TISKOVÁ ZPRÁVA

MOZART PRAHA 2006
Dnem 12.1.2006 začíná první z více než 190 koncertů, operních představení, výstav
a hudebních festivalů, které v rámci ročního projektu Mozart Praha 2006 budou
prezentovány od ledna do prosince roku 2006, kdy si celý svět připomíná 250. výročí
narození geniálního skladatele Wolfganga Amadea Mozarta.
Začátkem roku 2005 významné kulturní instituce a organizace iniciovaly aktivitu
reflektující toto významné výročí a dobrovolně se zavázaly připravit důstojný program,
který by připomínal význam a kulturní tradice, které jsou s dílem W. A. Mozarta a Prahou
spojovány. Dnes tvoří sdružení Mozart Praha 2006 celkem 17 institucí a společností.
Koordinací a přípravou projektu pověřily tyto organizace pana Jiřího Hubače a společnost
BVA International s.r.o.
Aktivitu tohoto sdružení významně podpořilo v loňském roce hlavní město Praha, které se
bude podílet jako spolupořadatel, finančně i na realizaci projektu v roce 2006 a zároveň
podporuje projekt prostřednictvím subjektů, v nichž má majetkovou účast
a příspěvkových organizací, jichž je zřizovatelem.
Projekt je rovněž podpořen Ministerstvem kultury prostřednictvím svých příspěvkových
organizací, kterým poskytne mimořádnou účelově vázanou dotaci na vybrané programy
projektu Mozart Praha 2006.
Celkové náklady projektu jsou hrazeny z rozpočtů a finančních prostředků jednotlivých
sdružených organizací, hlavního města Prahy a Ministerstva kultury.
Záštitu nad projektem převzal prezident republiky Prof. Václav Klaus a pražský primátor
MUDr. Pavel Bém.
Slavnostní koncert pořádaný 27. ledna, v den výročí narození W. A. Mozarta, se uskuteční
ve Stavovském divadle. Pod vedením Manfreda Honecka provede Česká filharmonie
s klarinetistkou Sharon Kam program ze skladeb W. A. Mozarta historicky spojených
s Prahou – předehru k opeře Don Giovanni, Koncert A dur pro klarinet a orchestr
a Symfonii č. 38 D dur „Pražská“. Televizní přenos tohoto koncertu připravený
společností BVA International s.r.o. v koprodukci s Českou televizí je zařazen do
celosvětového projektu „24 hours Mozart“ vysílaného prostřednictvím sítě EBU v den
výročí narození.
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Po pražském koncertě následuje ve vysílání „24 hours Mozart“ slavnostní koncert ze
Salcburku s Vídeňskou filharmonií pod vedením Riccarda Mutiho, kde účinkují Renée
Fleming, Thomas Hampson, Mitsuko Uchida, Gidon Kremer a další. Vzhledem k tomu,
že tento koncert začíná také v 18.00, bude jeho vysílání zpožděno a zařazeno až po
pražském koncertě.
Hlavním mediálním partnerem projektu jsou Česká televize a Český rozhlas.
Mediálními partnery jsou Lidové noviny, lidovky.cz , TIME IN a Harmonie,
partnerem projektu je Česká centrála cestovního ruchu - Czech Tourism.
Programová nabídka bude v průběhu roku aktualizována a rozšiřována z připravené
dramaturgické koncepce o programy a projekty, u kterých se doposud nepodařilo zajistit
finanční krytí.
Asociace kuchařů a cukrářů vyhlásila soutěž „Cukrář roku“ s tématem Mozart a Praha.
Prodej vstupenek na jednotlivé programy projektu je realizován prostřednictvím
společnosti Bohemia Ticket International a u jednotlivých pořadatelů ve standardní
distribuci.
Vstupenky pro novináře jsou k dispozici u jednotlivých pořadatelů.
Dalším z projektů připravených k 250. výročí narození W. A. Mozarta je film natočený
v koprodukci BVA International s.r.o. a Obecního domu „Adieu Mozart“, věnovaný třem
Mozartovým pražským pobytům.
Podrobnosti o projektu Mozart Praha 2006, včetně průběžných aktuálních informací je
možné získat na webových stránkách:
www.mozartpraha2006.cz a www.mozartprague2006.com,
které jsou v provozu v češtině, němčině, angličtině a částečně v japonštině a španělštině.

Praha, 11. ledna 2006

Kontakt pro média:
Helena Krausová, t: 737 346 292, press@mozartprague2006.cz
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