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NE 29. 9. 2019, Bobycentrum, 19:00
EINSTEIN NA PLÁŽI 
zahajovací koncert
GLASS Einstein on the Beach 
vypravěčka Suzanne Vega,  
Collegium Vocale Gent a Ictus Ensemble 
dirigenti Georges-Elie Octors,  
Tom De Cock

ÚT 1. 10. 2019, konvent Milosrdných bratří, 
19:00
IL FESTINO  
A FRANCOUZSKÁ DVORSKÁ HUDBA 
Douce félicité / Sladká blaženost 
LAMBERT, MARAIS, LE CAMUS,  
L. COUPERIN, MOLLIER, VISÉE
Dagmar Šašková mezzosoprán a Il Festino

ST 2. 10. 2019, Divadlo Husa na provázku, 
19:00
GIDE / MARTINŮ: OIDIPUS
Oidipus, divadelní hra André Gida se 
scénickou hudbou Bohuslava Martinů 
režie Mark Ther, členové Filharmonie Brno 
dirigent Tomáš Krejčí

ČT 3. 10. 2019, Besední dům, 19:00
PÍSNĚ BOHUSLAVA MARTINŮ  
V BESEDNÍM DOMĚ
Jana Hrochová mezzosoprán 
Giorgio Koukl klavír

PÁ 4. 10. 2019, Českobratrský evangelický 
chrám J. A. Komenského, 19:00
MARTINŮ VOICES
J. NOVÁK Testamentum,  
Missa philadelphiae, Jubilatio matutina
LISZT / JANÁČEK Mše B dur
MARTINŮ Vigilie, Čtyři písně o Marii
Martinů Voices, sbormistr Lukáš Vasilek 
Linda Sítková varhany

SO 5. 10. 2019, brněnské vily:  
Stiassni (11:00), Löw-Beer (15:00), 
Tugendhat (17:00)
PÍSNĚ BOHUSLAVA MARTINŮ  
V BRNĚNSKÝCH VILÁCH
vila Stiassni:  
Roman Hoza baryton, Ahmad Hedar klavír  
vila Löw-Beer:  
Tomáš Kořínek tenor, David Švec klavír  
vila Tugendhat:  
Lada Bočková soprán, Marta Vašková klavír

NE 6. 10. 2019, Divadlo na Orlí, 19:00 
VEČEŘE & PARÁDA
ADÁMEK Le Dîner 
E. F. BURIAN Na pohlednice 
RYCHLÍK Africký cyklus 
SATIE Paráda
BCO – Brno Contemporary Orchestra 
dirigent Pavel Šnajdr

PO 7. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 14:00
UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF –  
MIECZYSŁAW WEINBERG
Beseda o skladateli a projekce jeho opery 
Pasažérka, moderuje Jan Špaček

PO 7. 10. 2019, Besední dům, 19:00
WEINBERG 100 (I)
WEINBERG Sonáty pro housle a klavír č. 1–4 
Milan Paľa housle 
Ladislav Fančovič klavír 

ÚT 8. 10. 2019, kostel Nanebevzetí  
Panny Marie, 19:00
COUPERIN A TIBURTINA ENSEMBLE
COUPERIN Messe propre pour les couvents 
Tiburtina Ensemble 
um. vedoucí Barbora Kabátková 
Eva Bublová varhany

ST 9. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 18:00
THE SOUND IS INNOCENT
Hravá a poetická cesta do snového světa 
nahrávacích studií, elektronické hudby  
a experimentálního zvuku v hudebním 
dokumentu režisérky Johany Ožvold
 
ČT 10. 10. 2019, Besední dům, 19:00
ANDERSZEWSKI  
A BASILEJSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR
POULENC Sinfonietta  
MOZART Klavírní koncert č. 12 
HOLLIGER Meta arca  
SCHUMANN Klavírní koncert a moll 
Piotr Anderszewski klavír 
Baptiste Lopez housle  
Basilejský komorní orchestr 

SO 12. 10. 2019, Besední dům, 19:00
VERSAILLES
Hudba z komnat versailleského zámku 
LULLY, COUPERIN, ROYER, D’ANGLEBERT, 
RAMEAU, BALBASTRE, DUPHLY
Alexandre Tharaud klavír 

