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* Jubilejní ročník nejstaršího českokrumlovského hudebního festivalu odstartoval ve čtvrtek 
29. června koncert Smyčcového orchestru Český Krumlov, s nímž stejně jako před dvaceti 
lety vystoupil jako sólista houslový virtuóz Václav Hudeček. 
* Stěžejní událostí už tradiční programové položky festivalu v podobě dvou barokních nocí 
bylo tentokráte provedení opery benátského skladatele Carla Francesca Pollarola  La forza 
della  virtú  (Síla  ctnosti)  v původním italském nastudování  souboru  Capella  Regia  Praha, 
jehož  uměleckým  vedoucím  je  Robert  Hugo.  V mravoučném  díle,  které  při  premiéře 
v průběhu benátského karnevalu v roce 1693 shlédl také českokrumlovský knížecí pár Johann 
Christian  a  Marie  Ernestina  z Eggenbergů a  jehož  libreto  a  notové  party  jsou  zachovány 
v zámecké  knihovně,  vytvořili  hlavní  pěvecké  role  Clotildy  a  kastilského  krále  Fernanda 
sopranistka Hana Blažíková a tenorista Hasan el Dunia.   
* V průběhu následné zahradní slavnosti se přítomní promenovali v záři stovek hořících váz i 
lampiónů a za zvuků žesťové harmonie a rozličných fléten všudypřítomného jokulátora Jiřího 
Stivína ochutnávali  vybrané pamlsky barokní  kuchyně včetně pečeného selete.  Tečkou za 
festivitami barokní noci byl tradiční historický ohňostroj.
* Doslova triumfálními ovacemi ve stoje skončil nedělní recitál ruského klavírního virtuóza 
Vitalije  Berzona,  který  publikum  nadchnul  zejména  svrchovaným  provedením  známých 
Kartinek  Modesta  Petroviče Musorgského,  ale  také závěrečnou  Uherskou rapsodií  Franze 
Liszta. 
* V úterý 4. července Festival komorní hudby Český Krumlov pokračuje na terasách Hotelu 
Růže vystoupením obnoveného souboru Framus Five Michala Prokopa se sólisty Lubošem 
Andrštem a Janem Hrubým. 
* Poctou dvěma velkým skladatelským jubileím letošního roku Wolfganga Amadea Mozarta a 
Dmitrije Šostakoviče bude středeční koncert Kapralova Quartet. V Klavírním kvintetu g moll  
ruského skladatele s ním v druhé polovině večera vystoupí klavírista Jaromír Klepáč, čerstvý 
nositel  prestižní  ceny  Diapason-D´or,  kterou  v loňském  roce  obdržel  za  nahrávku 
Mendelssohnova Sextetu, vyhodnocenou ve Francii jako nejlepší komorní snímek roku.
* Mozart a jeho přátelé je nadepsán čtvrteční večer 6. července, během něhož ožije Maškarní 
sál  českokrumlovského  zámku  dechovými  harmoniemi  nejenom W.  A.  Mozarta,  ale  také 
Josepha  Haydna,  Josefa  Myslivečka  a  Johanna  Nepomuka  Hummela  v podání  ansámblu 
Harmonia Mozartiana Pragensis.  
* Pomyslnými spoluúčastníky pátečního festivalového večera budou také posluchači stanice 
ČR 3 – Vltava, která se v přímém přenosu z Maškarního sálu připojí ve 20.30 hodin. V podání 
kvarteta Apollon vyslechnou nejdříve Mozartův Smyčcový kvartet C dur, KV 157 a následně 
premiérové  uvedení  dvou  vítězných  skladeb,  které  vzešly  z jubilejní  skladatelské  soutěže 
vypsané u příležitosti letošního festivalového ročníku  Nadací Český hudební fond, Českým 
rozhlasem a Nadačním fondem Festivalu komorní hudby. Sólistou 3. cenou odměněného díla 
brněnského skladatele Ctirada Kohoutka  Drobné radosti  bude flétnista Václav Kunt, sólový 
part Concertina pro klarinet a smyčcové kvarteto Milana Jíry, oceněného 2. cenou, bude prof. 
Jiří Hlaváč.     
*  Na závěrečném koncertu v sobotu 8. července vystoupí zakladatel festivalu Jaroslav Krček 
se  známou  Musicou  Bohemicou,  v nočních  hodinách  se  v Atriu  Hotelu  Růže  rozloučí 
s návštěvníky vokálně instrumentální soubor historických nástrojů Chairé s programem Písně,  
které vracejí čas. 


