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lu – od galantní éry k předzvěstem romantismu. Těžiště jeho tvorby 
tkvělo v symfoniích, smyčcových kvartetech a komorní hudbě vůbec. 
 Mimořádnou stylovou čistotou a zvukovou průzračností vyniká 
Houslový koncert C dur, komponovaný sice teprve asi roku 
1765 – tedy v době ještě kvetoucího galantního stylu, avšak přesto 
vyznívající v klasicistní vytříbenosti. V úvodní části Allegro moderato 
kontrastuje s výraznou hlavní myšlenkou v C dur méně jednoznač-
ná vedlejší oblast v G dur i kadence před závěrem věty; nádhernou 
zřetelnost zajišťuje skladatelova vynikající motivická práce. Líbezné 
Adagio druhé části začíná houslovým sólem nad akordickým, pře-
vážně pizzicatovým doprovodem, finální Presto je neseno proslulým 
Haydnovým smyslem pro humor. 

Haydnův současník František Xaver Brixi (1732–1771) náležel 
k nejváženějším skladatelům na české půdě. Od roku 1759 působil 
v Praze jako kapelník v chrámu sv. Víta, pro jehož potřeby zkompo-
noval okolo pěti set duchovních skladeb. Stylově stál na hranicích 
pozdního baroka a raného klasicismu. Od svých současníků se lišil 
jasnou výrazovou atmosférou, průzračnější strukturou a svěží ryt-
mikou s oblíbenými synkopami a triolami. Brixiho hudba připravila  
v Praze půdu pro porozumění stylu Mozartovu.
 Reprezentativním dílem je třívětý Koncert D dur pro varhany 
a orchestr s virtuózním sólovým partem. Allegro moderato vyznívá 
v haydnovské atmosféře, Andante kráčí klidně a rozšafně, Allegro 
molto alla breve strhuje energickou brilancí.  

Houslista, dirigent a skladatel Evžen Zámečník (1939–2018) se 
výrazně zapsal do kulturního života Brna a českých zemí také jako 
ředitel brněnské konzervatoře v letech 1994 až 2002. Tehdy už byl 
vyzrálým komponistou, jenž po neoklasicistním východisku vstřebal 
podněty novodobých směrů. Vždy inklinoval k humornému nadhledu, 
bezprostřední výrazovosti a radosti z melodické invence. Tyto rysy 
uplatňoval zejména ve skladbách pro dechový soubor Brno Brass 
Band, který roku 1982 založil a posléze umělecky vedl (viz např. po-
pulární kompozici U Harabiša). Běžným konvencím se vymykají také 
jevištní díla – Fraška o kádi na starofrancouzský námět, dětské opery 
Ferda Mravenec a Brouk Pytlík na náměty Ondřeje Sekory a muzikál 
Rychlé šípy dle Jaroslava Foglara. 
 S hráčskou praxí souvisí Zámečníkova tvorba pro housle a pro 
smyčcové orchestry. Vánoční atmosféře odpovídají půvabná překom-
ponování známých vánočních koled, shrnutá pod názvem Koledy 
pro smyčcový orchestr (1991). 

Alena Borková

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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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

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

Klavírní recitál, 4. ab. koncert Komorního cyklu SPH v Besedním 
domě 4. 2. 2020 v 19:30: Franck Preludium, chorál a fuga, Skrja- 
bin Fantazie h moll, Brahms Sonáta č. 3 f moll; Pavel Zemen – klavír
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ARCANGELO CORELLI 
Concerto grosso g moll op. 6 č. 8 „Vánoční“
1. Vivace – Grave. Arcate, sostenuto e come stà 
2. Allegro 
3. Adagio – Allegro – Adagio  
4. Vivace 
5. Allegro
6. Pastorale ad libitum: Largo 

JOSEPH HAYDN 
Koncert C dur pro housle a smyčcový orchestr č. 1 
Hob. VIIa:1 
1. Allegro moderato  
2. Adagio 
3. Finale: Presto 

přestávka I 20'

FRANTIŠEK XAVER BRIXI 
Koncert D dur pro varhany a orchestr
1. Allegro moderato 
2. Andante 
3. Allegro molto

EVŽEN ZÁMEČNÍK 
Koledy pro smyčcový orchestr
Introdukce – Poslouchejte křesťané – Dej Bůh štěstí – Chtíc, aby spal – 
Tichá noc – Narodil se Kristus Pán – Půjdem spolu do Betléma

Štěpán Graffe housle
Richard Kružík housle
Marián Lerche violoncello 
Petr Kolař varhany
Moravský komorní orchestr
dirigent Richard Kružík

Koncert natáčí Český rozhlas.

