
Filharmonie Brno  
 
Kořeny brněnské filharmonie sahají do 70. let 19. století, kdy v Brně mladý Leoš Janáček usiloval o 
vznik českého symfonického orchestru. Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamnější 
programovou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho autentického interpreta.  
 
 Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením rozhlasového a krajského orchestru a 
od té doby patří svou velikostí i významem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na 
tisíc koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na Dálném i na Blízkém východě. Je 
pravidelným hostem světových i českých festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím 
Českým filharmonickým sborem Brno.  
 
 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi a pro řadu nahrávacích firem 
(Supraphon, Sony Music, IMG Records, BMG, Channel 4). Dynamicky také rozvíjí zakázkové nahrávání 
pro globální klientelu v rámci Czech Orchestra Recordings. 
 
 Dějinami orchestru prošla řada českých a světových dirigentských osobností jako Břetislav 
Bakala, František Jílek, Petr Altrichter, Jiří Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš 
Netopil. Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Filharmonie Brno Dennis 
Russell Davies. 
Filharmonie v současné době nabízí kolem stovky koncertů ročně, kromě cyklů orchestrálních 
spolupracuje také s rezidenčními tělesy Czech Ensemble Baroque, Brno Contemporary Orchestra a 
Český filharmonický sbor Brno.  
 
 Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open air festival na brněnském hradě Špilberk, v roce 
2012 se stala pořadatelem renomovaných festivalů Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní 
hudby a Expozice nové hudby. Zaštiťuje mezinárodně proslulý dětský sbor Kantiléna, od roku 2010 se 
podílí na festivalu mladých hudebníků Mozartovy děti, v roce 2014 zakládá svou Orchestrální 
akademii. 
 
 Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli symfonické hudby doma i v zahraničí, 
ale i předním organizátorem hudební sezony druhého českého města, aktivním festivalovým 
pořadatelem a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Působí v neorenesančním Besedním 
domě, brněnském „Musikvereinu“ z dílny Theophila von Hansena z roku 1873 a těší se na nový 
moderní koncertní sál, který navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika 
Yasuhisa Toyoty. 
 
 
 


