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Olomouc, Českém národním symfonickém orchestru, Symfonickém 
orchestru Konzervatoře Brno či Symfonickém orchestru Sokola Brno I.

Eva Tesařová vystudovala ostravskou konzervatoř a následně pod 
vedením Daniely Velebové JAMU. Vyučuje na oddělení povinného 
klavíru a korepetic Konzervatoře Brno, kde doprovází housle a violy.

Jana Goliášová, absolventka obou brněnských uměleckých škol – 
Konzervatoře Brno a JAMU, je v současné době docentkou (od roku 
2002) a zároveň proděkankou Hudební fakulty JAMU. Věnuje se komor- 
ní hře a pravidelně vystupuje se sólisty na dechové nástroje, s nimiž kon- 
certovala v ČR, Polsku, Rakousku, Německu, Švýcarsku či Holandsku.

Jan Zlámal (1990) studoval violoncello na Pražské konzervatoři 
ve třídě Renáty Strašrybkové a na JAMU v Brně u Miroslava Zichy.  
V roce 2013 získal v duu s violoncellistou Ladislavem Mariašem první 
cenu v Dittersově soutěži ve Vidnavě a úspěšně se zúčastnil meziná-
rodních soutěží v Liezenu a Padově. Od srpna 2017 je koncertním 
mistrem violoncellové skupiny orchestru Slezského divadla v Opavě. 
Velkou pozornost věnuje i komorní hudbě, z velké části soudobým 
dílům a projektům. Intenzivně spolupracuje s klavíristkou Anastasií 
Fediuk.

Pro vývoj souborů bicích nástrojů se přelomovým okamžikem stal rok 
1962, kdy vznikl dodnes fungující legendární soubor Les Percussions 
de Strassbourg, díky kterému (a dalším později zformovaným pro-
fesionálním ansámblům – Kroumata, Nexus, Amadinda ad., u nás 
DAMA DAMA) se začala rodit početná literatura pro percussion 
ensemble. Již v roce 1950 ovšem byla ansámblová hra bicích ná-
strojů poprvé akceptována ve studijních plánech na amerických uni-
verzitách. Od té doby se ujal zvyk, že každá univerzitní třída bicích 
nástrojů má svůj studentský ansámbl, který je její jakousi výkladní 
skříní, a nejinak je tomu i na JAMU v Brně. Percussion Ensemble 
JAMU založil (v roce 1997) a dosud umělecky vede Martin Opr-
šál, profesor a vedoucí katedry bicích nástrojů. Soubor působí na 
této katedře v rámci výuky komorní hry, která kromě svého základního 
poslání vychovávat studenty k detailní práci v malém ansámblu slouží 
rovněž k nácviku skladeb pro koncertní vystoupení na fakultě i mimo 
ni. Soubor své kvality prokázal na řadě samostatných vystoupení  
a festivalů u nás i v zahraničí. Provedl české premiéry stěžejních skla-
deb svého repertoáru – např. Music for 18 Musicians Steva Reicha 
(2003) či Ionisation Edgarda Varèseho (2010). Souborem za dobu 
jeho existence prošli dnes již etablovaní hráči, např. Lukáš Krejčí, Ra-
dek Tomášek a Petr Hladík (Filharmonie Brno), Martin Kleibl (JAMU), 
Tomáš Rolek, Kristýna Karchová, Gabriel Chila (Národní divadlo 
Brno), Dalibor Němec (Státní opera Praha), Peter Kosorín (Slovenská 
filharmonie) a mnozí další. Výčet potvrzuje realitu, že personální ob-
sazení ansámblu není stálé, nýbrž se proměňuje podle každoročního 
aktuálního stavu studentstva. Proto i repertoár se mění a rozvíjí.

Vítězslav Mikeš
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Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní tele-
fony a během koncertu nefotografovali. Po jeho začátku není vstup do 
sálu umožněn. Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Děkujeme partnerovi

Za podporu a spolupráci děkujeme 

Zveme vás na

Laurie Anderson a Antonín Dvořák, 1. ab. koncert Filharmonie 
doma II v Besedním domě 14. a 15. 11. 2019 v 19:30: Dvořák 
Symfonie č. 6 D dur, Anderson Amelia; Laurie Anderson – hlas,  
Rubin Kodheli – violoncello, Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell 
Davies. Beseda ke koncertu od 18:15 v ředitelském sa-
lonku.

17. listopad se Sv. Ludmilou, mimořádný koncert v katedrále  
sv. Petra a Pavla 17. 11. 2019 v 18:00: Dvořák Sv. Ludmila, orato-
rium; sólisté Pavla Vykopalová, Jana Sýkorová, Michal Lehotský, Mar-
tin Šrejma a Richard Novák, Vox Iuvenalis, Smíšený sbor Kantiléna,  
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity, sbormistr Jan Ocetek, Filharmo-
nie Brno, dirigent Dennis Russell Davies

Efe Turumtay & Nikola Zarić: Via, 2. ab. koncert Jazz & World 
Music v Besedním domě 27. 11. 2019 v 19:30: Efe Turumtay – hous-
le, Nikola Zarić – akordeon

Mladá krev aneb Hudba zblízka, 2. ab. koncert v Besedním 
domě 29. 1. 2020: účinkují členové Orchestrální akademie Filharmo-
nie Brno a hosté

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,  +420 539 092 801
www.filharmonie-brno.cz, www.salprobrno.cz

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. Vybrané 
koncerty se konají za finanční podpory JmK a MK ČR.



