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28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov (19. července - 10. srpna 2019)
28. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov opět nabídne pestrou přehlídku hudebních žánrů. Od 19. července do  
10. srpna se odehraje 23 koncertů, na nichž zazní výběr toho nejlepšího ze současné tuzemské i zahraniční hudební produkce. Koncerty 
se uskuteční v unikátních kulisách Českého Krumlova: Pivovarská zahrada, Zámecká zahrada, Zámecká jízdárna, Maškarní sál, Barokní 
divadlo, Klášterní kostel Božího Těla a Panny Marie Bolestné. Festival však tentokrát zavede své návštěvníky i do zcela nového prostředí, 
jakým je kostel sv. Mikuláše ve vojenském prostoru v Boleticích.

Barokní fontána v Zámecké zahradě
Foto: Libor Sváček

28. ročník festivalu zahájí výpravné představení s názvem „Venuše a živ-

ly: Hudba a tanec doby Krále Slunce“, v němž zazní hudba Jeana-Baptis-

ty Lullyho a jeho současníků. Zahajovací galavečer se odehraje u barokní fon-

tány v Zámecké zahradě a přiblíží dobu francouzského krále Ludvíka XIV., který 

miloval hudbu i tanec, realizoval mnohá hudebně taneční představení a sám  

v nich účinkoval. Zámecká zahrada bude pro tento večer dobově osvětlena  

a po skončení programu bude následovat zahradní slavnost. Pozvání na násle-

dující festivalový den přijal světově proslulý soubor  Take 6, jenž je desetiná-

sobným držitelem prestižní ceny Grammy. Zvuk tohoto vokálního seskupení je 

skutečně nezaměnitelný, skladbám nechybí aranžérská vynalézavost a dokonalá 

intonace, ale ani rytmická hravost, originalita a v neposlední řadě nebývalá 

duchovní hloubka. Soubor vystupoval s tak významnými osobnostmi, jako  

Stevie Wonder, Ray Charles, Ella Fitzgerald či Whitney Houston. V Českém Krum-

lově vystoupí Take 6 společně se Severočeskou filharmonií Teplice  

pod taktovkou Jana Kučery.

Z osobností klasické hudby se na letošním ročníku představí například hou-

slový virtuos Ivan Ženatý, který vystoupí s bachovským programem. 

Baborák Ensemble  v čele s hornistou Radkem Baborákem zahraje  

mj. i skladby Ástora Piazzolly. Houslista Bohuslav Matoušek  si přivede 

své žáky – půvabnou Hiroko Takahashi  z Japonska a Patrika Sedláře,  

spolu s nimi vystoupí soubor  Ensemble 18+. Dechové kvinteto  

Prague Philharmonia s hercem Janem Čenským uvedou Ve-

čer francouzské poezie a hudby. Sopranistky Kristýnu Kůstkovou  
a Nikolu Uramovou doprovodí soubor Barocco sempre giovane. 

Na festivalu zazpívá rovněž mezzosopranistka Edita Randová. Ze zahraničních 

souborů vystoupí španělské klavírní trio Bacarisse, rakouský soubor Allegro 

Vivo Chamber Orchestra pod vedením uměleckého ředitele Vahida 

Khadem-Missagha, jenž se představí i jako houslista. Houslistka  

Sanghee Cheong a violoncellista Stefan Kropfitsch zahrají za dopro-

vodu vynikajícího německého orchestru Thüringen Philharmonie 
řízeného Yukim Miyagim.Take 6 



Festival se po pěti letech vrátí do Barokního divadla, kde bude v auten- 

tické interpretaci souboru Musica Florea se sólisty a tanečním souborem 

Hartig Ensemble uvedeno sugestivní barokní dílo z roku 1734, opera 

Terpsichora G. F. Händela. Dalším zástupcem autentické interpretace bude 

soubor Schola Benedicta, který prostřednictvím rané polyfonie, gregori-

ánského chorálu i recitace přiblíží významné okamžiky života krále Václava II. 

