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Švýcarska a Itálie. V roce 1993 debutoval ve Velké Británii na festivalu  
v Edinburghu s orchestrem FOK. Po úspěšném hostování u Liverpool-
ské královské filharmonie byl v roce 1997 jmenován jejím hlavním 
dirigentem. S tímto orchestrem také vystoupil v roce 2000 na BBC  
Proms v londýnské Royal Albert Hall a natočil několik vysoce ceně-
ných nahrávek pro vlastní label tělesa RLPO Live (Royal Liverpool 
Philharmonic Orchestra).
 V roce 2001 byl Petr Altrichter pozván do čela Filharmonie Brno, 
kde setrval dalších sedm let a doposud s orchestrem jako pravidelný 
host spolupracuje. S Českou filharmonií podnikl v roce 2015 kon-
certní turné do Německa, na přelomu let 2015/2016 pak do Číny. 
Na počátku sezony 2017/2018 řídil Českou filharmonii na meziná-
rodním festivalu Dvořákova Praha a následně s ní absolvoval velmi 
úspěšné turné do Jižní Koreje, Japonska a na Tchaj-wan. Od loňské 
sezony je stálým hostujícím dirigentem Slovenské filharmonie, se kte-
rou ho pojí dlouholetá spolupráce. V letošním roce uskutečnil koncerty 
v Německu, na čínském turné s Českou filharmonií a samozřejmě  
v České republice se všemi předními orchestry. 
 Jako host řídil význačné světové orchestry: např. japonský NHK 
Symphony Orchestra, Berlínské symfoniky, Bruckner Orchester Linz, 
Varšavskou a Krakovskou filharmonii, orchestr SWF v Baden-Bade-
nu, Lotyšský národní orchestr v Rize, Orquesta Filarmónica de Gran 
Canaria, Orchestre Philharmonique du Luxembourg, Nizozemskou 
filharmonii, Stavanger Symphony, Norrköpings Symfoniorkester, Krá-
lovský dánský orchestr v Kodani, Symfonický orchestr Odense a další. 
Ve Velké Británii rovněž spolupracoval s BBC Symphony, Royal Scot- 
tish National Orchestra, BBC Scottish Symphony a London Philhar-
monic Orchestra.
 Petr Altrichter je častým hostem festivalů Pražské jaro, Janáčkův 
máj Ostrava, Smetanova Litomyšl, Moravský podzim a Bratislavské 
hudební slavnosti. Hostoval na velkých festivalech v Salcburku, Edin-
burghu, Avignonu, Aténách, Cheltenhamu, Paříži, Madridu, Chicagu, 
Curychu, Luzernu, Vídni, Seville nebo Palermu. Těžištěm jeho reperto-
áru je česká hudba: Bedřich Smetana, Antonín Dvořák, Leoš Janáček 
a Bohuslav Martinů, ruská hudba – především Dmitrij Šostakovič, dále 
hudba Gustava Mahlera a Antona Brucknera. 

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!

Emoce a vášně
Filharmonie  
na Stadionu 
1. abonentní koncert
Stadion (KC Babylon)
28 a 29I11I2019

Partner Filharmonie Brno

Za podporu a spolupráci děkujeme 

Zveme vás na

Advent s šéfdirigentem, předvánoční koncert v Besedním domě 
20. 12. 2019 v 19:30 (veřejná generální zkouška v 10:00): Čaj-
kovskij výběr z baletu Louskáček, Bartók Písně pro dětský sbor 
a orchestr, Nicolai Vánoční předehra; Kantiléna, Filharmonie Brno, 
dirigent Dennis Russell Davies

Tradiční vánoční koncert Kantilény v katedrále sv. Petra  
a Pavla 25. 12. 2019 v 16:00: Emmert Vánoční oratorium, Britten  
Ceremony of Carols, české a světové koledy a pastorely; Kantilénka  
a Kantiléna, řídí Michal Jančík a Jakub Klecker

Schnittke a Sibelius, 2. ab. koncert Filharmonie na Stadionu 30.  
a 31. 1. 2020 v 19:00: Schnittke Violoncellový koncert č. 1, Sibe- 
lius Symfonie č. 2 D dur; Matt Haimovitz – violoncello, Filharmonie 
Brno, dirigent Michael Schønwandt

25. reprezentační ples Filharmonie Brno, který se uskuteční  
v sobotu 1. února 2020 od 19:00 hodin v prostorách Besedního 
domu. K tanci i poslechu hrají orchestr filharmonie za řízení šéfdiri-
genta Dennise Russella Daviese, Salonní orchestr Brno, Jazz Archiv  
a Cimbal Classic. Moderuje Martin Sláma, člen činohry NdB. Vstupen-
ky ve filharmonickém předprodeji na Besední ulici.

