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A) Oddělení koncertních činností a marketingu
B) Brněnské koncerty ve vlastní režii
C) Brněnské koncerty pro jiné pořadatele
D) Mimobrněnské koncerty v České republice
E) Koncerty v zahraničí
F) Natáčení
G) Výchovné koncerty
H) Kantiléna
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Komorní cyklus Spolku přátel hudby

J) Czech Ensemble Baroque
K) Brno Contemporary Orchestra
L) Český filharmonický sbor Brno
M) MHFB
N) Ostatní

A) ODDĚLENÍ KONCERTNÍCH ČINNOSTÍ, DRAMATURGIE A MARKETINGU
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Pavel Šindelář

manažer orchestru pro zahraničí, vedoucí odd. koncertních činností (od
1. 9. 2017)

Blanka Prokšová

manažerka orchestru pro zahraničí, vedoucí odd. koncertních činností
(do 31. 8. 2017)

Lucie Sýkorová

manažerka orchestru pro ČR, manažerka festivalů Špilberk
a Mozartovy děti

Lucie Šnajdrová

manažerka MHFB

Erika Vlasáková

produkce

Vítězslav Mikeš

dramaturg, vedoucí odd. dramaturgie

Jiří Beneš

dramaturg-redaktor

Jana Baláčová

redakce, dokumentace umělecké činnosti

Anna Jadrňáková

notový archív

Ivana Reichová

notový archív

Kateřina Konečná

vedoucí oddělení PR a marketingu od 10. 10. 2017 (od 22. 05. 2017
pověřená vedením), PR manažerka JKC

Pavlína Sládková

manažerka marketingu

Lenka Němcová

PR manažerka (od 1. 7. do 31. 12. 2017)

Monika Babincová

manažerka marketingu a PR, vedoucí odd. marketingu (od 22. 05.
2017 nástup na mateřskou dovolenou, do 04. 01. 2017 Urbášková)

Hana Zukalová

garant předprodeje, webová editorka

B) BRNĚNSKÉ KONCERTY VE VLASTNÍ REŽII
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Sezona 2016/2017 – jaro 2017
Filharmonie v divadle (FJD)1
12. a 13. 01. 2017, Janáčkovo divadlo FJD/3
Program:
„STRAUSS A MAHLER“
R. Strauss: Čtyři poslední písně
Mahler: Symfonie č. 4 G dur
Manuela Uhl soprán (Strauss)
Simona Houda Šaturová soprán (Mahler)
Filharmonie Brno
dirigent Alexander Liebreich
Vynucené omezení na jediný cyklus v Janáčkově divadle v sezoně 2016/2017 podnítila
Filharmonii Brno k tomu, aby celkem pět koncertů cyklu koncipovala jako vskutku sváteční
projekty, nabízející plejádu vynikajících zahraničních i českých interpretů a rozmanitou
přehlídku velkých partitur světové hudby. Takový byl i koncert, který se uskutečnil v druhém
lednovém týdnu roku 2017
(jako třetí koncert cyklu).
Nabídl díla velikánů pozdního
romantismu
Richarda
Strausse a Gustava Mahlera,
a to v hvězdném obsazení:
sopránového partu se ve
Straussových
Posledních
čtyřech písních – namísto
původně ohlášené Melanie
Dienerové, která krátce před
brněnskými
koncerty
onemocněla
–
zhostila
vynikající německá Manuela
Uhl, která nemocnou pěvkyni
plnohodnotně zastoupila. Sólo
ve finální větě Mahlerovy Symfonie č. 4 přednesla mezinárodně uznávaná sopranistka
Simona Houda Šaturová. Na dirigentském stupínku stanul charismatický Alexander
Liebreich, šéfdirigent Národního symfonického orchestru Polského rozhlasu Katovice.
Hvězdné obsazení a atraktivní program vzbudily velký mediální zájem před
koncertem i po něm a kritiky se vzácně shodovaly v tom, jak koncert hodnotily
v superlativech: „Orchestr se předvedl v natolik mimořádné kvalitě, až odsunul vokální složku
na vedlejší kolej. Kdyby podal tak nečekaný výkon sportovec, nejspíš by musel na
antidopingový test. Včerejší úspěch brněnských filharmoniků byl ovšem ,čistýʻ a jeho
strůjcem byl dirigent Alexander Liebreich.“ (Boris Klepal, portál Zápisník zmizelého)
„Bezprostřední byl i orchestr. Jeho výrazová síla, hravost i technické provedení
souzněly s provozovanou hudbou. Byla to hra surová a proto upřímná. Měla spád a jemnost.
I sólové party houslí v druhé scherzové větě byly přívětivé a technicky zvládnuté. Bylo to
dirigentem Alexanderem Liebreichem? Ten dokázal zcela přirozeně vést hráče, pracovat s
nimi, vynutit si některé nečekané změny v partituře, a přitom působit velmi pokorně a
otevřeně. Nejlepší Čtvrtá, co jsem do té doby slyšel. (Jan Průša, portál Opera Plus),
„Filharmonie Brno pod Liebreichovou charismatickou taktovkou vykouzlila
nezapomenutelný večer s Mahlerovou Symfonie č. 4 G dur, kterou doplnily Čtyři poslední
písně od Richarda Strausse.“ (Jan Špaček, portál Město hudby)
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Koncert se uskutečnil pod záštitou paní Christiany Markert, chargée d´affaires a. i.
velvyslanectví Spolkové republiky Německo v České republice a Martina Landy, starosty
městské části Brno-střed.
26. a 27. 01. 2017, Janáčkovo divadlo FJD/4
Program:
„DÍDÓ A ZRÁNÍ“
J. Novák: Dídó, kantáta (vyprávění, zpěvy, nářky) na Vergíliovy verše
ze IV. knihy Aeneidy pro vypravěče, mezzosoprán, mužský
sbor a orchestr
Suk: Zrání, symfonická báseň op. 34
Marlene Lichtenberg mezzosoprán
Richard Novák recitace
Martin Javorský tenorové sólo v kantátě Dídó
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno
dirigent Stefan Veselka
Čtvrtý koncert abonentní řady v Janáčkově nabídl kombinaci kantáty Dídó Jana Nováka
a symfonické básně Zrání Josefa Suka, tedy dvou děl, která mohou být vnímána jako
literární dialog mezi Vergíliovým klasickým
eposem a symbolismem Antonína Sovy, ale
také jako dialog skladatelů brněnského
(Novák) resp. pražského (Suk) prostředí.
V případě obou skladeb jsme si navíc v roce
2017 připomněli výročí jejich vzniku – Dídó
byla napsána v roce 1967, Zrání přesně o
padesát let dříve. Jejich premiéry se staly
velkými událostmi: Dídó byla věnována
stoletému trvání klasického gymnázia v Brně
a poprvé zazněla 28. října 1967 (s Janem
Novákem jako recitátorem), Zrání se
dočkalo premiéry rok po svém dokončení,
30. října 1918, na vůbec prvním koncertě České filharmonie v samostatném
Československu.
Dvě zásadní až emblematická, byť pohříchu zřídka uváděná díla české hudby 20.
století zazněla v podání Filharmonie Brno a Českého filharmonického sboru Brno pod
taktovkou světoběžníka Stefana Veselky – dirigenta a klavíristy s rodinnými kořeny v Brně.
V Novákově kantátě (v Brně naposledy provedené před dvaceti lety) se pak jako recitátor
představil slavný bas a skladatelův bratranec Richard Novák, sopránového partu se ujala
jeho žačka z JAMU Marlene Lichtenbergová.
Atraktivnost programu přilákala pozornost i Českého rozhlasu, který koncert
zaznamenal pro vysílání Evropské vysílací unie (EBU). Velmi pozitivně hodnotila tento
koncert i umělecká kritika, např.: „Filharmonie Brno uspořádala další skvostný koncert, nad
jehož silou účinku zůstává rozum stát.“ (Jan Špaček, portál Město hudby) „Takto
dramaturgicky postavené koncerty v tak výborné interpretaci posouvají orchestr do řad
evropských těles, o čemž kromě dlouhotrvajícího potlesku mj. svědčí i rozhlasový záznam.“
(Lenka Nota, portál časopisu Harmonie)

09. a 10. 02. 2017, Janáčkovo divadlo FJD/5
Program:
„ČARODĚJNÁ LÁSKA“
José: Mezkař (El mozo de mulas), suita z opery
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Falla: Noci ve španělských zahradách, symfonické dojmy pro
pro klavír a orchestr
Falla: Čarodějná láska, balet (1925) o jednom dějství pro
cantaoru, dva flamenkové tanečníky, flamenkový soubor
a orchestr (adaptace Gracia Terrén a Jörg Birhance)
Alejandro Picó-Leonís klavír
Rocío Bazán cantaora
Ana Morales a David Pérez flamenkový tanec
Manuel de la Luz a Manuel Herrera kytary
Agustín Diassera bicí nástroje
Filharmonie Brno
dirigent Jörg Birhance
Poslední koncert cyklu Filharmonie v divadle v sezoně 2016/2017 (a na delší dobu také
poslední koncert brněnské filharmonie v Janáčkově divadle, které prochází rekonstrukcí)
pokračoval ve snaze uvést na pódium divadla jedinečné projekty s festivalovými parametry.
„Španělský“ koncert tuto představu jistě naplnil a nadšené reakce publika, které po oba
večery zaplnilo hlediště divadla, to jen potvrdily. Na programu byla díla skladatelů, do jejichž
osudů zasáhla občanská válka: Manuel de Falla emigroval po vítězství fašistických sil
generála Franka v roce 1939 do Argentiny a domů se již nikdy nevrátil, Antonio José byl
hned na začátku války Frankovými falangisty bez soudu popraven. Paradoxní je, že
podstatná část programu koncertu vznikla během první světové války, která – narozdíl od té
občanské – Španělsko nijak negativně nezasáhla:
země si udržela neutralitu a jako mírový poloostrov
na kraji Evropy rozbrázděné liniemi zákopů také
zaznamenala obrovský ekonomický vzestup. Falla
mohl v klidu přichystat na rok 1915 premiéru první
verze svého baletu Čarodějná láska (El amor brujo)
a o rok později mohly být uvedeny jeho okouzlující
symfonické imprese pro klavír a orchestr Noci ve
španělských zahradách (Noches en los jardines de
España). Josého opera Mezkař (El mozo de mulas)
měla světovou premiéru až v roce 1928, ale to ještě
o dalších válkách nikdo nic netušil a země byla
pořád krásná i bohatá.
Zvláštní
pozornost
k sobě
poutala
především adaptace Čarodějné lásky, jejímiž autory
byli dirigent Jörg Birhance a kurátorka projektu
Gracia Terrén. Ti se rozhodli provést Čarodějnou
lásku poloscénicky, a to ve velmi citlivé adaptaci.
Partitura skladby zůstala nedotčena a dramaturgie
děje zrovna tak. Do programu však byly začleněny
hudebně a dramaturgicky konzistentní mezihry
archetypického „flamenco puro“, čistého flamenka,
jako jsou „Martinete“, „Bulería“, „Fandango“, a
improvizace na píseň Federika Garcíi Lorky, to vše v podání vynikajících španělských
umělců, mezi nimiž vynikali hvězdná zpěvačka Rocío Bazán a flamenkoví tanečníci Ana
Morales a David Pérez.
Záštitu nad tímto jedinečným koncertem převzali J.E. Pedro Calvo-Sotelo,
velvyslanec Španělského království v České republice a Martin Landa, starosta městské
části Brno-střed. Projekt se uskutečnil za podpory a ve spolupráci s Acción Cultural
Española. Následující den po brněnských provedeních, v sobotu 11. února, uvedla brněnská
filharmonie tento projekt ve Vídni, v prostorách Muthu – koncertního sálu Wiener
Sängerknaben (Vídeňských zpívajících hochů).
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Filharmonie doma I (FBD I)2
01., 02. a 03. 02. 2017, Besední dům FBD I/2
Program:
„PAŘÍŽSKÁ, KLASICKÁ A VARHANNÍ SYMFONIE“
Haydn: Symfonie č. 86 D dur Hob. I:86
Prokofjev: Symfonie č. 1 D dur op. 25 „Klasická“
Guilmant: Symfonie č. 1 d moll op. 42 pro varhany a orchestr
Drahomíra Matznerová varhany
Filharmonie Brno
dirigent Bastien Stil
Dramaturgie koncertu v Besedním domě předložila publiku možnost srovnání tří symfonií ze
tří různých století – osmnáctého, devatenáctého a počátku dvacátého. Všechny skladby,
které během tří večerů zazněly, jsou postaveny na klasických ideálech žánru symfonie, jež
Haydn napomáhal dotvářet; Guilmant je obalil heroickým romantismem a Prokofjev na ně
šibalsky i s láskou pomrkával z pozice modernisty. Umělecká kritika ocenila výkony
interpretů i skladbu programu:
„Dramaturgie,
která
má
pochopitelný,
ale
ne
zcela
prvoplánový
podtext,
je
informovanému
publiku
jistě
příjemná. Taková byla programová
náplň koncertu, který uvedla
Filharmonie Brno na svém druhém
abonentním večeru (lépe řečeno
večerech) ve dnech 1., 2., a 3.
února 2017. Byla to konfrontace tří
symfonií z různých století. V první
polovině
zazněla
Haydnova
Symfonie č. 86 D dur, po přestávce
Prokofjevova Klasická a na závěr
pak málo známá koncertantní Symfonie č 1. d moll pro varhany a orchestr Alexandre
Guillmanta, v níž zazářila sólistka Drahomíra Matznerová. Dirigentem koncertu byl
všestranný francouzský hudebník Bastien Stil.“ (Robert Hugo, portál časopisu Harmonie)
„Dramaturgický i interpretační vrchol večera představovala proto Symfonie č. 1 d moll, op. 42
napsaná v roce 1878 již zmíněným Félixem Alexandrem Guilmantem. Dílo samé je
autorskou adaptací varhanní sonáty č. 1 (z osmidílného cyklu sonát pro sólové varhany) do
podoby koncertantní symfonie. Jeho zařazení do abonentního cyklu brněnské filharmonie je
nesporně chvályhodné, protože s tímto segmentem varhanního repertoáru francouzské
romantické tvorby se návštěvník brněnských koncertů příliš často nesetkává. Navíc jde o dílo
skladatele ve středoevropském prostoru nepříliš hraného a – jak se ukázalo – neoprávněně
opomíjeného. Provedení Guilmantova opusu bylo publikem vřele přijato…“ (Stanislav Tesař,
Hudební rozhledy)