NE 13. 10. 2019, Besední dům, 19:00
WEINBERG 100 (II)
WEINBERG Sonáta pro sólové housle č. 3, 
Sonáta pro klavír č. 6,  
Sonáty pro housle a klavír č. 5 a 6 
Milan Paľa housle 
Ladislav Fančovič klavír 

PO 14. 10. 2019, Univerzitní kino Scala, 14:00
UMĚNOVĚDNÝ BIOGRAF –  
PETER EÖTVÖS
Beseda se skladatelem a projekce  
dokumentárního filmu Eötvös Péter 75 
uvádí Jan Špaček

PO 14. 10. 2019, Mahenovo divadlo, 19:00
TANEC SLUNCE
LULLY Měšťák šlechticem 
MOZART Symfonie č. 40 g moll
Geneva Camerata 
dirigent David Greilsammer  
choreografie a tanec  
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola

ST 16. 10. 2019, Besední dům, 19:00
DAVIES + EÖTVÖS = 150  
závěrečný koncert
MOZART Únos ze serailu, předehra 
EÖTVÖS Dialog s Mozartem 
BARTÓK Taneční suita 
EÖTVÖS Seven  
BARTÓK Divertimento
Akiko Suwanai housle 
Filharmonie Brno 
dirigenti Dennis Russell Davies a Peter Eötvös

DOPROVODNÝ PROGRAM:

8. 10. 2019, Knihovna Jiřího Mahena,  
17:00 a 18:00
MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM (I) 
Foglar + Rychlé šípy = 100 
Hudební dílny na výstavě  
Pocta Rychlým šípům 

6. 10. 2019, Kabinet múz, 14:00 a 16:00
MORAVSKÝ PODZIM DĚTEM (II) 
Tajemství letadla Bílý pták 
Hudebně-výtvarná dílna pro děti,  
volně inspirovaná skladbou  
Bohuslava Martinů Podivuhodný let

4.– 6. 11. 2019, Ústav hudební vědy FF MU
54. MEZINÁRODNÍ HUDEBNĚVĚDNÉ 
KOLOKVIUM
Městská hudební kultura ve střední Evropě 
1450–1670
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ONDŘEJ ADÁMEK 
Le Dîner (Večeře), česká premiéra 
The Dinner, first Czech performance
 1. Entrée Z Geste Z Couleur 
 2. Je commence avec du blanc 
 3. Ambiance du café – jazz – intime 
 4. Nuit, Visages, Lumières 
 5. Servir frais

Jiří Adámek režie / stage direction 
Charlotte Guibé výtvarnice / stage design 
Ivana Kanhäuserová světla, kostýmy / lights, costumes 
Helena Velická rapper

EMIL FRANTIŠEK BURIAN
Na pohlednice op. 36,  
písně pro vysoký hlas a jazzový orchestr 
Written on Postcards,  
songs for high voice and jazz orchestra
 1. Deštník 
 2. Cukr 
 3. Hodiny 
 4. Píšťalka 
 5. Krém na obuv 
 6. Klobouk 
 7. Holubice 
 8. Peřiny a povijan 
 9. Ráno v 5 hodin

Irena Troupová soprán / soprano 

JAN RYCHLÍK
Africký cyklus  
pro osm dechových nástrojů a klavír, pětivětý
African Cycle for eight wind instruments and piano
in five movements

ERIK SATIE / arr. PAVEL ŠNAJDR
Parade (Paráda), balet 
premiéra verze pro komorní orchestr 
Parade, ballet,  
premiere of the version for chamber orchestra
 Prélude du rideau rouge 
 Petite fille américaine 
 Rag-time du paquebot 
 Prestidigitateur chinois 
 Acrobates 
 Suite au Prélude du rideau rouge

Ruben Zahra umělecký vedoucí / artistic director 
Diane Portelli & Dorian Mallia – Moveo Dance Company 
choreografie a tanec / choreography and dance 
Charles Bezzina masky a loutky / masks and puppets 
Ritienne Zammit kostýmy / costumes  
MAKA Visuals projekce / projection 
Christ Scicluna animace / stop-motion animation 
Christopher Gatt technická podpora / technical support

