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Se Stuttgartským komorním orchestrem nasnímal jako jeho šéf na CD 
komplet 107 Haydnových symfonií.
 Během následujícího trvalého pobytu v Rakousku byl (od roku 
1997) profesorem dirigování na salcburském Mozarteu a šéfdiri-
gentem Symfonického orchestru vídeňského rozhlasu, roku 2002 se 
stal (na patnáct let) šéfdirigentem Brucknerova orchestru a ředitelem 
opery Zemského divadla v Linci. S Brucknerovým orchestrem často 
vyjížděl na turné, pracoval na jeho kmenovém repertoáru (mj. natočil 
všechny Brucknerovy symfonie ve všech jejich verzích) a svým ná-
paditým dramaturgickým přístupem významně přispěl ke zvýšenému 
zájmu o koncerty tělesa. V letech 2009–2016 měl též úvazek šéfdiri-
genta symfonického orchestru v Basileji.
 Hostoval u špičkových amerických orchestrů v Clevelandu, Fila-
delfii, Chicagu, San Francisku, Bostonu a New Yorku, v Japonsku 
spolupracoval se Symfonickým orchestrem Yomiuri Nippon; v Evropě 
dirigoval orchestrální špičky v Lipsku, Římě, Miláně, Madridu, Mni-
chově, Berlíně, Bamberku, Amsterdamu, Drážďanech a Petrohradě, 
operní představení řídil v prestižních operních domech v Bayreuthu, 
Chicagu, Hamburku, Houstonu, Lisabonu, Madridu, Paříži, Salcbur-
ku, Vídni, v tokijské opeře Nikikai a v newyorské Metropolitní opeře.
 Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného interpreta 
klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném zá-
jmu o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou spoluprací a osobní-
mi vztahy s význačnými soudobými tvůrci; mezi ně patří (nebo patřili) 
Luciano Berio, William Bolcom, John Cage, Manfred Trojahn, Philip 
Glass, Heinz Winbeck, Laurie Anderson, Philippe Manoury, Aaron 
Copland, Hans Werner Henze, Michael Nyman a Kurt Schwertsik.
 V září 2018 se Davies stal šéfdirigentem a uměleckým ředitelem 
Filharmonie Brno. V této sezoně se vrací k orchestrům Vídeňské státní 
opery, Drážďanské filharmonie, Maggio Musicale ve Florencii nebo 
Teatro San Carlo v Neapoli, s Filharmonií Brno jej čekají pohostinská 
vystoupení ve Vídni či Linci.
 Jako dirigent nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal Davies 
víc než osmdesát hojně oceňovaných snímků: kompletní symfonie 
Brucknerovy, Haydnovy, Honeggerovy a Glassovy, se svou ženou, 
klavíristkou Maki Namekawou, natočil mj. Beethovenova Fidelia  
a Mozartovu Kouzelnou flétnu v Zemlinského aranžmá pro čtyřruční 
klavír nebo Šostakovičovu Čtvrtou symfonii ve skladatelově úpravě 
pro dva klavíry.
 V roce 2009 byl Dennis Russell Davies zvolen za člena Americké 
akademie umění a věd, v roce 2014 jej francouzské ministerstvo kul-
tury jmenovalo komandérem Řádu umění a literatury a v roce 2017 
obdržel od rakouské vlády Rakouský čestný kříž za vědu a umění  
I. stupně.

Dominika Volfová

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!
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Za podporu a spolupráci děkujeme 

Zveme vás na

Vánoční matiné Magdalenky a Kantilénky v Besedním domě 
22. 12. 2019 v 10:30: Jančík (arr.) Letem vánočním světem, Yildi-
zová Betlém, vánoční příběh s koledami, společný zpěv koled; Kan-
tilénka a Magdalenka, Marek Paľa – klavír ad., řídí Michal Jančík  
a Veronika Novosádová 

Tradiční vánoční koncert Kantilény v katedrále sv. Petra a Pavla 
25. 12. 2019 v 16:00: Britten Ceremony of Carols, Jančík (arr.) 
Letem vánočním světem, Emmert Vánoční oratorium, společný zpěv 
Narodil se Kristus Pán; Kantiléna a Kantilénka, řídí Michal Jančík  
a Jakub Klecker

25. reprezentační ples Filharmonie Brno se uskuteční v sobo- 
tu 1. února 2020 od 19:00 hodin v prostorách Besedního domu. 
K tanci i poslechu hrají orchestr filharmonie za řízení šéfdirigenta  
Dennise Russella Daviese, Salonní orchestr Brno, Jazz Archiv a Cim-
bal Classic. Moderuje Martin Sláma, člen činohry NdB. Vstupenky ve 
filharmonickém předprodeji na ulici Besední.

Notový materiál pro provedení skladeb Bartóka 
a Nicolaie poskytlo hudební nakladatelství Bärenreiter 
Praha.