01., 02. a 03. 03. 2017, Besední dům FBD I/3
Program:
„SNY O FRANCII“
Martinů: Předehra pro orchestr H 345
2
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Chopin: Klavírní koncert č. 1 e moll op. 11
Bizet: Symfonie č. 1 C dur
Jan Jiraský klavír
Filharmonie Brno
dirigent Jakub Klecker
Koncert nazvaný Sny o Francii, který byl dlouho dopředu
na všechny tři večery vyprodán, skýtal příležitost zasnít se
nad skladbami, jejichž autoři byli tak či onak bytostně
spojeni s Francií. Všechny tři skladby navíc měly zcela
zvláštní osudy: zatímco dvacetiletý Chopin přijížděl do
Paříže svým Klavírním koncertem č. 1 hned na počátku
svého doživotního pobytu zvítězit, zůstaly dnes
prováděné, ve Francii vzniklé skladby domácího Bizeta
(Symfonie č. 1 C dur) a zdomácnělého Martinů (Předehra
pro orchestr) dlouho bez povšimnutí – žádný z obou je
nikdy neuslyšel. Chopinův koncert zazněl v podání
brněnského klavíristy Jana Jiraského. Dirigentské
taktovky se po všechny tři večery ujal – namísto původně
ohlášeného Tomáše Braunera, omluveného z osobních
důvodů – Jakub Klecker. Publikum odměnilo všechny
účinkující dlouhým potleskem. Kritik Patrik Červák na
portálu Opera Plus udělil koncertu velmi vysoké hodnocení (90%) a mj. napsal: „Práce
Jakuba Kleckera s orchestrem byla velmi precizní a nelze jí absolutně nic vytknout. …
Lehká, brilantní technika sólistova svědčila o naprostém odstupu od jakéhokoliv napětí či
tlaku.“
10., 11. a 12. 05. 2017, Besední dům FBD I/4
Program:
„SÓLISTA SEZONY S BRITSKOU KLASIKOU“
Pärt: Cantus in memoriam Benjamin Britten
Elgar: Violoncellový koncert e moll op. 85
Beethoven: Symfonie č. 2 D dur op. 36
Matthew Barley violoncello
Filharmonie Brno
dirigent Alexander Joel
Rezidenční sólista Filharmonie Brno v sezoně
2016/2017, charismatický britský violoncellista
Matthew Barley, se ve svém třetím, závěrečném
vystoupení v roli Sólisty sezony představil
brněnskému publiku s klasickým dílem anglické
hudební literatury – Violoncellovým koncertem e
moll Edwarda Elgara. Barley o tomto vrcholném díle
romantického violoncellového repertoáru prohlásil:
„S Elgarovým Violoncellovým
koncertem jsem
vyrostl. V dětství to byl můj denní chleba, hodně
jsem poslouchal slavnou nahrávku s Jacqueline du
Pré. Pro interpreta je to úžasná skladba, zejména
závěrečná část, těch posledních 4–5 minut – ten
mohutný závěr, ve kterém interpret vystupuje skoro
jako zpěvák prožívající hudbu i tělesně – opravdu
využívá celé své tělo.“ Barley svým brilantním provedením sólového partu podnítil i orchestr
k výbornému výkonu a publikum strhnul k nadšenému aplausu, čímž po dvou předchozích
8

návštěvách Brna se soudobými díly (Tan Dun, John Tavener) dokázal, že je skvělým
interpretem i hudby starších období.
Elgarovu koncertu předcházela skladba zasvěcená jinému velikánovi britské hudby –
Cantus in memoriam Benjamin Britten pro smyčcový orchestr a zvony z pera Estonce Arvo
Pärta, jednoho z nejslavnějších současných skladatelů. Po přestávce se orchestr pod
taktovkou britsko-německého dirigenta Alexandra Joela (hlavního hostujícího dirigenta
Vlámské opery v Antverpách) zaskvěl v Beethovenově Symfonii č. 2 D dur, tedy v díle, které
je pokládáno za projev skladatelova sebevědomého tvůrčího vzepětí a vítězství nad
hlubokou životní skleslostí.
Koncert se uskutečnil pod záštitou J.E. Jan Thompson OBE, velvyslankyně
Spojeného království Velké Británie a Severního Irska v České republice

Filharmonie doma II (FBD II)3
19. a 20. 01. 2017, Besední dům FBD II/2
Program:
„ZE SÁLU DO CHRÁMU“
Mendelssohn Bartholdy: Hebridy, předehra op. 26
Šostakovič: Šest písní na verše anglických básníků op. 140
pro bas a komorní orchestr
Britten: Dvorské tance z opery Gloriana op. 53
Tavener: The Protecting Veil (Pokrov přesvaté Bohorodice)
Jiří Sulženko bas
Matthew Barley violoncello
Filharmonie Brno
dirigent Robert Kružík
Tematickým pojítkem programu nazvaného Ze sálu do chrámu byla britská či britskými
ostrovy inspirovaná hudba. Samotný název pak naznačoval zvláštní koncepci koncertu: první
polovina měla charakter tradičního koncertu, druhá – s ohledem na meditativní povahu
skladby The Protecting Veil Sira Johna Tavenera – měla posluchače jakoby přenést
(prostřednictvím zhasnutého sálu a za použití lampiček v orchestru) do sakrálního prostoru.