MICHAIL IVANOVIČ GLINKA (1804–1857)
Sonáta pro violu a klavír d moll (1825–1828) I 15'
1. Allegro moderato
2. Larghetto ma non troppo (Adagio)

Valérie Chomaničová viola
Eva Tesařová j.h. klavír

CAMILLE SAINT-SAËNS (1835–1921)
Sonáta pro fagot a klavír G dur op. 168 (1921) I 15'
1. Allegro moderato
2. Allegro scherzando
3. Molto adagio – Allegro moderato

Štěpán Vicenec fagot
Jana Goliášová j.h. klavír

přestávka I 20'

BENJAMIN BRITTEN (1913–1976)
Suita pro violoncello sólo č. 1 op. 72 (1964) I 24'
Canto primo: Sostenuto e largamente
1. Fuga: Andante moderato
2. Lamento: Lento rubato
Canto secondo: Sostenuto
3. Serenata: Allegretto, pizzicato
4. Marcia: Alla marcia moderato
Canto terzo: Sostenuto
5. Bordone: Moderato quasi recitativo
6. Moto perpetuo e Canto quarto: Presto

Jan Zlámal j.h. violoncello

DAVID FRIEDMAN (1944)
Hand Dance (1994, úprava pro 6 hráčů) I 7'

Percussion Ensemble JAMU j.h.: Radim Večeřa, 
Adam Druga, Tibor Rusnák, Josef Schmied, Ján Bodor, 
Diana Šeděnková bicí nástroje
umělecký vedoucí Martin Opršál

KEIKO ABE (1937) / KAORU WADA (1962)
The Wave (Vlna), concertino pro sólovou marimbu 
a čtyři hráče na bicí nástroje (2000) I 14'

Percussion Ensemble JAMU j.h.: Anton Ždanovič marimba 
sólo, Martin Švec, Jan Nepodal, Radim Večeřa, Adam 
Druga bicí nástroje, umělecký vedoucí Martin Opršál

Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) je projekt, 
který umožňuje mladým talentovaným hudebníkům – studentům či čer-
stvým absolventům hudebních škol přijímaným na základě výběrového 
řízení – získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Filharmonie 
si touto cestou vychovává nové generace hráčů, kteří jednou mohou 
usednout do jejích řad. OAFB má za sebou pět sezon fungování a je- 
jí plody jsou již nyní zjevné: někteří její absolventi jsou už členy na-
šeho orchestru, jiní se do něj pravidelně vrací vypomáhat. Význam 
a cennost této zkušenosti pro umělecký růst mladých hudebníků i pro 
budoucnost orchestru je tak nezpochybnitelný.
 Dvouleté působení v OAFB ovšem skýtá jejím členům nejen mož-
nost orchestrální praxe, ale také příležitost prezentovat své schopnosti  
v komorní hudbě, a to v koncertní řadě nazvané Mladá krev. Cyklus 
si v uplynulých sezonách získal početné publikum, které oceňuje mladic-
ky strhující projevy účinkujících, atraktivní rozmanitý repertoár a v ne- 
poslední řadě i podmanivou atmosféru těchto koncertů, při nichž je sál 
Besedního domu intimně nasvícen a atypicky rozestaven a hudebníci 
jsou takřka na dosah, jak ostatně naznačuje podtitul cyklu Hudba 
zblízka. Při koncertech odpadá bariéra pódia i večerní róby. Kromě 
současných členů OAFB v cyklu Mladá krev často účinkují i její absol-
venti (dnes to budou Jan Zlámal, Anton Ždanovič a Radim Večeřa) a dal- 
ší hosté.

