Pozvánky na koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov.
V tomto týdnu se zavřou brány za 14. ročníkem Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov. Během
šesti týdnů bylo na programu 26 koncertů, z toho poslední tři se uskuteční ve čtvrtek, pátek a sobotu.
Přijměte srdečné pozvání.
Ve čtvrtek 25.8. můžete od 19:30 navštívit v Maškarním sále pražský smyčcový EPOQUE QUARTET.
Orchestr vnikl teprve před pěti lety, ale už stihl objet celou Evropu. Popularitu si získal zejména uváděním
skladeb i jiných žánrů než je vážná hudba. Ne jinak tomu bude i tentokrát, kdy v první polovině zazní „klasika“ a
ve druhé vlastní úpravy velikánů jazzové a rockové hudby.
Na MHF ČK je dobrým zvykem představovat laureáty významných mezinárodních soutěží. Letos již
vystoupila vítězka Pražského jara, cembalistka Mary Farbood z Ameriky a Rus Sergej Kuznetzov, laureát Géza
Anda international Competition Zurich. Do třetice uvidíte v pátek 26.8. od 19:30 vítězku Musikwettbewerb der
ARD, Magali Mosnier z Francie. Uspět v této dlouholeté, náročné soutěži je snem mnoha hudebníků. Flétnistce
M. Mosnier se to povedlo a nejen to. Za sebou má už celou řadu ocenění na prestižních mezinárodních
flétnových soutěžích. Vystupuje s předními evropskými orchestry a nyní se připravuje na turné po Německu a
Japonsku. V Krumlově vystoupí v Maškarním sále, v doprovodu Českého komorního orchestru, který má za
sebou zajímavou minulost a stálou pověst špičkového hudebního tělesa. Orchestr založil a vedl v letech 1946 až
1948 slavný dirigent Václav Talich. Vedení po něm převzal jeho žák a tehdejší primárius Josef Vlach. V
současné době stojí v čele orchestru první houslistka, Vlachova dcera Jana. Orchestr diriguje už přes dva roky
Andreas Sebastian Weiser. Tento pozoruhodný německý dirigent studoval mimo jiné i u Václava Neumanna při
České filharmonii v Praze a také působil dva roky v Symfonickém orchestru Čs. Rozhlasu. V současné době je
zván k největším orchestrům Německa i celé Evropy.
V sobotu 27.8. se v Zámecké jízdárně uskuteční slavnostní, závěrečný koncert. Vystoupí na něm Symfonický
orchestr Českého rozhlasu pod taktovkou Vladimíra Válka, se sólistou Martinem Válkem.
V první polovině zazní díla N.R. Korsakova a A. Dvořáka, ve druhé pak známá Symfonie č. 9 d moll s Ódou na
radost od L. van Beethovena. Ódu na radost zazpívá Český filharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem
Fialou a sólisty Simonou Šaturovou, Karlou Bytnarovou, Tomášem Černým a Gustávem Beláčkem.
Vstupenky je možné zakoupit i přímo před koncertem.
Další informace na www.festivalkrumlov.cz