Celý koncert, dirigovaný Robertem Kružíkem, otevřela romantická předehra Hebridy
op. 26 Felixe Mendelssohna Bartholdyho, inspirovaná návštěvou Fingalovy jeskyně na
3
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ostrově Staffa ve Skotsku. Následoval cyklus Dmitrije Šostakoviče Šest písní na verše
anglických básníků v ruském překladu Borise Pasternaka a Samuila Maršaka pro bas a
komorní orchestr (s Jiřím Sulženkem jako sólistou). První půli koncertu uzavřely
noblesní Dvorské tance z opery Gloriana op. 53 Benjamina Brittena. Po přestávce se
v Tavenerově rozsáhlém díle podruhé v sezoně představil Sólista sezony 2016/2017,
violoncellista Matthew Barley. Jeho výkon hodnotila kritika takto: „Matthew Barley patří mezi
ty vzácné umělce, kterým jde o provedení díla (svou interpretaci mimochodem konzultoval
před mnoha lety s autorem), nikoliv o povrchní sebeprezentaci. Jeho soustředěná hra,
hloubka, cit pro kantilénu strhly zejména od čtvrté, poměrně dlouhé sólo části i roztěkané
publikum k absolutnímu soustředění a prožití společné hudební modlitby. Ticho a mystickou
atmosféru v sále bohužel rušily jen kolem Besedního domu projíždějící „šaliny“. Takovéto
provedení Tavenerovy skladby bylo bohoslužbou, hlubokým duchovním zážitkem,
osvícením. … přestože na programu nebylo nic z oblíbené klasiky a jednalo se ve většině o
skladby 20. století, koncertní sál byl plný mladých lidí a věrných starších abonentů a
publikum bylo očividně spokojené.“ (Lenka Nota, portál časopisu Harmonie)
16. a 17. 02. 2017, Besední dům FBD II/3
Program:
„LINCOLNŮV PORTRÉT“
Ives: Tři místa v Nové Anglii
Copland: Lincolnův portrét
Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur op. 55 „Eroica“
Brian Caspe vypravěč
Filharmonie Brno
dirigent Case Scaglione
Koncert s názvem Lincolnův portrét proběhl v době hektického zájmu světové veřejnosti o
výsledek prezidentských voleb ve Spojených státech a jejich okamžité i dlouhodobé globální
důsledky. Trefil se tak do aktuálního dění a
umožnil zastavit se u hudebního ohlasu
hrdinských činů a jejich tradic, které utvářely a
dosud utvářejí zatím nedlouhou historii USA.
Uskutečnil se pod záštitou Amerického
velvyslanectví v Praze (a též Martina Landy,
starosty městské části Brno-střed), uvedl díla
dvou amerických klasiků 20. století Charlese
Ivese a Aarona Coplanda, Američané byli také
oba protagonisté – vynikající mladý dirigent
Case Scaglione a uznávaný herec Brian Caspe,
který
se
zhostil
vypravěčského
partu
v Coplandově slavnostním melodramu Lincolnův
portrét. Ve druhé polovině zazněla slavná
Beethovenova Symfonie č. 3 „Eroica“.
Zvláště naléhavě vyzněla Coplandova
skladba, jejíž text je sestaven z úryvků projevů
Abrahama Lincolna – Caspe je recitoval
v originále zpaměti a přesvědčivě, publikum
přitom mělo možnost sledovat český překlad na
titulcích. Chválou na koncert nešetřila ani kritika:
„„Velkou zásluhu na celkově vynikajícím
koncertě
měl
svěží
a
bezprostřední,
entuziastický, svým způsobem trochu showman,
ale přirozený a dokonalý profesionál Case
Scaglione. Mladý dirigent, Američan, který se do hudby své domoviny dokáže vžít lépe,
zvlášť v případě skladeb z amerických dějin, využívajících narážky a odkazy, které
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Evropanovi tak do detailu známy nejsou. Barevně i zvukově vyvážený, sjednocený orchestr
zněl v plné síle, sebevědomě, jistě, přesně. Perfektní byl i v rytmu, což zejména ve druhé
větě Ivesovy skladby, kdy jdou dvě kapely proti sobě, nebylo vůbec jednoduché. Hráčské
hygieně orchestru prospělo zařazení vídeňské klasiky, kde je každá technická nedokonalost
a nesouhra slyšet. Pokud je dramaturgie smysluplně a dobře vystavěná, nezaleknou se
posluchači ani „modernějších“ skladeb a budou se postupně otevírat a sami od sebe zajímat
o novější a současnější tvorbu. Je to běh na dlouhou trať, který se ale po všech stránkách
vyplatí. Odměnou všem bude i nový, moderní koncertní sál, v němž bude znít moderní,
současná hudba, tak jak je to ostatně v Brně už od dob Janáčka zvykem. Po oba večery byl
sál plný, posluchači pozorně naslouchali a odměnili účinkující dlouhým potleskem ve stoje.“
(Lenka Nota, portál časopisu Harmonie)
04. a 05. 05. 2017, Besední dům FBD II/4
Program:
„POHLEDY DO MINULOSTI“
J. S. Bach: Klavírní koncert č. 5 f moll BWV 1056
Schnittke: Koncert pro klavír a smyčce
Ravel: Náhrobek Couperinův
Stravinskij: Pulcinella, suita z baletu
Polina Osetinskaja klavír
Filharmonie Brno
dirigent Ilyich Rivas
Není snad živějšího pohledu
do
minulosti
než
prostřednictvím
hudby:
žádné jiné umělecké dílo
nám
nedokáže
zprostředkovat styk se svým
autorem a jeho dobou tak
všestranně a hluboce jako
právě
hudební.
Naslouchajíce
hudební
skladbě prožíváme ji teď,
tady a živě, jakoby tváří v
tvář jejímu tvůrci; toto nám
dovoluje oddat se poslechu
hudebního poselství, jak
nám je zanechaly generace
dávných tvůrců. Zážitkem
jiného druhu je hudební minulost prošlá tvůrčím spektrem novějších a nejnovějších autorů,
obohativších svůj vlastní pohled na některý z jejích úseků způsobem, který jim dává nový
smysl a rozšiřuje vazby mezi hudební minulostí a současností netušeným způsobem.
Koncert s názvem Pohledy do minulosti nabídl obojí: záznam Bachovy geniální hudby
aktualizovaný jen interpretačním výkladem a skladby tvůrců evropské moderny inspirované
tak či onak hudbou barokních století.
V Brně se vůbec poprvé představila ruská klavíristka Polina Osetinskaja, jejíž jméno
je v Rusku skloňováno jedním dechem spolu s takovými hudebníky, jako jsou Maxim
Vengerov, Vadim Repin nebo Jevgenij Kisin. Kdysi zázračné dítě řízené despotickou rukou
otcovou, dnes vyzrálá a vyrovnaná osobnost v uměleckém i obecném slova smyslu,
koncertující po celém světě, uvedla Klavírní koncert č. 5 f moll BWV 1056 Johanna
Sebastiana Bacha a Koncert pro klavír a smyčce Alfreda Schnittkeho. Publikum si svým
provedením obou děl získala natolik, že jím byla donucena po oba večery k přídavku. Ve
druhé polovině koncertu zazněla díla Maurice Ravela a Igora Stravinského. Brněnské
filharmoniky řídil Ilyich Rivas, mladičká venezuelská vycházející hvězda.
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Koncert patřil k vrcholům filharmonické sezony 2016/2017, o čemž svědčí i mediální
ohlasy, např.: „Podařil se vskutku hvězdný večer plný běsnění a posléze nepatetického
veselí. Zapomenout nesmíme ani na dramaturgii, která stála na počátku tohoto velkého
úspěchu.“ (Jan Špaček, portál Město hudby) „Vrcholem večera bylo provedení Koncertu pro
klavír a smyčce Alfreda Schnittkeho – taktéž Polinou Osetinskou. Půlhodinová, formálně i
technicky náročná skladba, vyzněla skvěle jak díky sólistce, tak i orchestru a samozřejmě
mladému venezuelskému dirigentovi Ilyichovi Rivasovi. Jedná se o velmi proměnlivou
kompozici, vystavěnou na kontrastech, obsahově, myšlenkově i emočně hlubokou, jakkoliv
se Schnittkemu často vyčítá polystylovost. Ve skladbě lze slyšet odraz dnešního světa s jeho
chaosem, rozpory, konflikty, najdeme v ní ale i určitý duchovní rozměr, smíření a klid. Sólo
klavír hřímá v klastrech a silné dynamice, stejně jako se rozezpívá v překrásné melodice.
Provedení bylo vynikající, precizní a dech beroucí. Po doznění zůstalo hypnotizované
publikum ještě několik vteřin v klidu, než poděkovalo interpretům aplausem a výkřiky Bravo.“
(Lenka Nota, portál časopisu Harmonie)
Mimořádné koncerty (MK)
01. 01. 2017 Novoroční koncert, Janáčkovo divadlo MK/4
Program:
„NOVOROČNÍ KONCERT“
Smetana: Má vlast, cyklus symfonických básní
Filharmonie Brno
dirigent Petr Altrichter
Brněnská filharmonie byla ustavena
jako
Státní
filharmonie
Brno
k prvnímu lednu 1956 a týž den
provedla svůj první koncert, byť ještě
pod cizí hlavičkou (Státní symfonický
orchestr kraje Brněnského). Tehdejší
novoroční
koncert
byl
tak
neoficiálním, ale faktickým debutem
brněnské filharmonie, která od té
doby uskutečňuje novoroční koncert
pravidelně, čímž nejen umožňuje
publiku přivítat příchod nového roku,
ale také slaví své narozeniny.
Jako oslavu svých 61. narozenin a novoroční vinš pro své posluchače připravila
filharmonie na 1. 1. 2017 Smetanovu Mou vlast. Budiž řečeno, že toto základní veledílo
české symfonické hudby, výjimečné i v mezinárodním kontextu, zaznívá dnes mnohem
řidčeji než před časem. To ovšem nijak nesnižuje jeho aktuální význam, jejž si jeho geniální
hudební obsah dokázal vždy najít; naopak, právě řidší provozování podtrhuje jeho
výjimečnost.
Dirigentské taktovky se měl původně ujmout celosvětově uznávaný dirigent Zdeněk
Mácal, který by se tak byl býval představil po mnoha letech opět ve svém rodném městě. Ze
zdravotních důvodů se však byl nucen omluvit. Plnohodnotně jej zastoupil bývalý šéfdirigent
a stálý spolupracovník brněnských filharmoniků Petr Altrichter, který strhnul orchestr
k vynikajícímu výkonu, publikem odměněnému dlouhotrvajícím potleskem.

28. 01. 2017 Mozartův efekt, Besední dům MK/5
Program:
„MOZARTŮV EFEKT – koncert (nejen) pro nastávající rodiče“
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Mozart: Divadelní ředitel, předehra k opeře KV 486
Händel: Koncert pro harfu B dur op. 4 č. 6 HWV 294
Vivaldi: Zima, houslový koncert op. 8 č. 4, RV 297 z cyklu Čtvero ročních dob
Pachelbel: Kánon D dur
Vivaldi: Koncert pro fagot e moll RV 484
Mozart: Symfonie č. 41 C dur KV 551 „Jupiter“ (4. věta)
Ivana Švestková Dohnalová harfa
Alžbeta Stračinová housle
Jozef Makarovič fagot
Filharmonie Brno
dirigent Zdeněk Nádeníček
slovem provázela Marina Stejskalová
Muzikoterapeutický koncert zaměřený především na nastávající maminky a tatínky
uspořádala brněnská filharmonie poprvé v roce 2014. Počin se setkal s nadmíru vřelým
přijetím a díky tomu se stal pravidelnou akcí filharmonických sezon (vždy s novým
programem). Pojem Mozartův efekt se vztahuje na schopnost člověka pamatovat si pozitivní
emoční zážitky již od prenatálního stavu. Hudba v tom hraje neodmyslitelnou roli, zvláště
skladby z období baroka a
klasicismu. Koncert tak oslovil
nejen nastávající rodiče, ale i
očekávané děti, otevřen ovšem
byl všem milovníkům klasické
hudby,
kteří
si
mohli
vyslechnout známé skladby.
Koncertem
již
tradičně
provázela
muzikoterapeutka
PhDr. Marina Stejskalová, CSc.,
která v sále navodila příjemnou
atmosféru,
umocněnou
libozvučnou hudbou v podání
sólistů
etablovaných
z řad
filharmonie (harfenistky Ivany
Švestkové Dohnalové, houslistky Alžbety Stračinové a fagotisty Jozefa Makaroviče) a
orchestru řízeného dirigentem Zdeňkem Nádeníčkem (jinak členem hobojové skupiny
filharmonie).
18. 06. 2017 Brno – Výstaviště, pavilon A MK/6
Program:
„SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÝ KONCERT MOZARTOVÝCH DĚTÍ“
Bernstein: Symfonické tance
Gershwin: Rapsodie v modrém
Ježek: Bugatti step
Miller: A String of Pearls (Šňůra perel)
Renis: Quando Quando Quando
Kander/Ebb: New York New York
Walker: Mr. Bojangles
Suchý/Šlitr: Tak abyste to věděla, píseň ze hry Kdyby tisíc klarinetů
Gershwin: Summertime z opery Porgy a Bess
Wilshaw/Deighan: Champs Elysées
Miller: American Patrol (Americká hlídka)
Hana Holišová zpěv
Ondřej Ruml zpěv
13

Veronika Julínková klavír
WraaDap Band ze Smetanky Zdeňka Treblíka rozšířený o „mladé Mozarty“ (žáky ZUŠ
Jihomoravského kraje)
Filharmonie Brno a „mladí Mozarti“ (žáci ZUŠ Jihomoravského a Moravskoslezského
kraje)
dirigent Stanislav Vavřínek
Stalo se tradicí, že v každoročním koncertním cyklu festivalu Mozartovy děti v Brně
zasednou na slavnostním podvečeru mezi hráče brněnské filharmonie mladí Mozarti,
nejlepší a v konkurzech vybraní žáci základních uměleckých škol Jihomoravského a
Moravskoslezského kraje, aby si vyzkoušeli, jak to chodí ve špičkovém tělese, jehož členy se
třeba v budoucnosti stanou. Po nezapomenutelných provedeních Dvořákovy Novosvětské
(2014), symfonických tanců Čajkovského, Brahmse a další klasiků (2015) či loňském spojení
takto unikátně složeného tělesa s populárním Hradišťanem byl Slavnostní koncert v roce
2017 zaměřen na melodie z oblasti jazzu a populární hudby. Filharmonie Brno rozšířená o
„mladé Mozarty“ tentokrát spojila své síly s WraaDap Bandem ze Smetanky Zdeňka Treblíka
(do jehož řad taktéž usedli i žáci ZUŠ), známými zpěváky Hanou Holišovou a Ondřejem
Rumlem a klavíristkou Veronikou Julínkovou, která se zhostila sólového partu v Gershwinově
Rapsodii v modrém. Celý večer řídil dirigent Stanislav Vavřínek (namísto původně
ohlášeného Ondreje Olose, omluveného z osobních důvodů). Kvůli absenci koncertního
sálu, do kterého by bylo možné tak velký provozovací aparát vměstnat, se koncert uskutečnil
v atraktivním, byť akusticky zrádném prostoru Pavilonu A na Výstavišti. Navzdory ztíženým
podmínkám se akce velmi vydařila, početné publikum bylo uchváceno vzájemně obohacující
spoluprací profesionálních hudebníků s mladými nadějemi a také programem, který
zahrnoval světové písňové evergreeny i dvě rozsáhlejší populární díla z per autorů, kteří se
pohybovali na pomezí vážné a jazzové hudby – Leonarda Bernsteina (Symfonické tance
z West Side Story) a Gerorge Gershwina (Rapsodie v modrém).

