Pozvánky na koncerty Mezinárodního hudebního festivalu Český Krumlov
ve dnech 17. – 20. 8. 2006
Vítěz prestižní soutěže zahraje festivalovému publiku.
Na Mezinárodním hudebním festivalu Český Krumlov se každoročně představují laureáti několika prestižních
hudebních soutěží. Zítra bude mít v Maškarním sále svůj recitál jeden z nich. Klavírista Sergej Koudrjakov je
mladým ruským umělcem, který vystudoval moskevskou konzervatoř a v současné době zde sám vyučuje.
Letošní úspěch na známé soutěži Géza Anda International Piano Competition Zürich si připíše k dalším cenám,
které již získal. Kromě Ruska a dalších zemí bývalého SSSR vystupuje v Evropě, USA a Japonsku. Spolupracuje
s řadou předních sólistů, komorních souborů, orchestrů a dirigentů. Během koncertu, který se uskuteční ve
čtvrtek 17. 8. od 19.30 zazní díla Čajkovského, Bacha, Mozarta ad.
Trocha romantiky s Vivaldim, či Händelem
Představte si romantický večer se svíčkami a s hudbou Antonia Vivaldiho, či Friedricha Händela, atmosféra jako
stvořená pro árie a milostná dueta a vy ji můžete prožít během dalšího koncertu Mezinárodního hudebního
festivalu Český Krumlov.
V pátek 18. 8. se od 20.30 v Zahradě pojišťovny Kooperativa představí soubor Camerata Nova, který se věnuje
interpretaci různých žánrů barokní hudby a koncertuje nejen u nás, ale často také v zahraničí, zejména v Itálii.
Společně s muzikanty vystoupí dvě pěvkyně. Sopranistka Marie Fajtová , která během festivalu už jednou
okouzlila obecenstvo svým jasným hlasem a hereckým projevem v barokní opeře La serva patrona. Druhou
umělkyní je mezzosopranistka Jana Levicová, která v této sezóně mimo jiné hostovala v Japonsku v roli kněžky
ve Verdiho Aidě.
La fiesta, to je ohnivé flamenko, speciality a španělské víno
Španělský večer s flamenkem měl v minulém roce na Mezinárodním hudebním festivalu velký úspěch. Letos si
ho mohou návštěvníci v podobné režii zopakovat. La fiesta začne v sobotu 19.8. od 20.30 v Pivovarské zahradě
v Českém Krumlově. Pravé, ohnivé flamenko zažijete se skupinou Cuadro Flamenco de Granada, která je
složená ze špičkových španělských tanečníků, hudebníků a zpěváků. Většina z nich s flamenkem takřka
vyrůstala. Pro diváky jsou připraveny španělské speciality včetně býka na rožni a také ochutnávka výborných
španělských vín. Atmosféru celého večera doplní i česká skupina La Peňa flamenca.
Neděle s varhanním koncertem.
Nedělní festivalový večer bude poněkud klidnější, ovšem neméně zajímavý. Kdo si rád poslechne varhany, pro
toho je jako stvořený varhanní recitál Michala Novenka v Klášterním kostele Zlatá Koruna. Zlatokounské
varhany patří mezi jeden z nejcennějších barokních nástrojů u nás. Přijďte si poslechnout jejich plný zvuk
v neděli 20. 8. od 19.30. Na programu jsou díla autorů 16. – 18. století.
Více informací o festivalu najdete na www.festivalkrumlov.cz
Změna programu vyhrazena.