Koncert se odehraje v novém festivalovém prostředí Kostela sv. Mikuláše 

ve vojenském újezdu Boletice. Na tomtéž místě, ovšem v prostoru před 

kostelem, věnuje Petr Samšuk svůj koncert jednomu z nejuznávanějších 

zástupců protikomunistického protestsongu a „básníkovi s kytarou“ Karlu 

Krylovi. Na festivalu zazpívá i sopranistka Tereza Mátlová za varhanního 

doprovodu Michaely Káčerkové, svůj program uvede rovněž varhaník 

Karel Martínek.

Unikátní spojení nabídne muzikálový projekt s názvem „Broadway 

meets Broadway“, který bude zajímavou konfrontací českých  

a amerických muzikálových zpěváků. Na jednom pódiu vedle sebe vystoupí 

sólisté z Broadwaye Capathia Jenkins a Hugh Panaro, které krum-

lovské festivalové publikum již dobře zná, a čeští muzikáloví zpěváci z Divadla 

Broadway Michaela Gemrotová a Marian Vojtko. Interprety pod 

taktovkou amerického dirigenta Randalla Craiga Fleischera doprovodí 

Moravská filharmonie Olomouc. Jedním z crossoverových projek-

tů bude „Michael Jackson Symphony“. Nesmrtelné písně Michaela 

Jacksona jako „Thriller“, „You Are Not Alone“, „Remember The Time“, „Billie 

Jean“, „Black Or White“ nebo „Man In the Mirror“, povýšené na neobyčejně 

intenzivní emoční zážitek, zazní v aranžích Martina Kumžáka, jehož 

Moondance Orchestra zahraje společně s Filharmonií Hradec  
Králové. Pestrobarevnou fúzi jazzu, vážné hudby s prvky impresionismu, 

latinsko-americké hudby, folkloru a šansonu představí ve svém autorském 

projektu klavírista Marek Novotný, který spojil své síly se smyčcovým 

kvartetem Epoque Quartet a s dalšími hudebníky. Se smyčcovým oktetem 

Brno Strings  a se svými hosty pak zahraje a zazpívá Lenka Filipová. 

Soubor The Naghash Ensemble a smyčcová sekce Jihočeské 

filharmonie uvedou program s názvem „Songs of Exile“ – vynikající armén-

ští instrumentalisté a zpěváci pod vedením arménsko-amerického skladatele 

Johna Hodiana v něm představí hudbu na duchovní středověké texty,  

v níž se mísí duchovní rozměr arménských lidových písní s klasickou hudbou 

a energií rocku a jazzu.

Závěrečný festivalový večer v podání sólistů Adriany Kučerové, 

Štěpánky Pučálkové, Richarda Troxella a Borise Prýgla bude 

patřit tomu nejlepšímu z českého a světového operního repertoáru. Zpěváky pod 

taktovkou Leoše Svárovského doprovodí orchestr PKF – Prague Philharmonia.

Festival zároveň pokračuje v započaté tradici pořádání interpretačních kurzů  

v klášteře klarisek a v navázané spolupráci se základními uměleckými školami.

Podrobný program najdete v nejbližších dnech na festivalovém webu  

www.festivalkrumlov.cz.

ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA

Připomeňte si atmosféru MHF Český Krumlov 2018 v krásných 
záběrech ZDE .
Přihlaste se k odběru videí MHF ČK a už Vám neutečou žádné 

zajímavé reportáže a záznamy z našeho festivalu. 

Ivan ŽenatýG. F. Händel: Terpsichora

Epoque Quartet a Marek Novotný Jazz Trio

Lenka Filipová

https://www.youtube.com/watch?v=ShwoERCRsBs&feature=youtu.be&ab_channel=festivalkrumlov


Předprodej vstupenek pro členy Klubu přátel MHF Český 

Krumlov začíná v pondělí 3. prosince v 8:00, pro ostatní  

zájemce pak o týden později, v pondělí 10. prosince v 8:00.  

Novinkou pro nadcházející festivalový ročník je sleva na nákup vstupenek 

ve výši 10 % pro seniory (nad 65 let).

MHF Český Krumlov přináší svým příznivcům pro 28. ročník vánoční dárek. 