Štěpán Graffe absolvoval Konzervatoř Brno ve třídě Jiřího Bespe-
ráta a Hudební fakultu JAMU u Rudolfa Šťastného. Od roku 1997 je 
primáriem Graffova kvarteta, s nímž koncertoval na pódiích koncert-
ních sálů tří světadílů (opakovaně Dvořákova síň pražského Rudolfina, 
Spivey Hall v americké Atlantě, Chicago Chamber Music Society atd.) 
a na významných hudebních festivalech (např. Pražské jaro, Bratislav-
ské hudební slavnosti, Moravský podzim ad.). Je rovněž uměleckým 
vedoucím komorního orchestru Ars Collegium, se kterým vystoupil na 
mnoha koncertech doma i v zahraničí rovněž jako sólista. Se svou 
manželkou Magdalenou koncertuje jako Duo Lyriko, při sólových reci-
tálech spolupracuje s pianistou Igorem Ardaševem. 
 Štěpán Graffe vyučuje hru na housle na Konzervatoři Brno (od 
roku 2009) a je vedoucím vzdělávacího cyklu Smyčcové soboty a Br-
něnských smyčcových kurzů (od roku 2014). Desátým rokem působí 
také na Mezinárodních interpretačních kurzech Leoše Janáčka a Bohu-
slava Martinů v Turnově. Je pravidelně zván do odborných porot hous-
lových soutěží, v posledních letech předsedal porotám Mezinárodní 
houslové soutěže Mistra Josefa Muziky v Nové Pace a mezinárodní 
soutěže O cenu Václava Krůčka v Novém Jičíně.

Richard Kružík studoval hru na housle u Stanislava Tomáška, na 
brněnské konzervatoři u Bohumila Kotmela a na Janáčkově akade-
mii múzických umění u Rudolfa Šťastného; toto vzdělání si doplnil na 
Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni u Jana Pospícha-
la. Zúčastnil se několika mistrovských kurzů (u nás např. u Václava 
Hudečka, dále v německém Weikersheimu u členů Artemis Quartetta  
a v Pommersfeldenu u Antonína Moravce). Od roku 2003 působí na 
brněnské konzervatoři jako pedagog houslové hry a od roku 2006 
také jako umělecký vedoucí a dirigent Moravského komorního orches-
tru. S komorními orchestry vystupuje jako sólista a je primáriem Maty-
sova kvarteta. V letech 2002–2015 byl členem Filharmonie Brno, od 
roku 2015 je členem Janáčkova kvarteta.

Marián Lerche začal studovat hru na violoncello u Magdaleny Du-
chaňové, pokračoval u Miroslava Zichy a nyní studuje na Konzerva-
toři Brno pod vedením Václava Horáka a Davida Hrubého. Zúčastnil 
se interpretačních kurzů např. u Jiřího Bárty, Michala Kaňky a Petra 
Nouzovského. Získal ocenění na několika soutěžích, mj. v roce 2019 
1. místo v mezinárodní soutěži o Cenu Gustava Mahlera. Jako sólista 
vystupoval s Filharmonií Brno v rámci projektu Mozartovy děti. Od 
roku 2017 je členem Moravského komorního orchestru.

