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SOUTĚŽ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRAJE VYSOČINA JIŘÍHO BĚHOUNKA A PRIMÁTORA MĚSTA JIHLAVA RUDOLFA CHLOUPKA

KONCERT SEMIFINALISTŮ (30 pěvců)

13.10. od 18:00 hod
sál hotelu Gustav Mahler, Jihlava

vstupné ZDARMA 

Jakub Pustina
tenor, ředitel soutěže

KONCERT FINALISTŮ (15 pěvců)

14.10. od 18:00 hod 
sál hotelu Gustav Mahler, Jihlava

vstupné ZDARMA

KONCERT VÍTĚZŮ (7 pěvců)

15.10. od 19:00 hod
Gotický sál radnice, Jihlava

vstupné 200 Kč
Gabriela Beňačková
soprán, prezidentka soutěže

11. ročník MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE 

GABRIELY BEŇAČKOVÉ JIH
LA

VA
 20

18

VSTUPENKY: TIC Jihlava, tel.: 565 591 847, www.operamladych.com 
Pro koncerty ZDARMA je nutné si  vyzvednout rezervační lístek v TIC Jihlava.  Vstupenky na místě koncertu již nebudou k dispozici!

Soutěž Gabriely 
Beňačkové patří 
mezi největší operní 
soutěže světa
   Mezinárodní pěvecká soutěž 
Gabriely Beňačkové je prestiž-
ní událostí světového významu, 
která v současnosti patří mezi 
největší operní soutěže světa a je 
vyhlašována ve více než 60ti ze-
mích. Prezidentkou soutěže a také 
předsedkyní poroty je legendární 
sopranistka Gabriela Beňačková. 
   První kolo soutěže probíhá za 
klavírního doprovodu ve světo-
vých metropolích, jako je Vídeň, 
Berlín, Mnichov, Milán, Varšava, 
Moskva, Budapešť nebo Praha. Je 
určena mladým operním pěvcům 
do 35 let věku a každoročně se jí 
účastní několik stovek operních 
pěvců z celého světa. Z prvního 
kola odborná porota vybere 30 
nejlepších pěvců a ti přijíždějí v 
říjnu do Jihlavy, kde se utkají v 
semi�inálovém a �inálovém kole 
soutěže. 
   Jihlavské koncerty jsou neopa-
kovatelnou možností slyšet ohro-
mující výkony těch nejlepších 
operních talentů současnosti a 
každý milovník opery by si je roz-
hodně neměl nechat ujít.

Legendární sopranistka Gabriela Beňačková přiveze 
do Jihlavy největší pěvecké talenty ze čtyř kontinentů 

Rozhovor s ředitelem soutěže Jakubem Pustinou

   V termínu 13.-15. října 2018 
se uskuteční  v Jihlavě semi�iná-
lové a �inálové kolo 11. ročníku 
Mezinárodní pěvecké soutě-
že Gabriely Beňačkové, kde se 
představí nejlepší mladí operní 
pěvci současnosti z Moldavska, 
Portugalska, Polska, Arménie, 
Maroka, Maďarska, Francie, 
Mexika, Jižní Koreje, Itálie, Číny, 
Chorvatska, Afriky, Rumunska, 
Ukrajiny, Ruska a Slovenska. 
   

Na jaké pěvce se mohou letos 
posluchači těšit?
   „První kolo soutěže je pro pěvce 
velice náročné. Musí soupeřit s ně-
kolika stovkami kolegů z 60ti zemí 
světa  a prozpívat se až do Jihlav-
ského semi�inále, kam je vybráno 
pouze 30 nejlepších pěvců. Proto 
tvrdím, že všichni, kteří se probo-
jují do Jihlavy, jsou vítězové. Jejich 
pěvecké výkony jsou ohromující a 
okamžitě mohou nastoupit na di-
vadelní jeviště.“

  Soutěž   před   jedenácti   lety    založil 
rodák z Vysočiny, tenorista Jakub
Pustina, který svojí pílí dostal 
tuto soutěž mezi největší soutě-
že světa. 
   „Je to jako s malým dítětem. Jste u 
každého jeho krůčku, každý úspěch 
vás těší a stále se snažíte posouvat 
dál. Stejné je to i se soutěží a to, že 
se dostala mezi největší na světě, mě 
upřímně těší“ sdělil ředitel soutěže 
Jakub Pustina.
   V minulém roce soutěž slavila 
jubilejní 10. ročník a pomyslné