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.



PETR ILJIČ ČAJKOVSKIJ
Louskáček (výběr z baletu) I 40'
Selections from The Nutcracker
Ouverture: Allegro giusto
Divertissement
 Variace A: „Le chocolat“ (Čokoláda), španělský tanec 
 (Allegro brillante)
 Var. B: „Le café“ (Káva), arabský tanec 
 (Comodo)
 Var. C: „Le thé“ (Čaj), čínský tanec 
 (Allegro moderato)
 Var. D: „Trépak“, ruský tanec
 (Tempo di trepak, molto vivace)
Valse des fleurs (Květinový valčík): Tempo di valse
Pas de deux: Andante maestoso
 Var. I: Tempo di tarantella
 Var. II: Andante ma non troppo
 Coda: Vivace assai
Valse des flocons de neige (Tanec sněhových vloček): 
 Tempo di valse, ma con moto – Presto

přestávka I 20'

BÉLA BARTÓK
Sedm písní pro dětský sbor a malý orchestr I 20' 
(Hét egyneműkar kiszenekari kísérettel) Sz. 103, BB 111
Seven Songs for Children’s Chorus and Orchestra 
Sz. 103, BB 111
1. Huszárnóta (Husarská písnička / Hussar)
2. Ne menj el! (Neodcházej! / Don‘t Leave Me!)
3. Resteknek nótája (Písnička povaleče / Loafer) 
4. Bolyongás (Bloudění v lese / Lonely Wanderer)
5. Cipósütés (Pečení chleba / Breadbaking)
6. Ne hagyj itt! (Neopouštěj mne! / Only Tell Me!)
7. Legénycsúfoló (Posměšná o chlapcích / Mocking of Youth)

OTTO NICOLAI
Vánoční předehra (Weihnachtsouvertüre) I 10'
na chorál Vom Himmel hoch, da komm ich her 
(Přicházím z nebe samého)
Christmas Overture on the choral “Vom Himmel hoch”

Kantiléna, sbor dětí a mládeže / Kantiléna children’s choir
sbormistr / choir director Michal Jančík
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

Balet Louskáček, jeden z nejznámějších a nejhranějších baletů, 
zkomponoval Petr Iljič Čajkovskij (1840–1893) téměř na konci 
svého života. Scénická podoba a také jí předcházející uvedení pouhé 
koncertní suity z baletu se datuje do roku 1892. Přestože se dnešní 
výběr od původního složení suity liší, svědčí volba jeho uvedení o tom, 
že dílo je po hudební stránce plnohodnotné samo o sobě, aniž by 
nutně vyžadovalo tanec a s ním spojený děj. Ten je však doslova po-
hádkově krásný a byla by škoda si jej nepřipomenout. Situovaný je 
do Štědrého večera rodiny, ve které děti Klárka a Frantík dostanou od 
svého strýčka ne příliš pěknou hračku – louskáčka na ořechy. Klárce 
se však moc líbí, a když ji její bratr nechtěně rozbije, stará se o po-
lámaného louskáčka a konejší ho. Usíná i s ním v náručí u stromečku  
a ocitá se ve snu plném fantazie: Všechny hračky ožívají a po bojích  
s Myším králem a jeho družinou se z Louskáčka zázrakem stává krás-
ný princ. Klárka se spolu s ním vydává do kouzelné země, ve které vidí 
například Cukrový zámek nebo slavnosti lidí ze všech koutů světa. Do 
nového dne se pak Klárka probouzí z krásného snu s hračkou v náručí. 
 Z dobře známých témat a motivů, které nabízí například předehra 
nebo pak hravá zastoupení národů ve čtyřech tanečních variacích, je 
snad nejznámější částí Květinový valčík, v němž z úvodního harfové-
ho sóla následně „vykvete“ jeden z nejproslulejších motivů symfonické 
koncertní literatury. Stejně jako v Čajkovského dalších dílech, které 
zasahují téměř do všech oblastí klasické hudby, lze i v Louskáčkovi 
postřehnout autorův typický výraz lásky k životu, střídavě naplněného 
radostí i žalem. Spolu se dvěma dalšími Čajkovského balety – Labutím 
jezerem a Šípkovou Růženkou – tvoří Louskáček trojici, která je reper-
toárním jádrem mnoha světových souborů. 