Petr Kolař, varhaník, sbormistr, dirigent, ředitel kůru a hudební pe-
dagog, studoval hru na varhany na brněnské konzervatoři u Vrati-
slava Bělského a Zdeňka Nováčka a na JAMU u Aleny Veselé. Zú-
častnil se interpretačních kurzů pod vedením Martina Haselböcka, 
Stanislava Hellera a Michaela Radulescu. Získal ocenění na mezi-
národních varhanních soutěžích v Opavě, Brně, na Pražském jaru  
a v Deventeru. V letech 1993–2000 působil na JAMU (duchovní hud-
ba) a od roku 2000 je pedagogem brněnské konzervatoře (hra na 
varhany, improvizace). Byl ředitelem kůru a varhaníkem v bazilice na 

Starém Brně, poté se stal ředitelem kůru a hlavním varhaníkem kated-
rály sv. Petra a Pavla. V letech 1995–2002 působil jako sbormistr 
Janáčkovy opery a v roce 2001 se stal sbormistrem Brněnského filhar-
monického sboru Beseda brněnská a dirigentem Orchestru katedrály 
sv. Petra a Pavla. 
 Jako sólista koncertoval v České republice i v zahraničí (Rakous-
ko, Německo, Polsko, Slovensko, Maďarsko, Itálie, Španělsko, Kypr, 
Francie, Lucembursko, Finsko, Malta, Vatikán, Čína). Pravidelně spo-
lupracuje s Filharmonií Brno, komorními ansámbly a sbory.

Moravský komorní orchestr, složený z generačně se střídajících 
posluchačů Konzervatoře Brno, vznikl v roce 1948. Je tedy jedním  
z nejdéle působících komorních orchestrů u nás. Jeho založení inici-
oval Zbyněk Mrkos, který tak učinil po příchodu na brněnskou kon-
zervatoř po vzoru svého učitele Václava Talicha a jeho Českého ko-
morního orchestru. Dalšími dirigenty byli Alois Veselý a od roku 1989 
Rudolf Šťastný, který s orchestrem získal počátkem devadesátých let 
1. cenu v rozhlasové soutěži (později nazvané Concerto Bohemia). 
Od roku 2006 je uměleckým vedoucím a dirigentem Richard Kru-
žík, s nímž orchestr získal ve jmenované soutěži absolutní vítězství 
v letech 2009 a 2014. Kromě účinkování na domácích pódiích or-
chestr navštívil také významná kulturní centra v zahraničí, například 
Bayreuth, Norimberk, Dijon, Stuttgart či Berlín. 
 PhDr. Zbyněk Mrkos (1919–1993), pianista, skladatel, dirigent, 
sbormistr, profesor konzervatoře a JAMU, vedl v letech 1949–1961 
Vachův sbor moravských učitelek, později Besedu brněnskou; stál 
také u zrodu Moravského komorního orchestru (1948) a Symfonic- 
kého orchestru kraje Brněnského (1951) a byl jejich dirigentem  
a uměleckým vedoucím. Jeho jméno nese ZUŠ na Došlíkově ulici  
v Brně-Židenicích.

Barokní styl znamenal po převážně vokálním cítění renesančním prud-
ký rozkvět hudby instrumentální, jenž s rozvojem nástrojů schopných 
sólistického uplatnění přinesl i odpovídající hráčskou virtuozitu. Cha-
rakteristickým dobovým útvarem se stalo concerto grosso, uplatňující 
dialog sólistické skupiny (concertina) s provázejícím orchestrem. Tuto 
formu tehdy výrazně zdokonalili Italové; k historicky prvním patřil 
houslový virtuos Arcangelo Corelli (1653–1713); po mnoho let 
působil v Římě: řídil tam koncerty pro královnu Kristinu Švédskou  
a pracoval i pro kardinála Pietra Ottoboniho.   
 Roku 1714 bylo přičiněním kardinála vydáno 12 concerti grossi 
op. 6. Šestivěté Concerto grosso g moll s názvem Vánoční (só-
listickým concertinem jsou dvoje housle s violoncellem) směřuje svou 
metricky i motivicky proměnlivou strukturou k půvabnému závěrečné-
mu Largo pastorale, zřetelně se odvolávajícímu ke klasické scéně pas-
týřů u jesliček.

Éra hudebního klasicismu vyvrcholila kompozicemi tří vídeňských skla-
datelů – Haydna, Mozarta a Beethovena. Nejstarší z nich, Joseph 
Haydn (1732–1809), prošel všemi vývojovými stadii klasického sty-