Při nákupu vstupenek v celkové hodnotě nad 2 800 Kč do  

31. 12. 2018 získáte zdarma kartu ČESKÝ KRUMLOV CARD 

(více informací  ZDE ), která umožňuje volný vstup do 5 muzeí v Českém 

Krumlově. Pro získání karty zašlete potvrzení o nákupu vstupenek, případně 

fotografii zakoupených vstupenek, v hodnotě nad 2 800 Kč e-mailem na adresu 

tickets@auviex.cz.

Festival naváže na loňskou spolupráci se Základní uměleckou školou Jarosla-

va Ježka pro žáky se zrakovým postižením. Z každé zakoupené vstu-

penky na koncert MHF Český Krumlov přispějete částkou 

5 Kč na pořízení notového materiálu v Braillově písmu pro 

žáky ZUŠ Jaroslava Ježka.

Předprodej vstupenek probíhá ve dvou časových pásmech, která jsou cenově 

odlišena – do 31. května 2019 jsou ceny vstupenek nižší, včas-
ný nákup vstupenek tedy přináší možnost úspory.

Chcete-li se připojit ke Klubu přátel MHF ČK, podrobné 

informace naleznete ZDE . Jedná se o věrnostní program, který 

zahrnuje celou řadu výhod pro stálé příznivce festivalu: přednostní infor-

mace o programu a možnost zakoupit si vstupenky týden před ostatními 

zájemci, zvýhodněné vstupné na koncerty a společenské akce festivalu, slevy  

u vybraných partnerů ad.

Členům Klubu přátel MHF Český Krumlov navíc každý rok věnujeme jeden 

koncert festivalové řady jako výraz poděkování za jejich přízeň – na tento 

koncert mohou členové klubu získat dvě vstupenky zdarma či s výraznou 

slevou, podle typu karty. Pro MHF Český Krumlov 2019 to bude 

koncert houslistky Sanghee Cheong a violoncellisty Stefana 

Kropfitsche s orchestrem Thüringen Philharmonie, který se 

uskuteční 9. srpna 2019 v Zámecké jízdárně. Po koncertě jsou 

členové Klubu přátel zváni na setkání s protagonisty koncertu.

28. ročník MHF Český Krumlov nabídne kromě festivalových koncertů také 

doprovodný program. Atmosféru letního Krumlova opět oživí mj. pouliční 

muzikanti či letní kino v Pivovarské zahradě. Využijte tuto příležitost a naplánujte 

si výlet do Českého Krumlova - spojení krásné hudby s dechberoucí atmosférou 

tohoto unikátního města zaručuje jedinečný letní kulturní zážitek.

Těšíme se na setkání. 

Váš tým MHF Český Krumlov 

Exkluzivní prodejce vstupenek na 28. ročník MHF Český 

Krumlov je společnost Ticketstream. Vstupenky jsou k dostání  

on-line v rezervačním systému Ticketstream www.ticketstream.cz, 

vstup do rezervačního systému je možný rovněž přes stránky fes-

tivalu www.festivalkrumlov.cz. V případě technických potíží při nákupu 

vstupenek kontaktujte prosím společnost Ticketstream na tel. 224 263 049, 

 příp. e-mailem na problem@ticketstream.cz.

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).

Baborák Ensemble

The Naghash Ensemble

http://www.ckrumlov.info/docs/cz/atr422.xml
http://festivalkrumlov.cz/o-festivalu/klub-pratel-mhf-ck/


DĚKUJEME PARTNERŮM FESTIVALU ZA PODPORU.

GENERÁLNÍ PARTNER

FESTIVAL SE KONÁ ZA LASKAVÉ PODPORY

HLAVNÍ PARTNER

OFICIÁLNÍ PARTNEŘI

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

POŘADATELÉ SPOLUPOŘADATEL

MHF ČESKÝ KRUMLOV 
JE DRŽITELEM ZNAČKY 

EFFE 2017-2018

 

MHF ČESKÝ KRUMLOV 
JE ČLENEM ASOCIACE 

HUDEBNÍCH FESTIVALŮ ČR