Kolik koncertů je pro diváky při-
praveno?
   „Opět to budou tři. Prvním je so-
botní koncert semi�inalistů, kde vy-
stoupí všech 30 vybraných pěvců. V 
neděli už bude zpívat jen �inálová 
patnáctka a v pondělí nás čeká kon-
cert vítězů. Chceme, aby akce byla 
přístupná široké veřejnosti, a pro-
to koncert semi�inalistů a �inalistů 
nabízíme zdarma, ale z kapacitních 
důvodů si lidé musí vyzvednout re-
zervační lístek v TIC Jihlava.“

žezlo převzala hvězdná sopra-
nistka Gabriela Beňačková.    
  „S Gabrielou Beňačkovou spolu-
pracuji již mnoho let. Téměř od 
začátku soutěže byla předsedkyní 
poroty a soutěž zná velice podrob-
ně. Když jsem jí v minulém roce na-
bídnul, aby soutěž nesla její jméno, 
ochotně souhlasila. Potěšilo mě to, 
protože to byl další významný krok 
ve vývoji soutěže a uznání nespor-
né profesionální úrovně této akce 
u nás i v zahraničí“ dodává Jakub 
Pustina .

Na co se nejvíce těšíte?
   „Já osobně na první semi�inálový 
koncert. Bude to nejzajímavější  a 
nejpestřejší koncert, kde uslyšíme 
špičkové výkony třiceti nejtalen-
tovanějších pěvců. Posluchači by 
rozhodně tento koncert měli na-
vštívit.“
Kdo usedne v letošní porotě?
   „Sopranista Gabriela Beňačková,  
dirigent Charles Olivieri-Munroe, 
ředitela panamské opery Irena Sy-
lya a další.“

www.operamladych.com 

SOUTĚŽ POD ZÁŠTITOU HEJTMANA KRAJE VYSOČINA JIŘÍHO BĚHOUNKA A PRIMÁTORA MĚSTA JIHLAVA RUDOLFA CHLOUPKA

KONCERT SEMIFINALISTŮ (30 pěvců)

13.10. od 18:00 hod
sál hotelu Gustav Mahler, Jihlava

vstupné ZDARMA 

Jakub Pustina
tenor, ředitel soutěže

KONCERT FINALISTŮ (15 pěvců)

14.10. od 18:00 hod 
sál hotelu Gustav Mahler, Jihlava

vstupné ZDARMA

KONCERT VÍTĚZŮ (7 pěvců)

15.10. od 19:00 hod
Gotický sál radnice, Jihlava

vstupné 200 Kč
Gabriela Beňačková
soprán, prezidentka soutěže

11. ročník MEZINÁRODNÍ PĚVECKÉ SOUTĚŽE 

GABRIELY BEŇAČKOVÉ JIH
LA

VA
 20

18

VSTUPENKY: TIC Jihlava, tel.: 565 591 847, www.operamladych.com 
Pro koncerty ZDARMA je nutné si  vyzvednout rezervační lístek v TIC Jihlava.  Vstupenky na místě koncertu již nebudou k dispozici!

Soutěž Gabriely 
Beňačkové patří 
mezi největší operní 
soutěže světa
   Mezinárodní pěvecká soutěž 
Gabriely Beňačkové je prestiž-
ní událostí světového významu, 
která v současnosti patří mezi 
největší operní soutěže světa a je 
vyhlašována ve více než 60ti ze-
mích. Prezidentkou soutěže a také 
předsedkyní poroty je legendární 
sopranistka Gabriela Beňačková. 
   První kolo soutěže probíhá za 
klavírního doprovodu ve světo-
vých metropolích, jako je Vídeň, 
Berlín, Mnichov, Milán, Varšava, 
Moskva, Budapešť nebo Praha. Je 
určena mladým operním pěvcům 
do 35 let věku a každoročně se jí 
účastní několik stovek operních 
pěvců z celého světa. Z prvního 
kola odborná porota vybere 30 
nejlepších pěvců a ti přijíždějí v 
říjnu do Jihlavy, kde se utkají v 
semi�inálovém a �inálovém kole 
soutěže. 
   Jihlavské koncerty jsou neopa-
kovatelnou možností slyšet ohro-
mující výkony těch nejlepších 
operních talentů současnosti a 
každý milovník opery by si je roz-
hodně neměl nechat ujít.