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.



GEORGES BIZET / RODION ŠČEDRIN
Carmen-suita
pro smyčcový orchestr a bicí nástroje (výběr) I 26'
Carmen Suite 
for string orchestra and percussion instruments (selections)
 1. Introdukce (Andante assai)
 2. Tanec (Allegro)
 4. Výměna stráží (Moderato)
 5. Příchod Carmen a Habanera (Allegro moderato – Quasi  
  andante – Sostenuto)
 6. Scéna (Allegro moderato – Tempo precedente – Andante assai)
 9. Torero (Moderato con stoltezza)
 12. Proroctví (Andantino – Andante assai)
 13. Finále (Allegro – Tempo precedente – Andante assai)

Lukáš Krejčí, Radek Tomášek, Petr Hladík, Tomoe Sonoda 
a Maximilian Jopp bicí nástroje

GEORGE ENESCU
Rumunská rapsodie č. 1 A dur op. 11 I 12'
Romanian Rhapsody No. 1 in A major, Op. 11

přestávka I 15'

PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Symfonie č. 4 f moll op. 36 I 42'
Symphony No. 4 in F minor, Op. 36
1. Andante sostenuto – Moderato con anima 
2. Andantino in modo di canzona  
3. Scherzo: Pizzicato ostinato. Allegro
4. Finale: Allegro con fuoco

Filharmonie Brno
dirigent / conductor Petr Altrichter

Emoce a vášně má zrcadlit a vyvolávat pořad ze skladeb nabízejících 
často strhující vhled do lidského nitra, tu a tam jakoby maskovaný 
folklorní (taneční) reminiscencí; každá z nich má ostatně za sebou už 
také vlastní historii, spoluvytvářející dějiny evropské hudby posledních 
století a přijímající v nich často se měnící třebas proměnlivý, ale stále 
aktuální smysl.

Osudy ruského skladatele Rodiona Konstantinoviče Ščedrina 
(Moskva 1932) a zejména jeho díla utvářela hlavně skutečnost, že 
se stal šestadvacetiletý manželem Maji Plisecké, mezinárodně pro-
slulé primabaleriny Velkého divadla v Moskvě (vyrůstala na norských 
Špicberkách a její otec, generální konzul SSSR, se stal obětí stalin-
ských čistek na počátku třicátých let). Pro Pliseckou a zřejmě na její 
už velice promyšlený popud vytvořil Ščedrin hudbu k baletu Carmen, 
jenž je taneční paralelou k proslulé Bizetově jedničce světového oper-
ního repertoáru (připomeňme si její premiérový neúspěch a časnou 
Bizetovu smrt).  S použitím smyčců a bicích vytvořil Ščedrin hudbu, 
v níž se každý posluchač Bizetovy Carmen zorientuje, ale která je 
zároveň zcela svébytným uměleckým dílem, jak dokazuje skutečnost, 
že se zcela osamostatnila a stala se častým a velmi charakteristickým 
číslem symfonických koncertů. Navíc lze sestavit z jejích 13 pojmeno-
vaných čísel libovolný výběr přesně odpovídající složení a potřebám 
koncertního pořadu.

V převratném evropském hudebním dění po konci první světové války 
se ke slovu významně dostala také hudba rumunská, a to především 
osobností houslového virtuosa a skladatele George Enesca (1881 
Liveni – 1955 Paříž), který se prosadil zejména v Paříži a vzbudil 
senzaci svou úžasně temperamentní a tehdejšímu sluchu evropského 
koncertního publika exoticky znějící Rumunskou rapsodií (1901, 
po jejím úspěchu napsal v následujícím roce ještě Druhou). Ta první 
probíhá od počátku skutečně rapsodicky, to jest výpravně: zasněnému 
klarinetovému úvodu s písňovou (zřejmě) hlavní myšlenkou odpovídají 
jiné dechové nástroje, popřípadě jejich sestavy, a jejich vyprávění se 
jen postupně dostává do tempa; nejprve v jakémsi pohodlném valčíko-
vém pohybu, s jehož pohodou kontrastují pozoruhodné hráčské náro-
ky (velké violoncellové sólo). Tempový rozběh poté vyústí do strhujícího 
pohybu, jenž je před závěrem nečekaně přerušen a vystřídán novým 
tempovým stupňováním – už jako kódou.