Veřejné generální zkoušky (VGZ)
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01. 01. 2017, Janáčkovo divadlo VGZ/3 (MK/4)
Program:
„NOVOROČNÍ KONCERT“
Smetana: Má vlast, cyklus symfonických básní
Filharmonie Brno
dirigent Petr Altrichter
Předplatitelskou řadou Veřejných generálních zkoušek, zahrnující v průběhu sezony celkem
šest generálek v Janáčkově divadle či v Besedním domě, vychází filharmonie vstříc mimo
jiné žádostem seniorů, pro něž bývá pozdní návrat z večerních koncertů do vzdálenějších
domovů obtížný. Cyklus je však otevřen všem zájemcům bez rozdílu věku. Generálky skýtají
vedle hudebních zážitků i možnost nahlédnout do dění během finálních příprav
předcházejících vlastnímu koncertu. První veřejná generálka v roce 2017 (třetí v sezoně
2015/2016) proběhla v Janáčkově divadle na Nový rok a nabídla početnému publiku
provedení kompletního cyklu symfonických básní Má vlast Bedřicha Smetany. Namísto
Zdeňka Mácala, který se omluvil ze zdravotních důvodů, stanul před brněnskými filharmoniky
jejich bývalý šéfdirigent Petr Altrichter. Možnosti přivítat Nový rok českou hudbou již
v odpoledních hodinách využilo velké množství posluchačů.
12. 01. 2017, Janáčkovo divadlo VGZ/4 (FJD/3)
Program:
„STRAUSS A MAHLER“
R. Strauss: Čtyři poslední písně
Mahler: Symfonie č. 4 G dur
Manuela Uhl soprán (Strauss)
Simona Houda Šaturová soprán (Mahler)
Filharmonie Brno
dirigent Alexander Liebreich
Také další veřejná generálka se uskutečnila v Janáčkově divadle a opět přilákala do jeho
ochozů nemalý počet návštěvníků. Ti byli svědky závěrečných příprav na večerní koncert
cyklu Filharmonie v divadle s atraktivním programem a hvězdným obsazením. Posluchači
měli možnost slyšet díla velikánů pozdního romantismu Richarda Strausse a Gustava
Mahlera v podání německé sopranistky Manuely Uhlové (která na poslední chvíli nahradila
onemocnělou Melanii Dienerovou), mezinárodně uznávané slovenské sopranistky Simony
Houdy Šaturové pod taktovkou charismatického Alexandra Liebreicha, šéfdirigenta
Národního symfonického orchestru Polského rozhlasu Katovice.
16. 02. 2017, Besední dům VGZ/5 (FBD II/3)
Program:
„LINCOLNŮV PORTRÉT“
Ives: Tři místa v Nové Anglii
Copland: Lincolnův portrét
Beethoven: Symfonie č. 3 Es dur op. 55 „Eroica“
Brian Caspe vypravěč
Filharmonie Brno
dirigent Case Scaglione
Během veřejné generální zkoušky konané tentokrát v Besedním domě se posluchači nejprve
přenesli do Ameriky, a to prostřednictvím děl dvou amerických klasiků 20. století Charlese
Ivese a Aarona Coplanda, Američané byli také oba protagonisté – vynikající mladý dirigent
Case Scaglione a uznávaný herec Brian Caspe, který se zhostil vypravěčského partu
v Coplandově slavnostním melodramu Lincolnův portrét (překlad recitovaného textu mohli
posluchači sledovat na titulkovacím zařízení, které bylo v Besedním domě instalováno
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pravděpodobně vůbec poprvé). Po přestávce zazněla hudba vídeňského klasicismu,
konkrétně slavná Beethovenova Symfonie č. 3 „Eroica“.
21. 04. 2016, Besední dům VGZ/6 (FBD II/4)
Program:
„POHLEDY DO MINULOSTI“
J. S. Bach: Klavírní koncert č. 5 f moll BWV 1056
Schnittke: Koncert pro klavír a smyčce
Ravel: Náhrobek Couperinův
Stravinskij: Pulcinella, suita z baletu
Polina Osetinskaja klavír
Filharmonie Brno
dirigent Ilyich Rivas
Poslední veřejná generálka v sezoně 2016/2017 proběhla opět v Besedním domě. Její
návštěvníci měli možnost sledovat v akci vynikající ruskou klavíristku Polinu Osetinskou, která
spolu s filharmoniky řízenými venezuelským dirigentem Ilyichem Rivasem provedla Klavírní
koncert č. 5 f moll BWV 1056 Johanna Sebastiana Bacha a Koncert pro klavír a smyčce
Alfreda Schnittkeho. Následně zazněla v podání Filharmonie Brno pod Rivasovou taktovkou
díla Maurice Ravela a Igora Stravinského.
Mladá krev aneb Hudba zblízka – Komorní cyklus členů Akademie Filharmonie Brno a
hostů (MLK)
08. 02. 2017, Besední dům, MLK/2
Program:
Schumann: Fantasiestücke (Fantazijní kusy) pro klarinet a klavír op. 73
Hummel: Fagotový koncert F dur (výběr)
Ibert: Pět kusů pro trio (výběr)
Casella: Barkarola a scherzo pro flétnu a klavír op. 4
Debussy: Syrinx pro flétnu
Grandjany: Rapsodie pro harfu
Françaix: Téma s variacemi pro klarinet a klavír
Barbora Durďáková klarinet
Dana Drápelová j.h. klavír
Petr Sedlák fagot
Eva Macková j.h. klavír
Pavel Korbička hoboj
Anna Sysová klarinet
Hana Hána flétna
Radim Pančocha j.h. klavír
Amelia Tokarska harfa
Jana Goliášová j.h. klavír
V sezoně 2014/2015 uvedla
Filharmonie Brno v život svou
akademii, jíž se snaží o
výchovu dalších generací
hudebníků, kteří by jednou
mohli
usednout
do
filharmonických řad. Dvouleté působení v akademii skýtá jejím členům nejen (primárně)
orchestrální praxi, ale také příležitost předvést své schopnosti v komorní hudbě, a to
v abonentní koncertní řadě nazvané Mladá krev aneb Hudba zblízka.
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Zájem o tento cyklus byl v předchozích dvou sezonách až nečekaně velký a jistě
bychom k tomu našli hned několik důvodů. Mladicky strhující projev účinkujících, různorodý
repertoár… A nejen to. Podtitul cyklu Hudba zblízka dává tušit, že koncerty v Besedním
domě jsou koncipovány netradičně – v atypicky rozestaveném a intimně nasvíceném sále,
kde jsou hudebníci takřka na dosah… Koncerty nabízejí klasiku, při níž odpadá bariéra pódia
či večerní róby. V sezoně 2016/2017 se představili noví členové Akademie Filharmonie Brno,
přijatí na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo v lednu 2016. Kromě nich v cyklu
vystoupili i další hosté.
Druhý koncert v sezoně 2016/2017 (a první v roce 2017) měl nabitý program, jemuž
dominovala francouzská hudba Ibert, Debussy, Grandjany, Françaix). Z členů orchestrální
akademie se prezentovali fagotista Petr Sedlák, klarinetistky Barbora Durďáková a Anna
Sysová, hobojista Pavel Korbička, flétnistka Hana Hána a polská harfistka Amelia Tokarská,
za klavír usedli zkušení korepetitoři. Publikum ocenilo nejen pestrý a atraktivní repertoár, ale
také vskutku profesionální a zanícené výkony protagonistů.
08. 03. 2017, Besední dům, MLK/3
Program:
Bridge: After Tornado
Abe: Variace na Lachrimae Pavane Johna Dowlanda
Lorick: Odessa
Balgavá: Zvuky džungle – světová premiéra
Dutilleux: Sonatina pro flétnu a klavír
Chačaturjan: Trio pro klarinet, housle a klavír
Radim Večeřa malý buben, marimba
Hana Hána flétna
Michaela Durajová flétna
Radim Pančocha j.h. klavír
Barbora Durďáková klarinet
Marie Korpasová j.h. housle
Pavel Zemen j.h. klavír

Pro další koncert cyklu Mladá krev si členové Orchestrální akademie FB s přizvanými hosty
vybrali výlučně skladby 20. a 21. století, což bylo potěšitelné zjištění, které potvrdilo, že
moderní hudba stojí v centru zájmu mladých hudebníků – je a bude na nich i v budoucnu,
aby o jejích kvalitách, poselstvích a aktuálnosti přesvědčili co nejširší publikum. Vedle raných
opusů klasiků minulého století, klarinetového tria arménského skladatele Arama
Chačaturjana a flétnové sonatiny francouzského autora Henriho Dutilleuxe, byly ke slyšení i
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skladby, které vznikly v době velmi nedávné; tři z nich pocházely z per komponujících hráčů
na bicí nástroje – Japonky Keiko Abe a Američanů Roberta Bridge a Matthewa Loricka
(jehož skladba Odessa svým názvem odkazuje pravděpodobně spíš k městu v západním
Texasu než k ukrajinské Oděse); Zvuky džungle, které flétnistka Hana Hána uvedla ve
světové premiéře, jsou dílem slovenské skladatelky Haimoni Balgavé, posluchačky 1.
ročníku JAMU, která ke skladbě poznamenala: „Programní cyklus Zvuky džungle
zprostředkovává různé zvuky, které vytváří džungle a její obyvatelé. Každá z pěti částí
vyjadřuje jinou část dne, případně jiná zvířata. Kdo ještě nebyl v džungli, ať se zaposlouchá a
hádá, co se tam děje. Jestli prší, jestli je ráno, jestli sly- šíme ptáky, opice nebo pospávající
obyvatele pralesa. Jednotlivé části nejsou nazvány, zůstává tak na publiku, aby zapojilo svou
fantazii.“
Koncert opět potvrdil, že cyklus Mladá krev si nachází stále větší počet posluchačů,
které láká působivá atmosféra koncertů této řady, nadšené a zcela profesionální výkony
mladých hudebníků i zajímavý repertoár.
17. 05. 2017, Besední dům, MLK/4
Program:
Bach: Suita pro violoncello č. 6 D dur BWV 1012 (výběr)
Ferroud: Tři kusy pro sólovou flétnu
Schumann: Tři romance pro hoboj a klavír op. 94
Taffanel: Grande fantaisie pro flétnu a klavír na témata
z opery Mignon Ambroise Thomase
Vinter: Hunter‘s Moon (Lovcův měsíc)
Šulek: Sonáta pro trombon a klavír „Vox Gabrieli“
Gregson: Koncert pro tubu (3. věta)
Morricone / arr. L. Rataj: Moment for Morricone
Conti / / arr. L. Rataj: Gonna Fly Now (melodie z filmu Rocky)
Ondřej Holas violoncello
Michaela Durajová flétna
Pavel Korbička hoboj
Radim Pančocha j.h. klavír
Kristýna Ratajová lesní roh
Veronika Poslušná j.h. klavír
Vladislav Prokopec trombon
Dalibor Vinklar tuba
Lenka Polášková j.h. klavír
Petr Hojač j.h. trubka
Dimitrij Miščuk j.h. trubka
Martina Vasilová j.h. trubka
Závěrečný koncert cyklu Mladá krev
v sezoně
2016/2017
definitivně
stvrdil to, co už bylo evidentní
na předchozích koncertních večerech
této koncertní série – nabídl skvělé
komorní výkony dalších členů
Akademie Filharmonie Brno (za
asistence zkušených korepetitorů) a do atypicky rozestaveného hlediště podmanivě
nasvíceného sálu Besedního domu znovu přilákal početné publikum různých věkových
kategorií. Pestrý program zahrnoval skladby od baroka po současnost, jeho „třešničkou“ byly
dvě závěrečné skladby slavných autorů filmové hudby (Morricone, Conti) v podání žesťového
sexteta (Kristýna Ratajová – lesní roh, Vladislav Prokopec – trombon, Petr Hojač j.h. –
trubka, Dimitrij Miščuk j.h. – trubka, Martina Vasilová j.h. – trubka, Dalibor Vinklar – tuba).
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Rodinné abonmá (RA)
21. 01. 2017, Besední dům RA/3
Program:
„HUDBA NA ZÁMKU aneb NA KNÍŽECÍ NOTU“
Objevné putování po moravských zámcích za hudbou starých mistrů
(Jaroměřice nad Rokytnou, Náměšť nad Oslavou, Kroměříž)
F. A. Míča: O původu Jaroměřic (L'Origine di Jaromeriz in Moravia),
dramma per musica (výběr)
Předehra (Presto – Menuet – Trio)
Árie Gualtera „Quest'alta impresa viver eterno“ (Aby tento
vznešený erb žil věčně)
Duet Bumbálky a Hajdaláka „Již mně hněv jde do očí“
Předehra (Presto)
Salieri: 26 variací na „La folia di Spagna“ (výběr)
Vejvanovský: Sonata Vespertina
Charpentier: Prélude z Te Deum (výběr) arr. Ivan Jevtič
moderátor Ondřej En.dru
Havlík
Hrabě Questenberk Michal
Bumbálek
Gualtero Lukáš Hacek tenor
Bumbálka Lenka Cafourková
Ďuricová soprán
Hajdalák Jiří Miroslav
Procházka basbaryton
Cembalista Martin Jakubíček
cembalo
Baletka Petra Říhová
Filharmonie Brno
dirigent a skladatel Pavel Šnajdr
Filharmonie Brno pravidelně pamatuje na své nejmladší posluchače a jejich rodiče či
prarodiče. Dokládá to mimo jiné svým úspěšným abonentním cyklem Rodinné abonmá,
jehož sobotní dopolední koncerty v posledních letech připravuje většinou ve spolupráci
s režisérem a scenáristou Rudolfem Chudobou. Pořad nazvaný Hudba na zámku aneb Na
knížecí notu zavedl dětské (i dospělé) publikum do doby, kdy na zámku v Jaroměřicích nad
Rokytnou působil hrabě Jan Adam z Questenberku, který měl velmi rád hudbu a hojně ji na
svém panství provozoval. Jeho dvorní kapelník a skladatel František Antonín Míča pro něj v
roce 1730 napsal operu O původu Jaroměřic, která se proslavila jako vůbec první opera, jež
byla přeložena do češtiny a v tomto jazyce také v zámeckém divadle v Jaroměřicích
provedena (zpívala se rovněž v němčině a italštině). Vystupovali v ní poddaní, které dal
hrabě vyškolit, a podle dochovaných pramenů odváděli skvělé výkony.
Na koncertě se „osobně“ představil hrabě Questenberk (ztvárněný hercem Michalem
Bumbálkem), v úryvcích z Míčovy opery se zaskvěli vynikající pěvci specializovaní na
uvádění staré hudby. Na hudbu Salieriho zatančila baletka Petra Říhová. Koncertem tradičně
provázel moderátor, pohotový improvizátor a vynikající beatboxer En.dru, filharmonii řídil
Pavel Šnajdr. Hravou formou, vážně i nevážně pojaté téma vzniku první české opery slavilo
u dětí i jejich (pra)rodičů zasloužený úspěch.
18. 02. 2017, Besední dům RA/4
Program:
„KRÁLOVSTVÍ ZLATÉHO SLUNCE“
Sedláček: Valse noble z filmu Princezna se zlatou hvězdou
Nedbal: Tanec pěti z baletu Pohádka o Honzovi
Sibelius: Finlandia, úvod symfonické básně (Andante sostenuto)
19

