Mezinárodní hudební festival zakončila zlatá flétna Sira Jamese Galwaye
V sobotu byl ukončen 17. ročník Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.
Přehlídku vynikajících umělců, kteří se v průběhu necelých šesti týdnů vystřídali na
festivalových pódiích uzavřela poslední zvučná jména. Se symfonickým orchestrem Českého
rozhlasu pod vedením Vladimíra Válka zahráli mozartovský repertoár světoznámí flétnisté,
Sir James Galway a Lady Jeanne Galway, kteří do České republiky přijeli poprvé. Jejich
excelentní výkony zvedly publikum do nadšeného závěrečného potlesku v stoje.
Nejdelší letní hudební přehlídka svého druhu nabízející svým návštěvníkům široké spektrum
hudebních žánrů je tedy za námi. Jaká byla? Na to jsme se zeptali bezprostředně po doznění
posledních tónů festivalu přítomných hostů a také jeho ředitele Jaromíra Boháče:
„ Závěrečný koncert byl myslím tou správnou tečkou za festivalem, který letos opět dokázal,
že se stává letním hudebním kulturním centrem a že jeho renomé jak u nás, tak i v zahraničí
neustále stoupá. Bohužel jsme měli se všemi víkendovými, exteriérovými koncerty letos
problémy s počasím a museli jsme některé i překládat do zámecké Jízdárny. Na druhou stranu
si myslím, že jak zahajovací koncert, tak i ty ostatní byly velice kvalitní a návštěvnicky velmi
úspěšné. Samozřejmě, že festivalové dění pečlivě vnímáme, ale na konečné vyhodnocení si
vždy ponecháváme časový odstup. Mám radost, že naše první větší koprodukce s Jihočeským
divadlem na otáčivém hledišti dopadla dobře a už nyní máme společné plány i do budoucna.
Rád bych na tomto místě poděkoval všem, kteří se na letošní přípravě a realizaci festivalu
podíleli, našim finančním a mediálním partnerům,ministerstvu kultury, Jihočeskému kraji a
městu Český Krumlov.“
Během společenského setkání nešetřil hejtman Jihočeského kraje, Jan Zahradník slovy chvály
na festival. Nejen že ocenil výkony interpretů závěrečného koncertu, ale zdůraznil také
zvedající se laťku úrovně jednotlivých ročníků. Poděkoval za krásné hudební zážitky
pořádající agentuře Auviex a jmenovitě jejímu řediteli, panu Boháčovi a obchodní ředitelce,
paní Lufinkové, že návštěvníkům umožňují vidět světové hvězdy v krásném Českém
Krumlově.
Starosta města Český Krumlov Luboš Jedlička patří mezi pravidelné hosty koncertů.
„ Byl jsem na několika koncertech, žánrově si vybírám a musím říct, že se mi vše líbilo, jak
zahájení, tak i závěrečné vystoupení Sira a Lady Galwayových, to bylo velkolepé vystoupení,
nadchnul mě i Bobby Shew. Festival je pro mne jasný favorit.“
Spolupořadatelem festivalu je Národního památkový ústav ÚOP České Budějovice, jehož
ředitel, Petr Pavelec byl spokojen s průběhem příprav a koncertů samotných ve všech
zámeckých prostorách a zařadil se mezi spokojené hosty závěrečného koncertu.
„ Sira Jamese Galwaye jsem měl možnost dnes vidět hrát na živo a velmi se mi to líbilo.
Ocenil jsem také, s jakým šarmem a lehkostí vystupuje on i jeho paní.“
Mezi hosty jsme potkali také ředitelku České informační agentury, která je mediálním
partnerem festivalu.
„ Festival jsem díky mediálnímu partnerství strávila bezvadně, byla jsem zde letos na
několika koncertech. Vše bylo krásné, interpreti, prostředí, organizace, není možné něco
vyzdvihovat, vše bylo na vysoké úrovni, ale závěr byl úplně neuvěřitelný, nádherný.
Atmosféra festivalu byla vynikající a ve spojení s Českým Krumlovem to je zkrátka něco
jedinečného.“
Pan František Mikeš, první náměstek ministra kultury ČR si také nenechal zahájení i závěr
letošního ročníku ujít.
„ Kdyby se člověk rozkrájel na tisíc kusů, nelze stihnout celou kulturní nabídku v republice,
v níž září Mezinárodní hudební festival díky takovým umělcům, které jsme slyšeli dnes a

které nabízí celá dramaturgie festivalu. Vidím jak je kultura v naší zemi bohatá a to proto, že
tu žije kulturní národ. A to je dobře a přeji festivalu, aby tu byl stále.“
Český rozhlas je dlouholetým mediálním partnerem festivalu a jeho ředitel, Václav Kasík si
přijel vyslechnout „svůj“ orchestr.
„ Jsem nadšen, když slyším Symfonický orchestr Českého rozhlasu i jinde, než v Rudolfínu,
jiné prostředí mu dodá i jiný zvuk. Jsem spokojený a snad bych i mohl říct, že jsme hrdý na
to, že SOČR funguje a to i za hranicemi Česka, nedávno se vrátil z Japonska. Celé republice
tak vylepšuje dobré jméno ve světě. A co se týká festivalu, budu-li mít tu příležitost,
postarám se o to, abychom festival mediálně pokryli ještě více než v tomto roce. Je co
archivovat, přenášet, líbí se mi pestrost programové nabídky a skláním se před organizátory
festivalu.“
Hostem posledního festivalového víkendu byla také herečka Zlata Adamovská se svým
manželem.
„ Letos jsme přijela podruhé. Není možné přehlédnout konání festivalu, ve městě o něj
zakopávám na každém kroku, publicita je veliká a to se mi líbí, protože si myslím, že kultury
není nikdy dost. Fandím všemu, co pozvedá ducha a v dnešní době to je až zázrak. A jsem
ráda, když vidím plné hlediště, že lidi tu potřebu mají. Dnešní koncert se mi líbil moc, mám
ráda velké symfonické orchestry, a když se k tomu přidá sólista, dnes sólisté a jen tak
z partesu dokonale zahrají, to je něco úžasného. K tomu prostřední Jízdárny a zámku. A Sir
James Galway je navíc velký sympaťák, který kromě toho, že je výborným muzikantem, je
skvělým bavičem.“
Stejný názor měla i šéfredaktorka magazínu Xantipa, paní Magdalena Dietlová.
„ Jsem na festivalu poprvé a jsem naprosto unešená úrovní dnešního koncertu. Manžele
Golwayovi předvedli nejen vynikající výkon, ale ještě laškovali s publikem a to bylo velmi
sympatické.“
Nejkrásnější souznění je, když jsou spokojení i umělci a Sir a Lady Galwayovi se po koncertu
spokojeně usmívali.
„ Jsme nadšeni Českým Krumlovem a dnešní koncert jsme si vychutnali, vše bylo perfektní,
orchestr, pan dirigent Válek, prostředí… všechno bylo skvělé. Rádi bychom se sem
s manželkou vrátili na krátkou dovolenou, ale nyní po koncertu odlétáme do Irska, kde mou
ženu čeká třídenní natáčení filmu. Těším se na shledanou.“
Už nyní se můžete těšit na příští ročník, který se uskuteční od 17. července do 22. srpna
příštího roku a určitě bude stát za návštěvu některého z koncertů.
Veronika Dušková

