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Legendární kytarista Ritchie Blackmore & Candice Night  
a jejich skupina minstrelů v renesančním Českém Krumlově 

 

 
 Blackmore`s Night je anglo-americká rocková skupina inspirovaná renesancí, kterou vede 
Ritchie Blackmore a Candice Night. Počátky historie skupiny sahají do roku 1990, kdy se Candice 
Night a Ritchie Blackmore poprvé potkali, zamilovali se do sebe a objevili, že sdílejí vášnivou 
zálibu v renesanci. Poté, co v roce 1993 opustil Deep Purple a v roce 1995 natočil album „Stranger 
in US All“, na kterém Candice Night nazpívala vedlejší vokály a napsala některé z textů, se 
Blackmore začal vážně zabývat představením renesanční hudby současnému publiku, osobnost a 
hudební talent Candice Night z ní přirozeně udělaly vedoucí zpěvačku. 
 
 V roce 1997 dvojice uvedla skupinu Blackmore´s Night, jejíž jméno je spojením jejich 
příjmení. Skupina se skládá z uvedené dvojice a proměnlivé sestavy muzikantů. Jejich debutové 
album Shadow of the Moon se stalo okamžitým hitem, zvláště v Evropě. Na následujících albech  
můžeme sledovat větší začlenění pasáží rockové kytary do hudby, zatímco hlavním směrem je stále 
folková a rocková hudba. Časem se na albech Candice Night kromě zpěvu podílela více a více 
hudebně a naučila se hrát na mnohé renesanční nástroje. 
 
 Blackmore´s Night hrají nejraději na zajímavých historických místech, pro publikum 



oblečené převážně v dobových kostýmech, neboť jak říká Ritchie Blackmore "my prostě chceme, 
aby si posluchači odnesli skvělý zážitek, naše hudba se hodí do tohoto prostředí a bylo by hloupé ji 
hrát někde na fotbalovém stadiónu.“ 
 
 Nejinak tomu bude i na koncertě v Českém Krumlově, kde návštěvníci uslyší největší hity 
skupiny, včetně novinek z posledního alba „Paris Moon“. Předkapelou Blackmore´s Nihgt je česká 
kapela Gothien, hrající středověkou hudbu na historické nástroje. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VÍCE INFORMACÍ:  
Oficiální stránky Blacmore´s Night - www.blackmoresnight.com 
Oficiální stránky Candice Night – www.candicenight.com 
Stránky českého fanklubu - www.blackmoresnight.cz 
Aktuální informace o koncertu v Českém Krumlově - www.ckrumlov.cz/bmn 
 
FOTOGRAFIE  
- v příloze 
- inspirujte se také záběry fotografa Imricha Hornyáka z koncertu na Konopišti 2002 na  
http://www.oook.cz/blackmore/gallery.php 
 
UPOZORNĚNÍ:  Koncert se koná za každého počasí. Při koncertu platí zákaz: fotografování, 
používání audio-video záznamových zařízení a kouření 
 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK: 
v síti TICKETPRO www.ticketpro.cz , tel: + 420 234 704 234 
v síti TICKETSTREAM www.ticketstream.cz , tel: + 420 224 263 049 
 
POŘÁDÁ:  
Městské divadlo Český Krumlov, o.p.s. 
město Český Krumlov 
Českokrumlovský rozvojový fond s.r.o. 
 
MEDIÁLNÍ PARTNE ŘI:  
Radio Faktor  
Český Rozhlas České Budějovice  
Deník Jižní Čechy  
Českokrumlovský deník  
Jihočeský Kurýr  
OIS – Oficiální informační systém Český Krumlov  
Ozvěny Českokrumlovska  