Puccini: „Nessun dorma“ (Nikdo nespí) árie prince Kalafa z opery Turandot
Smetana: Pochod komediantů z opery Prodaná nevěsta
Hervé/arr. Miloš Machek: Aleluja, árie Denisy z operety Mamzelle Nitouche)
Haydn: Symfonie č. 45 fis moll „Na odchodnou“ (5. věta)
Nedbal/arr. Miloš Machek: Valse triste z baletu Pohádka o Honzovi
Rossini: „Cruda sorte“ (Krutý osude!) árie Isabelly z opery Italka v Alžíru
Musorgskij/arr. Miloš Machek: Katakomby z Obrázků z výstavy
Grieg: Jitřní nálada z hudby k dramatu Peer Gynt
Smetana: Libuše, fanfáry z předehry k opeře
Verdi: „La donna è mobile“ (Ó jak je měnivé) árie Vévody z opery Rigoletto
Anonym: Kvartet s lahvemi
Mendelssohn Bartholdy: Svatební pochod ze Snu noci svatojánské
Zuzana Zámečníková, Kristina Růžičková soprány
Marek Olbrzymek tenor
Michaela Durajová flétna
Filharmonie Brno
dirigent a moderátor Miloš Machek
projekce Martin Foretník
Další
sobotní
dopoledne
v Besedním domě zavedlo děti
s jejich dospělým doprovodem
do pohádky, jejíž obsah lze
shrnout takto: V Království
zlatého slunce se všem dařilo
velmi dobře až do doby, kdy se
král Dobromil rozhodl provdat
svou dceru Milenu za prince z
Království
černého
mraku.
Princezna však nápadníka
odmítla a za manžela si vybrala
královského zahradníka Honzu.
Princ pak nejenže Honzu unesl, ale celé království očaroval… Pohádku se šťastným
koncem, v níž dobro a pravda vítězí ne silou meče, ale moudrostí, odvahou a láskou
princezny, pro děti připravil a hudbu vybral Miloš Machek, který též celý koncert moderoval a
dirigoval.
01. 04. 2017, Besední dům RA/5 (10:30, 15:00)
Program:
„LIŠKA BYSTROUŠKA V HLAVNÍ ROLI aneb JDEME NA VÝLET“
Janáček: Příhody lišky Bystroušky opera o 3 dějstvích na libreto skladatele
podle povídky Rudolfa Těsnohlídka (výběr)
1. Introdukce, 1. část
2. „Jsem-li opravdu tak krásná“, výstup Bystroušky
3. Introdukce, 2. část
4. Bystrouščin sen
5. Bystrouška dáví kohouta
6. Introdukce, 1. část
7. „My pracujem, snášíme“, sbor slepic
8. „Hleďte sestry“, výstup Bystroušky
9. Revírník honí Bystroušku
10. „Běží liška k Táboru“, sbor lištiček, Bystrouška a Zlatohřbítek
11. „Co vy přicházíte tak časně?“, duet Bystroušky a Zlatohřbítka
12. Svatba, sbor
13. Závěr opery
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moderátor Ondřej En.dru Havlík
Marta Reichelová soprán (Liška Bystrouška)
Romana Kružíková soprán (Lišák Zlatohřbítek)
Kantiléna, koncertní sbor
scénář a režie Rudolf Chudoba
Filharmonie Brno
dirigent a sbormistr Jakub Klecker (Revírník)
Závěrečný koncert Rodinného abonmá v sezoně
2016/2017 opět připravil scénárista a režisér Rudolf
Chudoba, který tentokrát celý pořad ladil monotematicky
– vše se točilo kolem opery Leoše Janáčka Příhody lišky
Bystroušky, jedním z nejslavnějších českých operních děl, stále znova a znova uváděných
nejen u nás, ale i po celém světě. Leoš Janáček ji zkomponoval podle humorného vyprávění
spisovatele Rudolfa Těsnohlídka o chytré, mazané a zlobivé lišce, které vycházelo v
Lidových novinách s obrázky malíře Stanislava Lolka. Spolu s Bystrouškou vystupují v opeře
i další zvířátka z lesa a myslivny – Lišák Zlatohřbítek, Skokánek, Jezevec, Datel, Malá
Bystrouška a další lesní „havěť“, pes Lapák, kohout a slepice. Jejich osudy se prolínají s
lidskými osudy Revírníka a jeho rodiny v lyrických, úsměvných, ale i tragikomických
hudebních obrazech. Na koncertě zazněl průřez operou v poloscénickém provedení za
účasti dvou vynikajících sopranistek, dětského sboru Kantiléna a moderátora Ondřeje En.dru
Havlíka, ztvárněním postavy Revírníka do dění zasáhl i dirigent Jakub Klecker. Jak je u
Chudobových pořadů zvykem, koncert byl provázen též videem, které dětem pomáhá vnímat
hudbu i vizuálně.Odpoledne byl koncert ještě jednou reprízován pro děti z dětských domovů.

