Koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov v týdnu od 7. do 13.8.
Zámecké divadlo ožije barokní operou.
Mezinárodní hudební festival připravuje každým rokem pro své návštěvníky nevšední zážitky. Letos se
mezi ně jistě zařadí dvě experimentální operní představení v původním zámeckém divadle, které si dodnes
zachovalo původní podobu z 18. století a které je jinak přístupné pouze v rámci specializované zámecké
prohlídky.
10. a 11. srpna zde bude, v podání souboru Collegium Marianum, k vidění jedno z nejslavnějších děl italského
skladatele G. B. Pergolesiho, komická opera La serva padrona, česky Služka paní, která se v divadle hrála už
kolem roku 1750, tedy v době svého vzniku. Operu pro festival objevila umělecká vedoucí souboru Jana
Semerádová.
„Představení Služky paní je šité na míru českokrumlovskému divadlu. V tomto ohledu je naprosto výjimečné.
Velmi důležité bylo oslovit režiséra, s kterým máme společnou řeč a stejný pohled na oživování barokní opery.
Volba padla bez rozmýšlení na Jean-Denis Monoryho, režiséra v pravém barokním slova smyslu, který je
současně i vynikajícím hercem se srdcem hudebníka, jehož produkce se vyznačují autentickým
zprostředkováním barokního divadla. Představení v zámeckém divadle je pro nás úžasnou příležitostí, jak
nejvěrněji přiblížit dnešnímu divákovi barokní operu. Hrajeme sice na historické nástroje, zpěváci převlečení do
dobových divadelních kostýmů zapojují barokní deklamaci a gestiku. Je to však prostředí, které nakonec dodá
ucelený a pravdivý pohled na onen čarovný svět barokní opery.“
Irská noc v Českém Krumlově
Stále populárnější jsou na festivalu tzv. komponované večery. Mezi ně patří i letošní Irská noc, během
které bude znít typická irská hudba, návštěvníci ochutnají speciality převážně z jehněčího a skopového masa,
irské pivo, likér, či zlatavou whisky. Na jevišti se během večera vystřídá zpěvačka a kytaristka Věra Klásková,
stále známější česká skupina Irish Dew a přímo z Irska přijede skupina Altan, která patří k nejlepším tradičním
skupinám svého druhu. Nebude chybět ani irský tanec v podání Celtic Witches. Poslechnout, zatančit i
pochutnat si můžete v sobotu 12.8. od 19.30 v Pivovarské zahradě v Českém Krumlově.
Varhanní recitál vítěze letošního Pražského jara.
Přijměte pozvání na nedělní (12.8.) varhanní koncert v Klášterním kostele Obětování Panny Marie
v Českých Budějovicích, na kterém se vám představí Petr Čech, čerstvý laureát Mezinárodní soutěže Pražské
jaro – obor varhany.
„ Tohoto ocenění si velmi vážím, neboť soutěž Pražského jara je známá a uznávaná celosvětově jako jedna
z největších. Znamená pro mě nejen nové kontakty a koncertní možnosti u nás, ale i v zahraničí. Tyto možnosti
jsou pro hudebníka tím nejcennějším, co může vítězstvím v soutěži získat. Na koncert v Českých Budějovicích
se velmi těším, zdejší posluchači mě a mou sestru Alenu již znají z předchozích koncertů. O varhanách v kostele
Obětování Panny Marie jsem slyšel mnoho. Z dnešního pohledu je to nástroj zcela specifický, avšak z pohledu
doby, ve které vznikal, zcela typický pro naše území. Vystoupit na Mezinárodním hudebním festivalu je mi ctí a
jsem rád, že se mohu jeho návštěvníkům během tohoto, již patnáctého ročníku představit.“
Více informací o programu najdete na www.festivalkrumlov.cz