Legendární sopranistka Gabriela Beňačková přiveze 
do Jihlavy největší pěvecké talenty ze čtyř kontinentů 

Rozhovor s ředitelem soutěže Jakubem Pustinou

   V termínu 13.-15. října 2018 
se uskuteční  v Jihlavě semi�iná-
lové a �inálové kolo 11. ročníku 
Mezinárodní pěvecké soutě-
že Gabriely Beňačkové, kde se 
představí nejlepší mladí operní 
pěvci současnosti z Moldavska, 
Portugalska, Polska, Arménie, 
Maroka, Maďarska, Francie, 
Mexika, Jižní Koreje, Itálie, Číny, 
Chorvatska, Afriky, Rumunska, 
Ukrajiny, Ruska a Slovenska. 
   

Na jaké pěvce se mohou letos 
posluchači těšit?
   „První kolo soutěže je pro pěvce 
velice náročné. Musí soupeřit s ně-
kolika stovkami kolegů z 60ti zemí 
světa  a prozpívat se až do Jihlav-
ského semi�inále, kam je vybráno 
pouze 30 nejlepších pěvců. Proto 
tvrdím, že všichni, kteří se probo-
jují do Jihlavy, jsou vítězové. Jejich 
pěvecké výkony jsou ohromující a 
okamžitě mohou nastoupit na di-
vadelní jeviště.“

  Soutěž   před   jedenácti   lety    založil 
rodák z Vysočiny, tenorista Jakub
Pustina, který svojí pílí dostal 
tuto soutěž mezi největší soutě-
že světa. 
   „Je to jako s malým dítětem. Jste u 
každého jeho krůčku, každý úspěch 
vás těší a stále se snažíte posouvat 
dál. Stejné je to i se soutěží a to, že 
se dostala mezi největší na světě, mě 
upřímně těší“ sdělil ředitel soutěže 
Jakub Pustina.
   V minulém roce soutěž slavila 
jubilejní 10. ročník a pomyslné

Kolik koncertů je pro diváky při-
praveno?
   „Opět to budou tři. Prvním je so-
botní koncert semi�inalistů, kde vy-
stoupí všech 30 vybraných pěvců. V 
neděli už bude zpívat jen �inálová 
patnáctka a v pondělí nás čeká kon-
cert vítězů. Chceme, aby akce byla 
přístupná široké veřejnosti, a pro-
to koncert semi�inalistů a �inalistů 
nabízíme zdarma, ale z kapacitních 
důvodů si lidé musí vyzvednout re-
zervační lístek v TIC Jihlava.“

žezlo převzala hvězdná sopra-
nistka Gabriela Beňačková.    
  „S Gabrielou Beňačkovou spolu-
pracuji již mnoho let. Téměř od 
začátku soutěže byla předsedkyní 
poroty a soutěž zná velice podrob-
ně. Když jsem jí v minulém roce na-
bídnul, aby soutěž nesla její jméno, 
ochotně souhlasila. Potěšilo mě to, 
protože to byl další významný krok 
ve vývoji soutěže a uznání nespor-
né profesionální úrovně této akce 
u nás i v zahraničí“ dodává Jakub 
Pustina .

Na co se nejvíce těšíte?
   „Já osobně na první semi�inálový 
koncert. Bude to nejzajímavější  a 
nejpestřejší koncert, kde uslyšíme 
špičkové výkony třiceti nejtalen-
tovanějších pěvců. Posluchači by 
rozhodně tento koncert měli na-
vštívit.“
Kdo usedne v letošní porotě?
   „Sopranista Gabriela Beňačková,  
dirigent Charles Olivieri-Munroe, 
ředitela panamské opery Irena Sy-
lya a další.“

www.operamladych.com 

JIH
LA

VA
 20

18
JIH

LA
VA

 20
18

JIH
LA

VA