Kdosi přirovnal Čtvrtou ze šesti symfonií Petra Iljiče Čajkov-
ského (1840–1893) k mohutné věži, čnějící nad krásnou krajinou 
jeho hudby. Toto přirovnání má něco do sebe: v hudebním kolosu Sym-
fonie f moll se všechny charakteristické rysy Čajkovského hudby jaksi 
monumentalizují, aniž by ovšem ztratily cokoli ze své nádherné ži-
votnosti. Dedikantka díla, Čajkovského štědrá a nezištná mecenáška, 
paní Naděžda von Meck (nikdy se spolu osobně nesetkali a skladatel 
ji také na titulním listu symfonie nejmenoval, ale svým věnováním nej-
lepšímu příteli dal najevo, koho tím míní) chtěla ovšem znát mimohu-
dební obsah (program) díla, jež jí složil takříkajíc k nohám.

 Čajkovskij označil symfonii za ozvěnu nejvnitřnějších přání a ci- 
tů. Úvodní fanfára, jež se ve skladbě významně vrací, představu-
je osudovou sílu, jež člověku brání dosáhnout šťastného cíle (slovo  
FATUM, jež se v tomto výkladu objevilo, dalo podnět k nesprávnému 
označení symfonie jako Osudová). Ve vyžádaném výkladu píše dále: 
… celý život je nepřetržité střídání tvrdé skutečnosti s rychle míjející-
mi sny a vizemi štěstí. Snažte se přeplout toto moře, aniž vás pohltí  
a ponoří do svých hlubin.   
 Popis monumentální první části by patrně uvázl na mělčinách 
školského rozboru sonátové věty, velice slabého ve srovnání s bez-
prostřední výmluvností hudby samé, což se týká také druhé části, jež 
nenechá své nádherně dlouhodeché melodie splynout v nekonečné 
klubko, ponechávajíc každé z nich tematickou individualitu. Scherzo 
proslulo svým pizzicatovým hlavním dílem (podle jedné z cimrma-
novských legend je Čajkovskij napsal v obdivu nad Cimrmanovou 
pedagogickou zásadou nedávat žáku-houslistovi do ruky smyčec, do-
kud se nenaučí hmatat levou rukou), scherzové trio se svou úsměvnou 
karikaturou řízného vojenského pochodu patří ovšem jen dechovým 
nástrojům.
 Do finále vstupuje ruský lidový živel písní V poli břízka stála jako 
téma k variacím, jejichž řetěz ovšem vytváří dokonalou formu symfo-
nického finále a náležitě uplatní ústřední fanfárové téma jako vrchol 
skladby a poselství.

Jiří Beneš

Petr Altrichter (1951) pochází z hudební rodiny a hře na hudeb-
ní nástroje se věnoval od raného dětství. Absolvoval konzervatoř  
v Ostravě v oborech hra na lesní roh a dirigování. Na JAMU v Brně 
pokračoval ve studiu dirigování orchestru pod vedením Otakara Trhlí-
ka a Františka Jílka a dirigování sboru s pedagogy Josefem Veselkou 
a Lubomírem Mátlem. Po dobu studia spolupracoval jako sbormistr 
a dirigent s Brněnským akademickým sborem a podílel se na zisku 
mnoha ocenění na zahraničních sborových soutěžích a festivalech 
(Middlesbrough, Debrecín ad.).
 Mezinárodní pozornost na sebe upoutal v roce 1976, kdy získal 
titul laureáta a speciální cenu poroty na uznávané dirigentské soutěži 
ve francouzském Besançonu. Na základě tohoto ocenění se stal asis-
tentem Václava Neumanna v České filharmonii a nastartoval tak svou 
uměleckou kariéru. 
 Po působení ve Filharmonii Brno se v roce 1988 stal dirigen-
tem Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK a v roce 1990 pak 
jeho šéfdirigentem. Absolvoval s ním zahraniční turné do Japonska, 
USA, Švýcarska, Německa či Francie. Zároveň také dlouhodobě vy-
stupoval s Komorní filharmonií Pardubice, na jejíchž zahraničních 
koncertech spolupracoval mnoha mladými sólisty (Isabelle van Keu- 
len, Radek Baborák ad.), kteří jsou nyní součástí světové hudební scé-
ny. Od roku 1993 byl hudebním ředitelem Jihoněmecké filharmonie 
Kostnice, s níž pravidelně koncertoval v Tonhalle v Curychu a v Kul- 
turním a kongresovém centru v Luzernu a podnikl turné například do 