Jazz & World Music (JWM)
18. 01. 2017, Besední dům, JWM/3
Program:
„MARTIN BRUNNER TRIO a EPOQUE QUARTET – Morning Walks“
Martin Brunner Trio:
Martin Brunner piano
Rastislav Uhrík kontrabas
Tomáš Hobzek bicí nástroje
Epoque Quartet:
David Pokorný housle
Vladimír Klánský housle
Vladimír Kroupa viola
Vít Petrášek violoncello
Duo Teres j.h.:
Lucia Fulka Kopsová housle
Tomáš Honěk kytara
Koncertní řada Filharmonie Brno Jazz
& World Music již několikátou sezonu
dokazuje, že do Besedního domu
patří. Přitahuje do sálu filharmonie
početné publikum (z velké části jiné,
než které chodí na koncerty vážné
hudby), posluchači si zvykli na
špičkové zahraniční i tuzemské hosty z hudebních oblastí, které nese cyklus ve svém názvu.
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Na třetím koncertě série v sezoně 2016/2017 se představila kapela talentovaného
královéhradeckého pianisty Martina Brunnera, která začínala v klasickém obsazení
jazzového tria a od počátku se věnuje interpretaci výhradně vlastních originálních skladeb.
Trio vzniklo na podzim roku 2007 v Praze a během své téměř tříleté existence v původní
sestavě se prezentovalo hned na několika festivalech v České republice (Jazz Goes to Town
v Hradci Králové, Festival Boskovice, Festival „Na ulici“ v Plzni, jazzové festivaly ve Znojmě a
ve Vrchlabí) i na Afyon Jazz Festival v Turecku. K provedení cyklu Morning Walks pro
jazzové klavírní trio se smyčcovým kvartetem si Brunner vybral populární Epoque Quartet.
Společný projekt ztvárňuje zbrusu nové původní skladby Martina Brunnera komponované
přímo pro toto obsazení. Desetidílný cyklus Morning Walks byl premiérován 8. října 2012 v
pražském klubu Jazz Dock a reprízován bývá jen velmi zřídka – posluchači tak měli
ojedinělou příležitost zažít tento projekt podruhé i v Brně (v brněnské premiéře byl projekt
realizován na festivalu JazzFest Brno před čtyřmi lety). Hostem večera bylo Duo Teres
(Lucia Fulka Kopsová – housle a Tomáš Honěk – kytara), komorní soubor mimořádného
nástrojového spojení, který se od začátku své existence zabývá převážně hudbou původně
napsanou pro spojení houslí s kytarou.
22. 02. 2017, Besední dům, JWM/4
Program:
„JUSTIN KAUFLIN TRIO“
Nastupující jazzová hvězda a chráněnec Quincyho Jonese s pořádně
našlapaným triem.
Justin Kauflin Trio:
Justin Kauflin klavír
Thomas Fonnesbaek kontrabas
Billy Williams bicí nástroje
Další abonentní koncert řady Jazz & World Music,
který se uskutečnil pod záštitou Amerického
velvyslanectví v Praze, přivedl na pódium
Besedního domu americkou vycházející hvězdu –
Justina Kauflina, nevidomého klavíristu, jenž se
obdivuhodně vyrovnal s obdobným osudem jako
některé ikony jazzu v čele s Artem Tatumem,
Rayem Charlesem, Marcusem Robertsem, nebo
nakonec i Stevie Wonderem.
Se svým triem Kauflin vystupuje po celém
světě. Získal VSA International Young Soloist Award a dostal se do semifinále nejprestižnější
jazzové soutěže Theolonious Monk Competition. V roce 2011 byl oceněn jako „Jazzový
umělec roku“ časopisem Veer Magazine a podepsal manažerskou smlouvu s legendárním
producentem a hudební ikonou Quincym Jonesem. V letech 2013 a 2014 byl součástí
světového turné Quincyho, jež prošlo mj. švýcarským Montreaux, francouzským Vienne,
jihokorejským Soulem a japonskými městy Tokiem a Hirošimou. Pod moudrým
producentským dohledem Quincyho Jonese natočil Kauflin již dvě alba. Justin Kauflin
skutečně bral a nadále bere jazzový rozum od těch nejpovolanějších. Svojí hrou jim v duchu
vzdává hold a v mezičase z něj roste opravdový mistr pianového tria, jak se měli možnost
přesvědčit i návštěvníci koncertu v Besedním domě.
22. 03. 2017, Besední dům, JWM/5
Program:
„EMIL
VIKLICKÝ
&
JAN
LUNDGREN – Souznění legend nad
klaviaturou“
Emil Viklický klavír
Jan Lundgren klavír
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22. března 2017 se Besední dům stal dějištěm mimořádného setkání: u dvou křídel vedly
dialog, nebo přesněji, souzněly dvě skutečné osobnosti evropského jazzu – pianisté a
skladatelé Emil Viklický a Jan Lundgren (druhý jmenovaný nahradil Karla Růžičku, který byl
uveden v sezonním katalogu Filharmonie Brno, ale který na podzim roku 2016 zemřel).
Každý z jiné muzikantské generace, každý z jiného koutu Evropy. Jeden narozený v
Olomouci, druhý ve švédském městečku Olofström. Přesto mají mnoho společného. A nejde
jen o „technické“ záležitosti jako piana Steinway a jednoho z vydavatelů (o Lundgrenovy
nahrávky se dlouhodobě stará label ACT, u kterého vyšlo i nádherné album Together Again
dua Mraz & Viklický, oba interpreti vydávali i na značce Gemini). Krom lásky k jazzu sdílejí
také erudici v klasické muzice a hluboký cit pro lidovou hudbu svých zemí. Právě posledně
zmíněný fakt z nich učinil ideální spoluúčinkující série Jazz & World Music. Široké žánrové
rozpětí jim dalo jako interpretům svobodu rozhodnutí, do jakých zvukových krajin se na
klaviatuře mohli vydat. Moravská zpěvnost a severský šerosvit si výborně rozuměly, neboť se
sešli dva hledači a zároveň lidé s vědomím pevných kořenů, dvě otevřené mysli se smyslem
pro příkladnou komunikaci. Vyprodané hlediště Besedního domu se o tom přesvědčilo na
vlastní uši a své nadšení dalo oběma umělcům náležitě najevo velkými ovacemi.
03. 04. 2017, Besední dům, JWM/6
Program:
„FLAMENCO EXPERIENCE SEXTET“
Flamenco Experience 6:
Virginia Delgado tanec
Morenito de Triana kytara
Tomáš Liška kontrabas
Nikola Zaric akordeon
Michal Cába perkuse
Václav Greif klavír
Flamenco je jednou z
nejvýraznějších evropských
kulturních tradic, která v
sobě spojuje silný vliv
romský, dále španělský a
arabský. V České republice,
a zvláště na jižní Moravě se
milovníci flamenka mohou
každoročně setkávat s jeho
autentickou
podobou
například
na
festivalu
Ibérica v Boskovicích a také
v Brně. V minulosti se na
něm poprvé v tuzemsku
představila
výrazná
a
půvabná tanečnice Virginia
Delgado.
Rodačka
z
Madridu nejenže zaujala na pódiu, ale vedla i taneční dílny a postupem doby začala
spolupracovat s řadou vynikajících muzikantů ze střední Evropy. Na závěrečném koncertě
série Jazz & World Music v sezoně 2016/2017 se představila se sdružením Flamenco
Experience 6, složeným z různorodých hudebníků nejvyšší kvality. Morenito de Triana je
umělecké jméno slovenského kytaristy Stanislava Kohútka, který se ovšem svým
charismatem i kytarovými schopnostmi vyrovná kytaristům španělským. Kontrabasista
Tomáš Liška patří mezi českou jazzovou elitu; spolupracuje pravidelně s kytaristou Davidem
Dorůžkou či pianistou Michalem Nejtkem, kromě toho má široký žánrový záběr, o čemž
svědčí jeho angažmá ve známé skupině Druhá tráva či ve sdružení Kon Sira, jež se zabývá
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interpretací sefardských písní. Dalšími členy souboru jsou akordeonista Nikola Zaric,
perkusionista Michal Cába a klavírista Václav Greif. Virginia Delgado se svou pestře a
kvalitně sestavenou muzikantskou suitou Flamenco Experience 6 zprostředkovala silný
zážitek nejen znalcům flamenka, ale všem posluchačům, kteří vnímají kulturní pestrost a
originalitu.
Záštitu nad koncertem převzal J.E. Pedro Calvo-Sotelo, velvyslanec Španělského
království v České republice.
Mozartovy děti
V průběhu června proběhl již
sedmý
ročník
mimořádného
projektu Mozartovy děti, který se
tradičně
uskutečnil
v režii
Filharmonie Brno za spolupráce se
ZUŠ Smetanova v Brně. I tentokrát
projekt
finančně
významně
podpořil Jihomoravský kraj a
umožnil tak uspořádání akce, které
se zúčastnilo široké posluchačské
publikum z celého Jihomoravského
kraje. Podstatou projektu je
podpora rozvoje hudebního talentu
a muzikantských dovedností dětí a
snaha rozvinout jejich vztah nejen ke klasické hudbě.
Bohatý program Mozartových dětí sestával z několika různorodých koncertů, na kterých
se představili mladí talenti z nejrůznějších hudebních oborů z celého Jihomoravského kraje.
Tato vystoupení vyvrcholila třemi koncerty. Tradiční Májový koncert proběhl ve spolupráci
s dětským pěveckým sborem Kantiléna. Druhý z nich se uskutečnil v Besedním domě, kde
se vycházející talenty z řad dětí, které již v útlém věku dosáhly na ta nejvyšší místa na
tuzemských i mezinárodních hudebních soutěžích, představili v doprovodu Filharmonie Brno.
Druhý koncert se uskutečnil na brněnském výstavišti v Pavilonu A, kde společně
s filharmoniky usedli do orchestru i mladí umělci tentokrát i s Big Bandem ze Smetanky
Zdeňka Treblíka, klavíristkou Veronikou Julínkovou a sólisty Hanou Holišovou a
Ondřejem Rumlem. Na koncertě zazněli aranže swingových a jazzových populárních písní,
které k této příležitosti vytvořil Jiří Levíček. Kromě koncertů i v letošním ročníku nechyběl
edukační blok, tedy edukační či aktivně poznávací akce zaměřené na hudební vnímání
malých posluchačů, pro něž byly připraveny speciální hudební workshopy pod vedením
zkušených lektorů.
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Sezona 2017/2018 – podzim 2017
Filharmonie na Stadionu (FS)4
09. a 10. 11. 2017, Stadion (Kulturní centrum Babylon) FS/1
Program:
„ČESKO-NORSKÉ DIALOGY“
Smetana: Hakon Jarl, symfonická báseň op. 16
Grieg: Peer Gynt, suita č. 1 op. 46 a suita č. 2 op. 55
Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88
Filharmonie Brno
dirigent Stefan Veselka
Rekonstrukce Janáčkova
divadla
donutila
Filharmonii
Brno,
aby
v sezoně 2017/2018 svůj nejzávažnější
symfonický cyklus uskutečnila v sále
Stadionu na Kounicově ulici, tedy
v místě svého někdejšího působiště.
Programem prvního koncertu tohoto
cyklu
se
vinula
česko-norská
dramaturgická linie: zazněla díla
klasiků české a norské hudby,
v případě Bedřicha Smetany se navíc
jednalo o symfonickou báseň Hakon
Jarl inspirovanou historickou tragédií o
norském vládci 10. století. Orchestr
dirigoval norsko-český dirigent Stefan Veselka, který pochází ze slavného brněnského
hudebnického rodu. Odborná kritika ocenila jak dramaturgii, tak výkony umělců: „Brněnská
Filharmonie připravila dramaturgicky velmi zajímavý večer, když v osobě Stefana Veselky
našla linku, jak spojit norskou národní hudební pokladnici, kterou zhudebnění Peer
Gynta zajisté je, s hudbou Smetanovou a Dvořákovou. A dovolila tak posluchači hledat
některé zajímavé momenty, které všechny tři skladby spojovaly. Byl to především klid a
respekt, jenž z Veselkovy interpretace vycházel, kouzlení s rozsáhlými citovými plochami a v
neposlední řadě uvolněnost a přesnost všech hráčů Filharmonie Brno.“ (Jan Průša, Opera+)
„První z abonentních koncertů Filharmonie Brno na zdejším Stadionu zdařile otevřel hudební
dění města po festivalu Moravský podzim. Velkou zásluhu na tomto výtečném provedení
spatřuji především v dirigentovi Stefanu Veselkovi, který ve své osobě jakoby koncentroval a
prezentoval samotné téma koncertu. Je to však Filharmonie Brno, která si ve výsledku
odnáší největší a zaslouženou pochvalu.“ (Lukáš Pavlica, portál Město hudby)

Filharmonie doma I (FBD I)
06., 07. a 08. 12. 2017, Besední dům FBD I/1
Program:
„BEETHOVEN IGORA ARDAŠEVA“
Rossini: Semiramis, předehra k opeře
Beethoven: Klavírní koncert č. 2 B dur op. 19
Dvořák: Symfonie č. 5 F dur op. 76
Igor Ardašev klavír
Filharmonie Brno
dirigent Petr Altrichter
4

V předchozí sezoně Filharmonie v divadle (FJD)
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Již druhou sezonou realizovaný cyklus přenesený
z Janáčkova divadla do Besedního domu (z důvodu
omezeného počtu termínů poskytnutých NDB kvůli
plánované rekonstrukci Janáčkova divadla) probíhá
v koncertním režimu středa, čtvrtek a pátek, aby
byli uspokojeni abonenti. Celý cyklus je zaměřen na
tradiční, klasicko-romantický repertoár s několika
exkurzy do 20. století a kromě známých děl nabízí i
řidčeji uváděné, ovšem neméně působivé tituly. Na
prvním koncertě cyklu v sezoně 2017/2018 se
představil Igor Ardašev jako sólista sezony a zhostil
se sólového partu ve Druhém klavírním koncertu Ludwiga van Beethovena. Po přestávce
zazněla Dvořákova pastorálně laděná Pátá symfonie, která z koncertních pódií nezní příliš
často. Dirigoval Petr Altrichter, bývalý šéfdirigent filharmoniků. Hlediště bylo po všechny tři
večery vyprodané, spokojenost posluchačů korelovala s ohlasy v recenzi: „Opožděná
mikulášská nadílka Filharmonie Brno představila bok po boku dva významné a zasloužilé
hudebníky, kteří s tělesem v minulosti strávili nemalou dobu. Oba večeru vtiskli svoji
nezaměnitelnou tvář a nabídli různé pohledy na jedno a totéž dílo. Filharmonie Brno tak
úspěšně zahájila další z abonentních cyklů a nabízí posluchačům možnost si tuto nadílku
vychutnat ještě dnes (7. prosince) a zítra. A troufám si tvrdit, že by byla chyba nechat si
uniknout tak chutnou výslužku…“ (Lukáš Pavlica, portál časopisu Harmonie).

Filharmonie doma II (FBD II)
23. a 24. 11. 2017, Besední dům FBD II/1
Program:
„OPUŠTĚNÉ OSTROVY“
Hosokawa: Meditace (obětem tsunami 11. 3.)
Zimmermann, B. A.: Koncert pro hoboj a malý orchestr
Haydn: L´isola disabitata (Opuštěný ostrov), předehra k opeře
Haydn: Symfonie č. 44 e moll Hob. I:44
Vilém Veverka hoboj
Filharmonie Brno
dirigent Alexander Liebreich
Atraktivní program prvního
koncertu
abonentní
řady
Filharmonie
doma
II,
opatřené
příznačným
podtitulem
„Klasicky
a
moderně“, nabídl v české
premiéře
orchestrální
Meditaci (obětem tsunami 11.
3.) významného současného
japonského autora Toshia
Hosokawy, Hobojový koncert
stěžejní postavy německé
poválečné moderny Bernda
Aloise Zimmermanna a ve
druhé polovině klasická díla z pera Josepha Haydna. Taktovky se ujal světoznámý dirigent
Alexander Liebreich (v současné době šéfdirigent katovických rozhlasových symfoniků a
čerstvě jmenovaný šéfdirigent pražských rozhlasových symfoniků), který před brněnskými
filharmoniky stanul v krátkém časovém odstupu již potřetí. Sólového partu v Zimměrmannově
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koncertu se ujal sólohobojista Filharmonie Brno Vilém Veverka, který prokázal, že hudbu 20.
století má dokonale zažitou.
Ojedinělost programu a atraktivita uměleckého obsazení byly stvrzeny mediálním
zájmem o koncert, čtvrteční večer dokonce vysílal přímým přenosem Český rozhlas Vltava a
přebíraly jej rozhlasy sítě Eurorádia (EBU) v rámci prestižní koncertní řady Euroradio
Premium Concerts.

