TISKOVÁ ZPRÁVA

MOZART PRAHA 2006
Od ledna letošního roku probíhá v Praze celoroční projekt nazvaný MOZART PRAHA
2006, který připomíná 250. výročí narození geniálního skladatele Wolfganga Amadea
Mozarta.
Při příležitosti této významné kulturní události se sdružilo 17 kulturních institucí
a organizací, které připravily důstojný program nabízející více než 190 koncertů, operních
představení, výstav a hudebních festivalů.
Tento projekt, který potrvá až do konce roku 2006, je podporován hlavním městem Prahou
a ministerstvem kultury ČR. Záštitu nad ním převzal prezident republiky Prof. Václav
Klaus a pražský primátor MUDr. Pavel Bém.
Významnou událostí těchto oslav Mozarta byl především Slavnostní koncert, který se
uskutečnil 27. ledna, v den výročí narození W. A. Mozarta, ve Stavovském divadle. Přímý
televizní přenos tohoto koncertu, připravený společností BVA International v koprodukci
s Českou televizí, byl zařazen do celosvětového projektu „24 hours Mozart“ vysílaného
prostřednictvím sítě EBU.
Každý měsíc nám doposud projekt nabídnul nejedno zajímavé představení, koncert či jinou
kulturní „Mozartovskou“ událost. V následujících měsících doporučujeme z nabídky
celého programu projektu MOZART PRAHA 2006 navštívit výstavu Hudba v Praze
1760 – 1810, která byla zahájena 17. března a potrvá až do 4. září.
5. dubna bude v Domě hudby ve Vídni ve spolupráci s Českým centrem slavnostně
uveden nový dokumentární film “ADIEU MOZART”, premiéry se zúčastní režisér filmu
pan Martin Suchánek. Film „Adieu Mozart“ bude postupně prezentován ve všech Českých
centrech, které zastupují a prezentují Českou republiku v zahraničí, a to v průběhu celého
roku 2006. V Domě hudby ve Vídni se uskuteční dne 19. dubna přednáška pana Zdeňka
Mahlera, scénáristy uvedeného dokumentu, na téma Mozart v Praze.
15. května proběhne v Obecním domě slavnostní křest nové knihy z vydavatelství Editio
Bärenreiter Praha s názvem “Dobré ráno, milá ženuško!” Tato kniha představuje dopisy,
které Mozart napsal své ženě Konstanci převážně v průběhu posledních tří let svého života.
Při této slavnostní příležitosti budou pokřtěny i další 2 knihy. Agentura Bon Art Production
představí novou knihu pro děti „Kouzelná flétna“ a nakladatelství H+H knihu „Mozart ve
Vídni“.
12. května bude zahájen nejprestižnější hudební festival Pražské jaro, který nabízí řadu
koncertů týkajících se tvorby W. A. Mozarta.
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27. června bude ve spolupráci s Asociací kuchařů a cukrářů ČR ve Sladkovského sále
Obecního domu vyhlášeno 1. kolo soutěže „Cukrář roku 2006“ na téma „Mozart a Praha“.
Červenec a srpen bude zajímavý letními festivaly, které přilákají do Prahy nejen zahraniční
návštěvníky. Za zmínku stojí excelentní představení opery Don Giovanni ve Stavovském
divadle, které připravila Opera Mozart, letní koncerty na Bertramce, které zde budou
probíhat celé léto a festival Pražské hudební slavnosti, který nabídne zajímavé koncerty
především v srpnu.
I zbývající část roku 2006 nabídne velké množství nádherných koncertů, oper, výstav
a zajímavých kulturních událostí připomínajících si W. A. Mozarta a jeho vztah k Praze.
Podrobnější a především neustále aktualizovaný program všech akcí projektu MOZART
PRAHA 2006 je k dispozici na internetových stránkách www.mozartprague2006.com.
Kontakt pro média:
Helena Krausová, t: +420 224 901 676, press@mozartprague2006.cz
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