BCO – Brno Contemporary Orchestra 
Pavel Šnajdr dirigent / conductor  



Skladbu Le Dîner (Večeře, 2012), která bude uvedena v české premiéře, vytvořil meziná-
rodně úspěšný, ve Francii usazený český skladatel Ondřej Adámek ve spolupráci s fran-
couzskou výtvarnicí Charlotte Guibé. Autorem baletu Parade (Paráda, 1917) je fran-
couzský autor Erik Satie, libreto k němu napsal Jean Cocteau, kostýmy a scéna (včetně 
opony s vyobrazenými hudebníky večeřícími [!] před představením) byly dílem Pabla 
Picassa. Jak lákavé bylo spojit tato dvě díla dohromady! Doplňuje je Africký cyklus Jana 
Rychlíka, emblematické dílo české hudby 60. let, a vokální cyklus Na pohlednice  
E. F. Buriana, tvůrce, jehož kabaretní poetika má se Satieho Parádou leccos společné  
a jehož dvojí výročí si letos připomínáme. 

Gramofon pod okny hraje
toto jsou básně na pohlednice
Vítězslav Nezval

Dnešní koncert je krásný, poeticky krásný, je oslavou obyčejných neobyčejností, oslavou 
nekaždodenní každodennosti, toho, co máme kolem sebe, ale mnohdy to nevidíme  
a neslyšíme či nechceme vidět ani slyšet. Co třeba parádní večeře?
 Jeden kolega tvrdí o barokní opeře, že je jak obložený chlebíček, že veka je pořád 
stejná a jenom záleží na tom, jak ji nazdobíme. O současné hudební kultuře to jistě 
platí taky a nemusí na tom být nic špatného, vždyť dobrou veku či bagetu poznáme 
nejlépe po zvuku, podle toho, jak lahodně křupe. Přesto si někdy rádi pochutnáme i na 
něčem jiném než na sice lahůdkovém, ale přece jen chlebíčku. Proto pro vás, naše po-
sluchače, komponujeme i jiné „příběhy“, a to formou koláží ze slov, děl, kompozic něko-
ho jiného. Oživení zdánlivě staromódní techniky koláže však pro nás má i jiné důvody 
než jen přímočarou atraktivnost nebo nostalgii po uplynulém čase! Na jedné straně 
utváříme nové souvislosti, propojení, příběhy. Vzniká revitalizovaná abstraktní poezie 
současnosti i minulosti. Autor se stává mrtvým a pozice autorství se přesouvá do roviny 
interpretační, dramaturgické či posluchačské, její míra a podoba se stává živoucím pro-
storem výsledného artefaktu, znějící struktury, a skladatel je autorem „pouze“ jedné  
z partitur, tj. návodů k realizaci. Na straně druhé však ustupujeme do pozadí a stavíme 
se do pozice zprostředkovatelů předkládajících hotová mistrovská díla, která žádné kon-
texty nepotřebují. Přejeme vám krásné hodování. 

Skladba Le Dîner (Večeře) českého skladatele Ondřeje Adámka (1979), působícího ve 
Francii, měla premiéru 16. května 2012 v Paříži pod taktovkou Pierra Roulliera za součin-
nosti souboru ensemble 2e2m. Autor k dílu poznamenává: V akademickém roce 2009 až 
2010 jsem byl na rezidenčním pobytu v Madridu v Casa de Velázquez spolu s malířkou 
Charlotte Guibé. Velmi jsem obdivoval její obrazy a rád jsem se chodil dívat do jejího 
ateliéru na to, jak pracuje. Byla to pěkná podívaná, neboť uměla hezky o své práci mlu-
vit, a navíc byly i chvíle, kdy si sama vyráběla barvy z pigmentů a ty pak lila na veliká 
plátna. Samotná její práce i její obrazy měly zajímavý rytmus a mě napadlo, že bychom 
mohli spolu vytvořit skladbu. Charlotte byla hned pro a přinášela spousty nápadů. Jako 
výchozí bod jsme si zvolili večeři, kde se z hodování postupně stává malování a hudba, 
neboť Charlotte v té době pracovala na cyklu obrazů Večeře. Požádal jsem kameramana 

Dietera Jaufmanna, aby s Charlotte v ateliéru strávil tři dny a natáčel ji při práci. Sám 
jsem natočil s Charlotte několik audiorozhovorů, dávali jsme dohromady nápady a kon-
cept a vybírali jsme úseky videa. Když jsem skladbu psal, hledal jsem různé vztahy mezi 
Charlotte (naživo i na videu) a hudebníky. Hudebníci Charlotte někdy dělají společnost, 
jindy zase vytvářejí situaci, kterou Charlotte ztvárnila ve svých obrazech, nebo také 
ozvučují její tah štětcem či kapky stékající barvy. Více na www.ondrejadamek.com.