Veřejné generální zkoušky (VGZ)
9. 11. 2017, Stadion (Kulturní centrum Babylon) VGZ/1 (FS/1)
Program:
„ČESKO-NORSKÉ DIALOGY“
Smetana: Hakon Jarl, symfonická báseň op. 16
Grieg: Peer Gynt, suita č. 1 op. 46 a suita č. 2 op. 55
Dvořák: Symfonie č. 8 G dur op. 88
Filharmonie Brno
dirigent Stefan Veselka
Předplatitelskou řadou Veřejných generálních zkoušek, zahrnující v průběhu sezony
2017/2018 celkově čtyři generálky v sále Stadionu a Besedního domu, vychází filharmonie
již čtvrtou sezonou vstříc mimo jiné žádostem seniorů, pro něž bývá pozdní návrat
z večerních koncertů do vzdálenějších domovů obtížný. Cyklus je však otevřen všem
zájemcům bez rozdílu věku. Generálky skýtají vedle hudebních zážitků i možnost nahlédnout
do dění během finálních příprav předcházejících vlastnímu koncertu. První veřejná generálka
v sezoně 2017/2018 proběhla v sále Stadionu na Kounicově ulici a nabídla velmi početnému
publiku program nazvaný Česko-norské dialogy – během generálky si posluchači mohli
vyslechnout skladby Bedřicha Smetany, Antonína Dvořáka a Edvarda Griega v podání
Filharmonie Brno řízené česko-norským dirigentem Stefanem Veselkou.
Mimořádné koncerty (MK)
27. 09. 2017 katedrála sv. Petra a Pavla MK/1
Program:
„ZAHAJOVACÍ KONCERT SEZONY“
Berlioz: Dětství Ježíšovo, biblická trilogie op. 25
Sébastien Droy tenor (Vypravěč)
Yumiko Tanimura soprán (Panna Maria)
Ronan Nédélec baryton (Sv. Josef)
Frédéric Caton bas (Herodes)
Martin Gurbaľ bas (Polydorus a Otec rodiny)
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno
dirigent Philippe Bernold
Ani zahajovací koncert sezony 2016/2017 nemohl kvůli rekonstrukci proběhnout v Janáčkově
divadle. Brněnská filharmonie se jej proto s ohledem na duchovní charakter programu
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rozhodla situovat do prostor katedrály sv. Petra a Pavla. Provedení monumentální „biblické
trilogie“ Dětství Ježíšovo francouzského skladatele Hectora Berlioze je vždy událostí a jinak
tomu nebylo ani v případě brněnského provedení, na němž se vedle orchestru Filharmonie
Brno podíleli špičkoví sólisté, Český filharmonický sbor Brno a francouzský dirigent Philippe
Bernold. Slavnostní atmosféru koncertu umocnil akt, který mu předcházel: u příležitosti
zahájení nové sezony vyhlásila ředitelka filharmonie Marie Kučerová, že se dohodla se
světoznámým dirigentem Dennisem Russellem Daviesem, že se ujme od příští sezony postu
šéfdirigenta Filharmonie Brno, a že týž den odpoledne spolu podepsali před novináři a
zástupci města smlouvu. Pan dirigent Davies byl osobně přítomen na koncertě jako
posluchač, a než se rozezněly první tóny Berliozovy hudby, krátce pozdravil orchestr a
publikum. Samotný koncert nabídl velkolepé provedení Berliozova díla a sklidil velmi vřelé
ovace. Stejný program v témž obsazení byl následujícího dne uveden na Svatováclavském
hudebním festivalu v Ostravě.

06. 10. 2017, KC Babylon (Stadion) MK/2
Program:
„VE JMÉNU ®EVOLUCE“ – zahajovací koncert Moravského podzimu
Eisler: Malá symfonie op. 29
Mosolov: Klavírní koncert č. 1 op. 14
Honegger: Pacific 231
Janáček: Sinfonietta
Steffen Schleiermacher klavír
Hudba Hradní stráže a Policie ČR
Filharmonie Brno
dirigent Ilan Volkov
Festival Moravský podzim 2017
se nesl ve jménu ®evoluce,
zaměřil se na revoluční a
evoluční procesy (převážně)
v hudbě. Jeho programovým
těžištěm byla hudba první třetiny
20. století, ale opomenuta
nezůstala ani hudba, která
vznikla (dlouho) před tímto
obdobím i po něm. Čtyři skladby,
které zazněly na zahajovacím
koncertě uskutečněném v sále
Stadionu na Kounicově ulici,
spojovalo
hned
několik
momentů.
Všechny
vznikly
v krátkém časovém intervalu
mezi lety 1923–1932, patří k ikonickým dílům hudby první poloviny 20. století a skýtají
možnost zaslechnout v nich echo své doby, ať už v podobě zvuků velkoměsta (Mosolovův
Klavírní koncert), rezonance technických vymožeností (Honeggerův Pacific 231), očekávání
slavnostní události (Janáčkova Sinfonietta) či naopak předzvěsti nástupu fašismu (Eislerova
Malá symfonie). Filharmonie Brno si k provedení těchto děl přizvala Ilana Volkova,
izraelského dirigenta světového renomé. Sólového partu v Mosolovově Klavírním koncertu
se zhostil Steffen Schleiermacher, specialista na avantgardní hudbu první poloviny 20.
století. Koncert uzavřelo ikonické dílo města Brna, Janáčkova Sinfonietta, k jejímuž
velkolepému vyznění přispěla i aktivní účast Hudby Hradní stráže a Policie ČR. Celý večer
zaznamenal Český rozhlas Vltava.
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13. 12. 2017 Besední dům MK/3
Program:
„BAROKNĚ-KLASICISTNÍ ADVENT“
Händel: Agrippina, předehra k opeře HWV 6
Händel: Ero e Leandro, kantáta HWV 150
Vivaldi: Concerto con molti stromenti RV 576
Mozart: Symfonie č. 36 C dur KV 425
„Linecká“
Lenka Cafourková Ďuricová soprán
Filharmonie Brno
dirigent Václav Luks
Filharmonie Brno již tradičně zpříjemňuje svým
posluchačům dobu adventu předvánočním koncertem, pro
který
si tentokrát ke spolupráci přizvala dirigenta Václava Lukse, specialistu na poučenou
interpretaci staré hudby a zakladatele a uměleckého vedoucího slavnéhosouboru Collegium
1704. Sázka na tohoto dirigenta se vyplatila, neboť orchestr pojal možnost interpretovat
starou hudbu pod taktovkou specialisty jako výzvu a z jeho provedení děl Georga Friedricha
Händela, Antonia Vivaldiho a Wolfganga Amadea Mozarta vyzařovala vskutku barokněklasicistní energie. Stejně tak si počínala sopranistka Lenka Cafourková v sólovém partu
Händelovy kantáty Ero e Leandro.
Mladá krev aneb Hudba Zblízka – Komorní cyklus členů Akademie Filharmonie Brno a
hostů (MLK)
01. 11. 2017, Besední dům, MLK/1
Program:
Kabeláč: Improvizace pro flétnu sólo op. 29
Neuling: Bagatela pro lesní roh a klavír
David: Concertino pro trombon a orchestr (klavír) op. 4
Marcello: Sonáta č. 2 e moll pro violoncello (trombon) a klavír op. 1 (výběr)
Schubert: Sonáta a moll „Arpeggione“ D 821
Hana Hána flétna
Kristýna Ratajová lesní roh
Erik Novotný trombon
Jan Zlámal violoncello
Jana Ryšánková j.h. klavír
Veronika Poslušná j.h. klavír
Anastasia Fediuk j.h. klavír
Počínaje sezonou 2014/2015 provozuje Filharmonie
Brno svou akademii, jíž se snaží o výchovu dalších
generací hudebníků, kteří by jednou mohli usednout
do filharmonických řad. Dvouleté působení v
akademii skýtá jejím členům nejen (primárně)
orchestrální praxi, ale také příležitost prezentovat
své schopnosti v komorní hudbě, a to v koncertní
řadě nazvané Mladá krev, pro niž jsou příznačné mladicky strhující projev účinkujících,
atraktivní různorodý repertoár a netradičně rozestavený sál Besedního domu. V sezoně
2017/2018 se již druhým rokem představují členové Orchestrální akademie Filharmonie
Brno, přijatí na základě výběrového řízení, které se uskutečnilo v lednu 2016. Na prvním
koncertě cyklu v sezoně 2017/2018 před zaplněným hledištěm a za doprovodu zkušených
korepetitorů úspěšně vystoupili violoncellista Jan Zlámal, trombonista Erik Novotný, hráčka
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na lesní roh Kristýna Ratajová, sólovou skladbu Miloslava Kabeláče přednesla flétnistka
Hana Hána.
Rodinné abonmá (RA)
11. 11. 2017, Besední dům RA/1
Program:
„SEZNAMTE SE aneb FILHARMONICI JINAK II“
Dvořák: Violoncellový koncert h moll op. 104 (úryvek ze 2. věty)
Dvořák: Symfonie č. 9 e moll op. 95 „Novosvětská“ (2. věta Largo)
Mozart: Sinfonia concertante Es dur KV 364/320d – 3. věta (Presto)
Morricone/arr. Longfield: Gabriel's Oboe (Gabrielův hoboj) z filmu Mise
Toyama: Rapsodie, Červená vážka
Metallica (arr. Š. Švestka): Nothing Else Matters
Beethoven: Symfonie č. 9 d moll op. 125 s Ódou na radost – 4. věta (úryvek)
moderátor Ondřej En.dru Havlík
scénář a režie Rudolf Chudoba
Vilém Veverka (hoboj)
Hiroaki Goto (housle)
Tatsuya Shiro (housle)
Alžbeta Stračinová (housle)
Klára Hegnerová (viola)
Julián Veverica (viola)
Pavel Šabacký (violoncello)
Marek Švestka (kontrabas)
Tomoe Sonoda (bicí nástroje)
Filharmonie Brno
dirigent Zdeněk Nádeníček (anglický roh)
Filharmonie Brno pravidelně pamatuje na své
nejmladší posluchače a jejich rodiče či prarodiče.
Dokládá to mimo jiné svým úspěšným abonentním
cyklem Rodinné abonmá, jehož sobotní dopolední
koncerty v posledních letech připravuje většinou ve
spolupráci s režisérem a scénáristou Rudolfem
Chudobou. Pořad nazvaný Seznamte se aneb
Filharmonici jinak II si kladl za cíl ukázat publiku různé
zájmy vybraných členů orchestru a vyjevit je tak ve zcela jiném světle, než skýtá pohled na
pódium při tradičním koncertě. Navázal na obdobně koncipovaný koncert, který se
uskutečnil v předchozí sezoně a z něhož do pokračování přešla nejúspěšnější čísla,
konkrétně vystoupení: Marka Švestky, který platí ve filharmonii nejen za vášnivého
kontrabasistu, ale také za vášnivého motorkáře, znalce silných strojů také hudby, která
k těmto strojům patří (zahrál baladu od skupiny Metallica); violoncellisty Pavla Šabackého,
který se věnuje jako dobrovolník záchranné kynologii a který přivedl do Besedního domu
svého psa a předvedl jeho schopnosti; celý koncert opět dirigoval Zdeněk Nádeníček, jinak
člen hobojové skupiny a také zanícený potápěč. Nově se představili japonští členové
orchestru – houslisté Hiroaki Goto, Tatsuya Shiro a hráčka na bicí nástroje Tomoe Sonoda –
a společně zahráli ukázku japonské hudby; violista Julian Veverica předvedl své grafické a
designové umění, houslistka Alžběta Stračinová, vášnivá jezdkyně na koních, spolu s ním
zahrála úryvek z Mozartovy Koncertantní symfonie; vtipem oplýval vstup violistky Kláry
Hegnerové, zanícené fanynky hokejového klubu Kometa Brno. Jako zdatný a pohotový
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moderátor i jako skvělý hudebník se opět uvedl Ondřej Havlík. Koncert nabídl zábavu i
poučení, publikum všech věkových kategorií odměnilo účinkující bouřlivým potleskem.
16. 12. 2017, Besední dům RA/2
Program:
„JAK SE DĚLÁ HIT aneb POPULÁRNÍ KLASIKA“
Dvořák: Humoreska č. 7 Ges dur
Beethoven: Téma k variacím ze 2. věty Symfonie č. 7 A dur
Smetana: Doktor Faust, předehra k loutkové hře Matěje Kopeckého
Smetana: Furiant z opery Prodaná nevěsta
Smetana: Harfový úvod ze symfonické básně Vyšehrad
Smetana: Louisina polka
Smetana: Vltava, symfonická báseň z cyklu Má vlast
Mozart (arr. Herbeck): Turecký pochod
Král: SMS Symphony, směs motivů známých skladeb
Bach, J. S.: Menuet pro Annu Magdalenu Bachovou
Lennon/arr. Král: Merry Christmas
moderátor Ondřej En.dru Havlík
herec Michal Bumbálek
Zdeněk Král klavír
Kantiléna, sbormistr Michal Jančík
scénář a režie Rudolf Chudoba
Jiří Mikula IT, projekce
Filharmonie Brno
dirigent a skladatel Pavel Šnajdr
S dvouletým
odstupem
reprízovaný pořad nazvaný Jak se
dělá hit… zavedl dětské (i
dospělé) publikum do světa
klasické hudby, kterou mají lidé
rádi, dobře ji znají, která se hodně
hraje na koncertech, v rozhlase i
televizi, která je zkrátka populární.
Na koncertě se „osobně“ představil
skladatel
Bedřich
Smetana
(ztvárněný
hercem
Michalem
Bumbálkem) a prostřednictvím
hudby i další autoři „světových
hitů“ – Bach, Mozart či Dvořák.
Svět
loutkového
divadla
zprostředkovaly marionety Mefisto, Faust a Kašpar, postavy loutkové hry Doktor Faust (k níž
Bedřich Smetana napsal předehru). Koncertem tradičně provázel moderátor, pohotový
improvizátor a vynikající beatboxer En.dru, za klavír usedl Zdeněk Král, filharmonii řídil Pavel
Šnajdr. Vzhledem k adventní době byla na závěr koncertu zařazena slavná vánoční píseň
Johna Lennona, v níž se k Ondřeji Havlíkovi, Zdeňku Královi a Filharmonii Brno přidal dětský
sbor Kantiléna. Hravou formou, vážně i nevážně pojaté téma „hitu“ slavilo u dětí i jejich
(pra)rodičů zasloužený úspěch. S nadšením se také setkala výstava loutek zapůjčených
z Oddělení dějin divadla Moravského zemského muzea v Brně, která byla ke zhlédnutí ve
foyeru o přestávce koncertu i po něm.
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Jazz & World Music (JWM)
24. 10. 2017, Besední dům, JWM/1
Program:
„BUGGE WESSELTOFT – KAŽDÝ MILUJE ANDĚLY“
Bugge Wesseltoft klavír
Ve svých čtyřech dosavadních ročnících
prokázal cyklus Jazz & World Music, pořádaný
Filharmonií Brno ve spolupráci s dramaturgem
Vilémem Spilkou z JazzFestu Brno, až
nečekanou životnost a vzrůstající oblibu. Také
ve svém pátém ročníku nabízí špičkové
interprety z celého světa a pozoruhodnou
žánrovou pestrost. Cyklus v sezoně 2017/2018
zahájil norský klavírista Bugge Wesseltoft.
V Besedním potvrdil, že málokterý hudebník
dokáže dát tichu tak slyšitelnou důležitost jako
on – a to je patrné obzvláště v jeho sólových
projektech. Nový koncertní program a nahrávka Everyone Loves Angels je poklidnou klavírní
procházkou mezi popové standardy 60. let, norské tradiční melodie i autorské, seversky
laděné kompozice v kontemplativní náladě. Nahrávka byla v době konání koncertu
v Besedním domě úplnou novinkou, vyšla 22. září 2017. Wesseltoft zaujal brněnské
publikum svým osobitým stylem: jeho hra nemá pevnou strukturu, metrum nebo aranže,
spoléhá se na okamžitou intuici. Norský klavírista dokázal posluchačům zprostředkovat, jak
slyší hudbu on sám, a otevřel jim tak dveře do nových akustických prostorů. Jeho
kontemplativní svět se stal hudebním protipólem naší neklidné doby. Pomalé tempo
umožnilo posluchačům nacházet v hudbě vlastní příběhy, barvy a odstíny – a vstoupit do
míst, kam se budou chtít znovu a znovu vracet, bez ohledu na roční období. Byl to vydařený
melancholický večer.
22. 11. 2017, Besední dům, JWM/2
Program:
„CLARINET FACTORY – MEADOWS“
1. Birdsong, 2. B-A-C-H, 3. 5 steps, 4. Hoří pole lán, 5. Jordan, 6. Una
Mattina, 7. Bílý sníh, 8. Caravan, 9. Ludaʹs Dance, 10. Bolek i Lolek,
11. Glass Story, 12. Tango, 13. Dark Park, 14. L'Amour, 15. Husa
Divoká, 16. Traincid, 17. Hikari
Clarinet Factory:
Jindřich Pavliš klarinet, zpěv
Luděk Boura klarinet, zpěv
Vojtěch Nýdl klarinet, zpěv
Petr Valášek basklarinet
Daniel Šoltis bicí nástroje
Jaromír Mikeš sound designer
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Na dalším koncertě řady Jazz & World Music
vystoupil renomovaný soubor Clarinet Factory,
tvořený výjimečnými umělci. Osou koncertu
nazvaného Meadows podle nového alba
souboru byly přesahy mezi hudebními a
nehudebními světy. Soubor ve svém programu
čerpá z mnoha žánrů, reflektuje ale také osobní
setkání a zážitky z cest. Skladby Birdsong, B-AC-H, Bílý sníh, L'Amour, Glass Story nebo
Ludaʹs Dance jsou reminiscencí na hudební
jazyk klasických skladatelů, jako jsou Bedřich
Smetana, Antonín Dvořák, Johann Sebastian
Bach, Igor Stravinskij, Olivier Messiaen nebo také Philip Glass a Steve Reich. Od nich se
odvíjely společné i individuální výlety zúčastněných muzikantů do dalších hudebních žánrů.
Zatímco Hoří pole lán, Husa divoká, Jordan a Tango byly ovlivněny folkem a folklorem,
skladby jako 5 Steps, Traincid, Bolek i Lolek, Caravan, Dark Park a Hikari nezapřely vliv
jazzu a populární hudby. Hra klasických klarinetů, basklarinetu a kontrabasového klarinetu
byla ozvláštněna zvuky české přírody a venkova, které zaznamenal a elektronicky upravil
Joe Acheson z britského Hidden Orchestra. Soubor původně pojmenovaný České
klarinetové kvarteto založili začátkem devadesátých let tehdejší studenti pražské AMU. Přes
úpravy klasických skladeb se brzy dostali k vlastní tvorbě a improvizaci a svou originalitu na
tomto poli potvrdili i v Besedním domě.