Béla Bartók (1881–1945) je považován za nejvýraznější osobnost 
maďarské hudební kultury ve 20. století. Jeho zásluhy však nespočívají 
pouze v činnosti skladatelské, která je dnes s jeho jménem spojována 
nejčastěji, nýbrž také ve výsledcích jeho badatelské činnosti v oblasti 
etnomuzikologie a folklorní hudby. A jeho poučený zájem o lidovou 
hudbu jej i v jeho vlastní tvorbě spojuje s jeho maďarským kolegou 
Zoltánem Kodálym nebo naším Leošem Janáčkem. 
 Skladatelovo dílo zasahuje řadu oborů, velmi charakteristické jsou 
vokální folklorně laděné cykly – pro sbory i sólové hlasy. Tuto oblast 
zastupuje také dnes uváděný výběr z cyklu Písně pro dětský sbor 
a orchestr; z jeho celkových dvaceti sedmi částí bylo vybráno sedm, 
vzájemně výrazově i tempově odlišných. Původní verze a cappella je 
zde rozšířena na barvitou orchestrální sazbu, která doplňuje dvou až 
tříhlasé party sboru. Skladatel se tu soustředil především na bohatou 
práci s tempem, na vzájemné propojení rytmicky či charakterově od-
lišných hlasů, a to jak vokálních, tak instrumentálních, nebo na efekt 
jejich postupných nástupů. Texty písní možná poněkud překvapivě roz-
jímají v pozitivně, občas však také negativně laděných myšlenkách  
o životě, lásce, žalu nebo práci, vždy však s dávkou poezie, která 
může – zvlášť v podání dětského sboru – poskytnout rozjímavé poza-
stavení ve vánoční atmosféře. 

Otto Nicolai (1810–1849), německý romantický skladatel a mimo 
jiné také zakladatel Vídeňské filharmonie (v roce 1842), vynikl ve své 
tvorbě především shakespearovskou komickou operou Veselé panič-
ky windsorské. Dnešní adventní program však z jeho odkazu zakon-
čuje Vánoční předehra; úvodní slavnostní akord je v ní vzápětí 
vystřídán tichou, rozvážnou a mírnou partií smyčců, střídanou vpá-
dy dechových nástrojů. Klidný výraz se pak motivickou prací v jed- 
notlivých nástrojích stupňuje až k romanticky vzletným fanfárám, stří-
daným v kontrastu krátkými vážnými a rozjímavými pasážemi. Ve 
vystupňovaném jubilujícím závěru se přidává sbor s parafrází cho-
rálu Vom Himmel hoch, da komm ich her (Z nebes výše tu sestupuji) 
a celá kompozice směřuje ke slavnostnímu závěru předpovídajícímu 
nadcházející svátky.

Kantiléna vznikla v roce 1956 jako Šlapanický dětský sbor; do 
roku 1967 však přerostla pod vedením Ivana Sedláčka ve výběro-
vou instituci, která spolupracuje s předními dirigenty, orchestry i skla- 
dateli. Je laureátkou řady mezinárodních sborových soutěží; z po-
sledních úspěchů jmenujme tři zlaté medaile, které vybojovala v silné 
konkurenci sto padesáti sborů (!) na třetích Evropských sborových 
hrách v lotyšské Rize. Zpívala v evropských zemích, v USA, Kanadě 
a Japonsku. Od roku 1984 působí při Filharmonii Brno a spoluúčin-
kuje na jejích akcích. K náročnému koncertování hlavního sboru se 
děti chystají ve starším přípravném sboru – Kantilénce a ti nejmenší 
začínají v Magdalence, pojmenované po bývalé člence a současné 
patronce Kantilény Magdaleně Kožené. Uměleckým vedoucím a hlav-
ním sbormistrem je Jakub Klecker, současný šéfdirigent Moravské 
filharmonie Olomouc a hudební ředitel opery Národního divadla mo-
ravskoslezského v Ostravě.
 Sbormistrem koncertního sboru i Kantilénky je Michal Jančík. 
Vystudoval hudební vědu na Masarykově univerzitě, hudební vý-
chovu a řízení sboru na Ostravské univerzitě a dirigování sboru na 
JAMU. Jeho hlavní činností je nyní sbormistrovská práce v Kantiléně, 
kde působí od roku 2011. S ní absolvoval řadu zahraničních turné  
a soutěží, premiéroval díla současných českých autorů, připravil ji na 
spolupráci s významnými hudebními tělesy (např. Česká filharmonie, 
Staatsphilharmonie v Norimberku aj.) i pro účinkování v hudebně-
-dramatických dílech (Mahenovo divadlo, Divadlo na Orlí). Působí 
také jako externí spolupracovník České televize při realizaci zázna-
mů z oblasti klasické hudby a je častým členem porot na sborových 
soutěžích.

Dennis Russell Davies (1944) se narodil ve městě Toledo v Ohiu  
a vystudoval proslulou newyorskou Juilliard School. Soustavně diri-
govat začal jako hudební ředitel komorního orchestru v Saint Paulu 
v Minnesotě, byl také šéfdirigentem newyorského Orchestru americ-
kých skladatelů a hudebním ředitelem Brooklynské filharmonie. Od 
roku 1980 trvale žije v Evropě, a to nejprve v Německu jako hudební 
ředitel Stuttgartské státní opery, šéfdirigent orchestru Beethovenhalle 
v Bonnu a hudební ředitel Bonnské opery a Beethovenova festivalu. 