Poděkování náleží Petru Niklovi za zapůjčení nástroje waterphone, nutného k prove-
dení této skladby.

Tvorba českého skladatele, dramatika, spisovatele, herce, zpěváka a režiséra Emila 
Františka Buriana (1904–1959) je mimořádně rozsáhlá a pestrá. Burian je dnes znám 
především jako autor angažované levicové tvorby a experimentálního voicebandu, ale 
jeho skutečný umělecký záběr byl mnohem širší a variabilnější. Nechal se plně inspiro-
vat meziválečným uměleckým kvasem, do kterého vstupoval s neotřelými a řemeslně 
vybroušenými díly. Stál u zrodu divadla Dada, Přítomnosti, slavného divadla D, Klubu za 
nový film, přinášel na česká pódia, divadelní i koncertní, dadaistickou, poetistickou  
i socialistickou poetiku, vždy však přihlížející k sociálním funkcím umělecké tvorby.  
V roce 1927 opustil Osvobozené divadlo, dokončoval svoji operu Bubu z Montparnassu, 
zakládal svůj veleslavný voiceband a mimo to psal a zpíval písničky, ve kterých rozvíjel 
aktuální tendence jazzu a music hallů. Tehdy vznikl i cyklus písní pro vysoký hlas a jaz-
zový soubor Na pohlednice op. 36, ve kterých Burian umně zhudebnil poetistické texty 
Vítězslava Nezvala ze sbírky Básně na pohlednice.

Mimořádné vzdělání a inteligence předurčovaly osobnost hudebního skladatele, muzi-
kanta a hudebního spisovatele Jana Rychlíka (1916–1964) nejen k neustálému hledání  
a experimentováni ve všem, do čeho se pustil, ale díky důslednosti a píli i k vytváření  
a budování děl, která bez problémů obstojí v nejtěžší konkurenci světového umění.  
V roce 1939 Rychlík ukončil studium ekonomie a nastoupil do kompoziční třídy Jaroslava 
Řídkého na Pražskou konzervatoř. Teoretický i praktický zájem o hudbu jazzového okru-
hu jej dovedl ke studiu rytmu a potažmo k bádání v oblastech hudby etnické a lidové. 
Jako uznávaný klavírista, bubeník, zpěvák, ale též aranžér, byl rovněž výborným znal-
cem moderní instrumentace. Své praktické dovednosti pak díky znalosti pěti světových 
jazyků důsledně prohluboval hojnou četbou a studiem. Od konce čtyřicátých let byl vy-
hledávaným autorem filmové hudby. Skladby vznikající od poloviny padesátých let 
(Hommagi clavicembalistici, 1960; Dechový kvintet, 1960; Africký cyklus, 1961; Relazio-
ni, 1963) vykazují kompoziční dokonalost, cílevědomé experimentátorství, jsou charak-
teristické vybroušenou formou vystavěnou na pregnantní práci s rytmem a uvolněnou 
dodekafonií. V roce 1961 stál Rychlík u zrodu souboru Musica Viva Pragensis.
 Africký cyklus pro osm dechových nástrojů a klavír z roku 1961 patří k vrcholným dí-
lům nejen samotného skladatele, ale vůbec celé generace rozdováděných šedesátých let. 
Rozsáhlé teoretické znalosti jazzu, jazzové improvizace, rytmiky, ale též africké a evropské 
hudební tradice jakož i vlastní hráčské jazzové zkušenosti zhmotnil Rychlík do jedné z nejori-
ginálnějších skladeb, která v mnohém, především v práci s patterny (opakujícími se figurativ-
ními rytmicko-melodickými modely), předjímá pozdější postupy amerického minimalismu.



ce, Komorního orchestru Pavla Haase, Orchestru Berg, externí hráčkou pražského Ná-
rodního divadla a bývalou dlouholetou členkou ženského pěveckého sboru Iuventus 
Paedagogica.

