Kytarový svět se již po dvacáté sejde v Kutné Hoře
V úterý 2. července se město Kutná Hora rozezvučí tóny klasické kytary. Mezinárodní bienále
interpretační kytarové soutěže s mistrovskými kurzy odstartuje již po dvacáté. Soutěž se koná od
roku 1980 a patří mezi nejstarší soutěže v Evropě. Tak jako v předchozích ročnících i letos se těší
mimořádnému zájmu účastníků prakticky z celého světa. O titul laureáta se utká přes padesát
přihlášených umělců z více než 20 zemí světa.
Motivací pro mladé nadějné umělce je kromě věcných darů i řada „laureátských“ koncertů na
festivalech v České Republice, Polsku, Německu a Rakousku.
Jednotlivá, veřejnosti přístupná, soutěžní kola se uskuteční ve stylovém prostředí Dačického domu
v Kutné Hoře, který se po své rekonstrukci dalším stal místem pro konání vysoce kvalitních
uměleckých programů. Soutěžní výkony zhodnotí mezinárodní porota v čele s českým vynikajícím
kytarovým umělcem a pedagogem Štěpánem Rakem. Mezinárodní kytarová soutěž bude tradičně
doprovázena výukou mistrovských kytarových kurzů pod vedením předních světových pedagogů.
Každý večer od úterý 2. 7. do pátku 6. 7. se v Galerii Středočeského kraje (GASK) budou pro veřejnost
konat večerní recitály špičkových evropských kytaristů, na které jsou zváni všichni příznivci klasické
kytary.
20. bienále vyvrcholí v sobotu 6. 7. 2019 finálovým kolem nejvyšší kategorie v refektáři GASK
a slavnostním předáním cen.

Program večerních koncertů
ÚTERÝ 2. ČERVENCE / GASK - Refektář
18.00 Chiawei Lin (Taiwan)
19.00 Slavnostní zahajovací ceremoniál
19.20 Pavel Steidl (Česká republika)
STŘEDA 3. ČERVENCE / GASK – Štábní domek
ČESKO-NĚMECKÝ DEN
19.30 You Wu (Čína)
20.15 Johannes Monno (Německo)
ČTVRTEK 4. ČERVENCE / GASK – Štábní domek
19.35 Lorenzo Micheli (Itálie)
Koncert se koná za podpory Italského
kulturního institutu.
PÁTEK 5. ČERVENCE / GASK – Štábní domek
19.35 Cyprien N´tsai (Francie)
20.20 Zoran Dukić (Chorvatsko)
SOBOTA 6. ČERVENCE / GASK - Refektář
21.30 Slavnostní vyhlášení výsledků obou kategorií,
předávání cen, ukončení soutěže

Lektoři mistrovských kurzů
Zoran Dukić (HR)
Pavel Steidl (CZ)
Johannes Monno (GER)
Lorenzo Micheli (I)
Marek Nosal (PL)
Michal Nagy (PL)
Franciszek Wieczorek (PL)
Miriam Rodriguez Brüllová (SVK)
Thomas Offermann (GER)
Jens Wagner (GER)
Petr Saidl (CZ)

Výstavy konané v rámci soutěže (Spolkový dům, Lierova 146)
Guitarissimo Festival Shop
3. – 6. července
Petr Matoušek
3. – 5. července
CCcases
3. – 5. července
Petr Láska
4. – 6. července
Petr Vančata
4. – 6. července
IKA ing. Jiří Bednář, termopouzdra
3. – 6. července
Krzysztof Nieborak
3. – 6. července
Maksim Cuker
3. – 6. července
Václav Svoboda
3. – 6. července
Petr Semenec
4. – 6. července
Bližší informace o celé soutěži naleznete na internetových stránkách www.guitarkutnahora.cz a na
Facebook profilu www.facebook.com/guitarkutnahora.
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