřejněných článků a odvysílaných reportáží kvůli archivaci.  

Fotografie z koncertů najdete na našem webu www.festivalkrumlov.cz v sekci Foto-Video. 

Další informace o festivalu najdete na: www.festivalkrumlov.cz 
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