Přední česká sopranistka Irena Troupová si vydobyla mezinárodní renomé nejprve na poli 
historicky poučené interpretace staré hudby. Od 90. let, kdy žila v Berlíně, vystupovala na 
pódiích celé Evropy, spolupracovala mj. s dirigenty Thomasem Hengelbrockem, Howar-
dem Armanem, souborem Orpheon, v ČR s Jaroslavem Tůmou, Barbarou Marií Willi, Moni-
kou Knoblochovou, se soubory Ensemble Tourbillon, Musica Florea ad. Svůj záběr postup-
ně rozšířila o romantickou a moderní písňovou i operní tvorbu. Vystoupila v cyklech FOK, 
České filharmonie i PKF a opakovaně na festivalu Pražské jaro. Podílela se na mezinárod-
ně ceněné nahrávce opery Bohuslava Martinů Le jour de bonté (Arco Diva). Spolupracuje 
se soubory pro soudobou hudbu (Brno Contemporary Orchestra, Orchestr Berg, Konver-
gence, Prague Modern) a se soudobými skladateli, jako jsou Marek Kopelent, Miloš Štěd-
roň, Pavel Zemek Novák, Jan Dušek nebo Jiří Kadeřábek. Věnuje se také odkazu mezivá-
lečných autorů (Viktor Ullmann, Ervín Schulhoff ad.). Vyučuje na JAMU, Ústavu hudební 
vědy FF MU a mezinárodních kurzech. 
Více na www.troupova.com.

Maltský skladatel Ruben Zahra (1972) studoval na Maltě, v Římě (Národní akademie 
svaté Cecílie) a USA (Mills College v kalifornském Oaklandu). K jeho učitelům patřili mj. 
Azio Corghi, Giorgio Nottoli (elektronická hudba) či Ennio Morricone (filmová hudba). 
Roky 2002–2004 Zahra strávil v Los Angeles, kde komponoval pro hollywoodský filmový 
průmysl. Od roku 2004 působí na Maltě jako skladatel na volné noze. Kromě soudobé 
vážné hudby se věnuje i studiu a provozování lidové hudby (mj. se souborem Nafra). 
Jeho hudba a projekty byly uvedeny v řadě zemí Evropy a také v Izraeli, Egyptě, Tunisku, 
USA, Indii, Jihoafrické republice, Austrálii a Hongkongu. Zahra je ředitelem organizace 
Soundscapes a Maltského mezinárodního festivalu umění, prezidentem Maltského sdru-
žení pro soudobou hudbu, vydavatelem maltského časopisu ENCORE specializovaného 
na oblast kultury a umění. 
Více na www.rubenzahra.com.

Maltský taneční soubor Moveo Dance Company založil roku 2008 jeho umělecký vedou-
cí Dorian Mallia. Projekty souboru, zahrnující mj. původní představení jako Obraz Dori-
ana Graye, Carmen či The Other Door – What’s Wrong, Why Not?!, byly uvedeny v malt-
ských divadlech i na mezinárodních scénách (Londýn, Berlín, Washington, Brno, Liberec 
atd.). V roce 2016 se režie souboru ujala Diane Portelli. Ve stejném roce soubor obdržel 
prestižní maltskou cenu Premju għall-Arti. V roce 2018 připravil představení na objed-
návku Kulturního centra šejka Jabera Al-Ahmeda v Kuvajtu. V centru jeho pozornosti 
leží studium a neustálý pohyb těla, poskytující široké spektrum možností k vyjádření 
identity, kulturního a společenského chování apod.
Více na www.moveodancecompany.com.