Sonáta pro violu a klavír d moll patří k nejlepším skladbám 
raného tvůrčího období Michaila Ivanoviče Glinky (1804–1857), 
průkopníka ruského národního stylu v hudbě. Vážil si jí i sám autor, kte-
rý byl vůči svým juveniliím jinak značně kritický. Můžeme se tak jen do-
hadovat, proč nakonec upustil od završení cyklu původně plánovaným 
rondovým finále (jehož motiv později uplatnil v dětské polce) a Sonátu 
ponechal ve dvouvětém torzu, třebaže se k ní opakovaně vracel a re- 
vidoval ji. První větu napsal Glinka roku 1825, druhou o tři roky poz- 
ději. Do jejich melodiky promítl vlivy ruských lidových písní a ta- 
ké romancí (romansů), jejichž kompozici se sám věnoval.
 Francouzský skladatel Camille Saint-Saëns (1835–1921) na 
sklonku svého dlouhého života údajně prohlásil, že by rád napnul 
zbytky svých posledních sil k rozšíření repertoáru těch nástrojů, které 
jsou jinak spíše opomíjeny. Nebylo náhodou, že jeho pozornosti – 
vedle hoboje a klarinetu – neunikl fagot, který byl v té době jako só-
lový nástroj uplatňován rozhodně v menší míře než třeba v hudebním 
klasicismu. Vznikla tak třívětá Sonáta pro fagot a klavír G dur, 
věnovaná Léonu Letellierovi, která vzdor tomu, že byla zkomponová-
na v posledním roce skladatelova života, přináší bezstarostně hravou 
hudbu, kterou si fagotisté záhy oblíbili a přijali ji do svého základního 
repertoáru.
 Tři suity pro sólové violoncello (opp. 72, 80 a 87), které Ben-
jamin Britten (1913–1976) napsal pro legendárního violoncellistu 
Mstislava Rostropoviče, jsou ukázkou mistrovského oživení žánru, kte-
rý se svého vrcholu dočkal v tvorbě Johanna Sebastiana Bacha, aby 
poté na dlouhou dobu upadl v zapomnění. Britten navázal s Rostropo-
vičem v 60. letech silný přátelský a umělecký vztah: doprovázel jej na 

klavír, složil pro něj Violoncellovou sonátu, Symfonii pro violoncello  
a orchestr, roku 1964 mu napsal kadenci do Haydnova Koncertu 
C dur a na sklonku téhož roku se objevila Suita pro violoncello 
sólo č. 1 op. 72, kterou Rostropovič premiéroval na festivalu v Alde- 
burghu v červnu 1965 a která nese zřetelný otisk Bachova vlivu.
 David Friedman (1944) je mezinárodně uznávaný hráč na vi-
brafon a marimbu, skladatel a pedagog, který spolupracoval se slav-
nými osobnostmi z různých hudebních oblastí – s Leonardem Bern-
steinem, Lucianem Beriem, Bobbym McFerrinem, Waynem Shorterem 
či Yoko Ono. Pro nás je jistě zajímavý i fakt, že roku 2014 spolu  
s lineckým Brucknerovým orchestrem na festivalu Ars Electronica 
premiéroval koncert pro improvizovaný vibrafon a orchestr By the 
Reflecting Pool Leah Muirové, a to pod taktovkou Dennise Russella 
Daviese, nynějšího šéfdirigenta Filharmonie Brno. Friedman se podí-
lel na řadě nahrávek a natočil i alba sólová. Na jednom z nich – Air 
Sculpture z roku 1994 – se objevila skladba Hand Dance, původně 
napsaná pro čtyři marimby (dnes ovšem uslyšíme úpravu pro šest ma-
rimb), která je dobrodružnou výpravou do světa pulsující a smyslné 
africké hudby. 
 Slavná japonská hráčka na marimbu Keiko Abe (1937) zkom-
ponovala concertino The Wave (Vlna) – za přispění skladatele Ka-
oru Wady (1962), autora instrumentace doprovodného souboru – 
roku 2000 na objednávku k výročí 400 let japonsko-nizozemských 
vztahů. Keiko Abe se zvláště nechala inspirovat osobností Philippa 
Franze von Siebolda, původem německého badatele, který byl v roce 
1823 vyslán na nizozemskou enklávu Dedžima v Japonsku, kde šířil 
povědomí o poznatcích evropské vědy a výrazně přispěl k prohlou-
bení evropsko-japonských vztahů. Název díla Vlna vyjadřuje nejen 
Sieboldovo překonání moře, ale také představu marimby, jejíž zvuk 
se nese jako vlna. Vstupní energicky rituální část s výkřiky a dialogem 
melodických a rytmických nástrojů střídá modlitba za lidskou moud-
rost, vyvolaná zklamáním ze znečištění Země v mentální i materiální 
rovině, parafrázujeme-li autorčin slovní komentář ke skladbě. V zá-
věru se však vrací optimismus, víra v děti, které mohou být světlem 
budoucnosti a nadějí v návrat pozbyté energie.

Valérie Chomaničová (1995) začala studovat hru na housle u Ha- 
ny Vojtkové na ZUŠ Františka Jílka, kde později přestoupila na violu. 
Poté absolvovala Konzervatoř Brno pod vedením Emila Machaina.  
V současné době studuje na JAMU ve třídě Davida Šlechty.

Štěpán Vicenec (2000) navštěvoval ZUŠ Vítězslavy Kaprálové, ab-
solvoval Konzervatoř Brno a počínaje letošním akademickým rokem 
studuje na JAMU. Získal první ceny v několika celostátních i meziná-
rodních soutěžích (Pardubické dechy 2017, soutěž dechových ná-
strojů v Brně 2017, Pro Bohemia Ostrava 2016, Dittersova soutěž ve 
Vidnavě 2017, soutěžní přehlídka konzervatoří a hud. gymnázií ČR  
v Teplicích 2018, soutěž dechových nástrojů v Brně 2019), zúčastnil 
se letních fagotových kurzů v Olomouci (2015, 2017, 2018). Orchest- 
rální praxí dosud prošel ve Filharmonii Brno, Moravské filharmonii 


