Magdalena Kožená se stává patronkou festivalu Concentus Moraviae
Jen několik dní před začátkem XVIII. ročníku festivalu 13 měst Concentus Moraviae přinášejí jeho
organizátoři mimořádnou zprávu: jedna z nejvýznamnějších světových pěveckých osobností Magdalena
Kožená se od letošního roku stává festivalovou patronkou. „Není tajemstvím, že mám srdečný vztah k
Brnu a kraji okolo něho. A právě v této oblasti jsou rozeseta překrásná festivalová města. Kromě toho
je Concentus Moraviae festivalem s poutavou a vždy důsledně propracovanou dramaturgií; také tato
stránka je mi velmi blízká. K přijetí nabídky stát se festivalovou patronkou přispěl i fakt, že jsem byla
u zrodu festivalu: v rámci prvního ročníku v roce 1996 jsem na dvou koncertech za doprovodu souboru
Musica Florea zpívala Bachovy árie.“ Kožená na tomto prestižním jihomoravském festivalu zároveň
vystoupí, a to za doprovodu renomovaného souboru Venice Baroque Orchestra, který řídí Andrea Marcon,
ve středu 12. června na zámku v Moravském Krumlově. Výběrem tohoto města pěvkyně také reaguje na
loňskou kauzu přemístění Muchovy Slovanské epopeje: „Nemohla jsem uvěřit, že krumlovským nakonec
skutečně odvezli jejich v podstatě jedinou významnější turistickou atrakci, a to do právě do Prahy...
protože ve své vlasti nyní nežiji, nemohu soudit pohnutky, které k tomu vedly. Nicméně mě velmi těší,
že v Krumlově našli sílu a energii, a snaží se rekonstruovat překrásný, ale doposud zanedbaný rozlehlý
zámek. Tento pozitivní přístup sehrál zásadní roli v mém rozhodnutí, kde koncert letos uspořádat.“
Concentus Moraviae je jediným festivalem, kterému se Magdalena Kožená rozhodla dlouhodobě propůjčit
svou záštitu. Z Moravského Krumlova odjíždí pěvkyně převzít prestižní Händelovu cenu za mimořádnou
interpretaci díla Georga Friedricha Händela, která jí bude udělena 14. června 2013 během tradičních
Händelových hudebních slavností v Halle.
„Velmi si vážíme důvěry, kterou nám Magdalena Kožená udělením své záštity projevila. Tuto poctu
nevnímají organizátoři festivalu ani pořadatelská města jako formální odstavec na papíře, ale je pro
nás všechny mimořádně inspirativním impulsem do další práce. Představuje určité zadostiučinění
a podporu našeho přesvědčení, že skvostná hudba může znít na slavných pódiích světových metropolí
stejně jako v menších městech Jihomoravského kraje a Vysočiny. Jsem si jist, že tento akt publikum
zřetelně zaznamená: v nejbližších třech letech totiž Magdalena Kožená přiveze na festival jedinečné
projekty, na kterých bude spolupracovat s řadou světových hudebních osobností. Máme se opravdu
na co těšit!“ prohlašuje ředitel festivalu Concentus Moraviae David Dittrich.
V rámci MHF 13 měst Concentus Moraviae letos proběhne od 1. do 29. června 33 koncertů převážně
barokní hudby – autorem atraktivní dramaturgie s názvem „Italské slunce“ je cembalový virtuos
a umělecký vedoucí uznávaného ansámblu Collegium 1704 Václav Luks.
Podrobné informace o festivalu a jeho letošním programu naleznete na www.concentus-moraviae.cz.