Soubor BCO – Brno Contemporary Orchestra byl založen v roce 2011 s cílem hrát sou-
časnou světovou hudbu v Česku a českou hudbu po celém světě (s přesahy k hudbě  

Když přišli návštěvníci v pátek 18. května 1917 do Théâtre du Châtelet na představení 
Ruského baletu Sergeje Ďagileva, přivítala je opona s kubistickým obrazem Pabla Pica-
ssa, na němž matně rozpoznávali siluety večeřících hudebníků. Po vysunutí opony 
rozčarování pokračovalo, prapodivně hranaté kostýmy od autora opony, netaneční cho-
reografie Léonida Massina, nepříběh o artistech, kteří lákají před vchodem do sálu na 
koncert, z pera Jeana Cocteaua… A hlavně ta hudba: banální, opakující se témata ani  
v dur, ani v moll, nepravidelná tempa i metrum, agresivní rytmus a do toho výstřely  
z pistole, zvuk psacího stroje, sirény a cirkusové bicí nástroje. Premiéra jednoaktového 
baletu Parade (Paráda) francouzského skladatele Erika Satieho (1866–1925) se promě-
nila ve skutečný skandál, a to dokonce se soudní dohrou. Vzniklo mimořádné a nadča-
sové dílo. 
 Aktuální projekt maltského skladatele Rubena Zahry se přidržuje dobové esteti-
ky baletu, ale konfrontuje ji se současnými technickými vymoženostmi. Provedení před-
cházel animační workshop pro děti, které se tak podílely na vytváření vizuální složky. 
Úpravy pro komorní obsazení se ujal skladatel a dirigent Pavel Šnajdr.

Charlotte Guibé (1982) se narodila do pařížské umělecké rodiny. Malovat začala už  
v raném dětství. Malba je pro ni druhou přírodou, mluví o ní jako o svém životním spo-
lečníkovi, jako o živé bytosti. Jejím hlavním zájmem je studium materiálových možností 
barev a jejich konfrontace s různými situacemi, kdy jsou kapky a skvrny komponovány 
na ležící prostorná plátna. 
 Charlotte Guibé absolvovala v roce 2007 na Beaux Arts v Paříži. Žila mezi Pekin-
gem a Paříží (2005–2007), byla na rezidenčních pobytech ve vile Black Périgord v Sain-
te-Alvère (2008), poté v Casa de Velázquez v Madridu (2009–2011) či v Palacio de Quin-
tanar v Segovii (2011). V současné době žije mezi Paříží a Mâconem.
Více na www.charlotteguibe.com.

Jiří Adámek (1975) vystudoval režii na katedře alternativního a loutkového divadla na 
Divadelní fakultě AMU v Praze, kde posléze absolvoval i doktorské studium. Vyvinul spe-
cifický typ divadla, ve kterém mísí hudebně komponovanou strukturu, stylizované he-
rectví a zvláštní přístup k jazyku. Systematicky pracuje s divadelní skupinou Boca Loca 
Lab, již založil v roce 2007. Za své hudebně-divadelní inscenace získal řadu ocenění 
doma i v zahraničí.
 S dirigentem Pavlem Šnajdrem se nepotkává poprvé. Společně inscenovali v roce 
2017 v Národním divadle Brno operu Pravidla slušného chování v moderní společnosti na 
objednávku divadla (Jiří Adámek jako autor libreta a skladatel Michal Nejtek jako autor 
hudby). Velmi zdařilá inscenace získala nominaci na prestižní Cenu Divadelních novin  
a čtyři nominace na Cenu Thálie.

Violoncellistka a sbormistryně Helena Velická (1979) je zakládající členkou violoncello-
vého tria Včelli (2004) a vede pěvecký sbor MáTa (2006). Sborovému zpěvu a hře na 
violoncello vyučuje od roku 1998 na ZUŠ Bajkalská v Praze-Vršovicích. Pravidelně inter-
pretuje soudobou hudbu a provádí premiéry nových děl. Je členkou souboru Konvergen-



The piece Le Dîner (The Dinner, 2012),  
a first Czech performance, was written by 
Ondřej Adámek, a Czech composer living 
in France who has won international re-
cognition, in collaboration with the French 
artist, Charlotte Guibé. The ballet Parade 
(1917) was composed by Erik Satie, with  
a libretto by Jean Cocteau and costumes 
and sets by Pablo Picasso (they included a 
design for a curtain depicting the musici-
ans dining before the performance). How 
tempting it was to bring these two pieces 
together! The programme is completed by 
Jan Rychlík’s African Cycle, a work emble-
matic of 1960s Czech music, and Emil 
František Burian’s vocal cycle Written on 
Postcards, whose cabaret poetics have a 
lot in common with Satie’s Parade.

Tonight’s concert is beautiful in a very 
poetic way; it is a celebration of quite or-
dinary extraordinariness, of what is all 
around us but what we often fail – or 
even do not want – to see and hear.

 
The piece Le Dîner (The Dinner), by the Czech composer Ondřej Adámek (born 1979 and 
now living in France), was premiered on 16 May 2012 in Paris by the ensemble 2e2m 
under the baton of Pierre Roullier. Its composition was inspired by the works of the 
French painter Charlotte Guibé (born 1982), who in 2009–2010 worked on a series of 
paintings entitled The Dinner. 

In 1927, the Czech composer, playwright and director Emil František Burian (1904–
1959) left Prague’s Liberated Theatre, put the finishing touches to his opera Bubu  
z Montparnassu, founded his famed voice-band and also wrote and performed songs 
that developed from contemporary trends in jazz and the music hall. One of the works 
written at that time was the song cycle for a high voice and a jazz ensemble, Written 
on Postcards, Op. 36, in which he artfully set Vítězslav Nezval’s Poems on Postcards to 
music.

The African Cycle for eight woodwind instruments and piano, written in 1961, is a mag-
num opus by Jan Rychlík (1916–1964), emblematic of the boisterous generation of com-
posers active during the 1960s. Rychlík took his deep theoretical knowledge of jazz, jazz 
improvisation, rhythms, African and European musical traditions, as well as his own 
jazz performing experience, and embodied them in one of his most original compositi-

20. století). Jeho snahou je oslovit soudobou hudbou posluchače a ukázat jim, že může 
být součástí každodenního života. Kompaktními dramaturgickými celky a originálními 
projekty, jako je spojení hudby s ostatním uměním (film, výtvarná umění, architektura, 
tanec…), se snaží být atraktivní nejen pro publikum, ale i pro skladatele, které chce 
podněcovat k tvorbě nových děl komponovaných na míru orchestru. Zakladatelem, 
uměleckým vedoucím a šéfdirigentem BCO je Pavel Šnajdr.
Více na www.bcorchestra.cz.

Pavel Šnajdr (1975) absolvoval obory skladba a dirigování na JAMU. Jako člen skladatel-
ského sdružení Bezmocná hrstka byl dvakrát oceněn ve skladatelské soutěži Generace. 
S brněnským souborem Ars incognita premiéroval na čtyři desítky skladeb soudobých 
autorů; některé z nich vyšly na CD. V roce 2001 s tímto souborem vystoupil na Pražském 
jaru a v roce 2005 na festivalu Pražské premiéry. Spolupracoval s předními českými sym-
fonickými orchestry a divadelními scénami (mj. s filharmoniemi brněnskou, královéhra-
deckou a teplickou, Národním divadlem Praha, Státní operou Praha, Divadlem J. K. Tyla 
v Plzni, Moravským divadlem Olomouc). V letech 2004–2007 byl angažován v Národním 
divadle Brno, s nímž se zúčastnil japonského turné; v současné době v něm opět působí 
jako dirigent Janáčkovy opery.

Viktor Pantůček, Vítězslav Mikeš

Pavel Šnajdr © Marek OlbrzymekBrno Contemporary Orchestra
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ons, which in many respects – especially in its play with patterns – foreshadows what 
was to come in American minimalism.

The one-act ballet Parade was premiered at the Théâtre du Châtelet in Paris in 1917 by 
Sergei Diaghilev’s Ballets Russes, with music by Erik Satie (1866–1925), libretto by Jean 
Cocteau and costumes and sets by Pablo Picasso. Our Parade project adheres to the 
contemporary aesthetics of the ballet, contrasting it with current presentational tech-
niques, including animation, projection and others. The performance itself will be pre-
ceded by a workshop for children, who will contribute to the production’s visual aspect. 

Viktor Pantůček, translated by Štěpán Kaňa

Statutární město Brno fi nančně podporuje Filharmonii Brno.

Mediální partner festivaluHlavní partner Filharmonie Brno Dopravu zajišťuje

Děkujeme za podporu

Děkujeme za mediální spolupráci a podporu

Vybrané koncerty jsou pořádány za fi nanční podpory 

Za spolupráci děkujeme