C) BRNĚNSKÉ KONCERTY PRO JINÉ POŘADATELE
Koncert pro JAMU (Besední dům, 03. 01.)
Program:
Mozart: předehra z opery La clemenza di Tito, KV 621
Mozart: Koncert pro hoboj a orchestr C dur, KV 314
Najvar: Ave Maria
Najvar: Concerto Grosso č. 1
Beethoven: Symfonie č. 7 A dur, op. 92
Denisa Bílá hoboj
dirigent Jiří Habart
Na lednovém koncertě pro JAMU se před orchestr Filharmonie
Brno postavili dva absolvující studenti, hobojistka Denisa Bílá a
dirigent Jiří Habart. Těmito koncerty Filharmonie Brno vyjadřuje
podporu mladým, dozrávajícím umělců a dodává jim odvahy vkročit do uměleckého světa
s hlavou vzhůru.
Ples Filharmonie Brno (Besední dům, 04. 02.)
Program:
Glinka: Ruslan a Ludmila (předehra k opeře)
Strauss: Růže z jihu (valčík)
Smetana: Našim děvám (polka)
Anonym: Waltz
Strauss: Feuerfest polka ("Kovadlina")
Čajkovskij: Valčík z opery Evžen Oněgin
Piazzola: Libertango
Strauss: Na krásném modrém Dunaji (valčík)
dirigent Ondřej Vrabec
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Již tradiční ples Filharmonie Brno pořádaný
Unií orchestrálních hráčů ani letos nemohl
chybět
v brněnské
plesové
sezoně.
V letošním roce hudbu k poslechu řídil
dirigent Ondřej Vrabec. K tanci i poslechu na
plese hrál orchestr Filharmonie Brno, Salonní
orchestr Brno (umělecký vedoucí František
Školař), Jazz Archiv (umělecký vedoucí
Jaroslav Studénka) a Cimbal Classic (umělecký vedoucí Dalibor Štrunc). Moderoval Martin
Sláma, člen činohry Národního divadla Brno.
JazzFestBrno (Janáčkovo divadlo, 04. 04.)
Program:
DAN BÁRTA & ROBERT BALZAR TRIO & FILHARMONIE
BRNO
J. Leváček: Fall Impressions
Jamiroquai: To Young To Die
I. Sastbury, B. Duffy (arr. Jiří Levíček): Brother Wolf, Sister Moon
J. Levíček / D. Bárta (arr. Jiří Levíček): Lady Fault
R. Balzar / D. Bárta (arr. Jiří Levíček): Mayday
D. Bárta, J. Levíček / A. Plívová:Fadeaway
Led Zeppelin: No Quarter
J. Zawinul (arr. Jiří Levíček): Do You Want Some Tea, Grandpa?
B. Gudmundsdóttir (arr. Robert Balzar): Isobel
R. Balzar/ D. Bárta (arr. Robert Balzar): DUA
J. Levíček, D. Bárt / A. Plívová (arr. Jiří Levíček): Martin's Eden
CH. CHaplin (arr. Jiří Levíček): Smile
R. Balzar/ D. Bárta (arr. Robert Balzar: Stmívání
Anonym z 13. stol. (arr. Robert Balzar): O Maria, o felix puerpera
J. Mitchell (arr. Robert Balzar): Last Chance Lost
Dan Bárta zpěv
Robert Balzar Trio
Robert Balzar kontrabas
Jiří Levíček klavír
Kamil Slezák bicí nástroje
Filharmonie Brno
dirigent Pavel Šnajdr
Po úspěšné premiéře na MHF Špilberk 2016
se unikátní spojení kritiky ceněné a zároveň
posluchači mimořádně oblíbené jazzové
formace, špičkového symfonického orchestru
a populárního multižánrového zpěváka a autora Filharmonie Brno - Dan Bárta & Robert
Balzar Trio & Filharmonie Brno opět představilo brněnskému publiku. Tentokrát se koncert
uskutečníl v Janáčkově divadle, které bylo do posledního místa vyprodané.
Koncert pro JAMU v Brně (Besední dům, 04. 04.)
Program:
Beethoven – Egmont, op. 84
Bruch – Romance pro violu a orchestr
Šembera (HF JAMU) – Filoktétés (absolventská skladba
bakalářského studia)
Šostakovič – Symfonie č. 9 Es dur
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Lenka Němcová viola
dirigent Marek Prášil
Letošní v pořadí druhý koncert s absolventy JAMU a tentokrát i HAMU odehrál orchestr
Filharmonie Brno pod taktovkou mladého talentovaného dirigenta Marka Prášila. Jako
sólistka se představila mladá violistka Lenka Němcová.
Meeting Brno (Besední dům, 19. 05.)
Program:
Mendelssohn - Symfonie č. 5 "Reformační"
Korngold - Koncert pro housle a
orchestr D dur op. 35
Sophia Jaffé housle
dirigent Petr Altrichter
V rámci druhého ročníku festivalu Meeting Brno vystoupila
Filharmonie Brno pod taktovou Petra Altrichtera na
Slavnostním večeru MEETING BRNO a Česko-německého
kulturního jara. Na programu zazněl koncert světově
proslulého Brňana E. W. Korngolda a koncert byl zároveň
zahájením oslav Česko-německého kulturního jara. Koncert
zaznamenala Česká televize.
Meeting Brno (Vila Tugendhat, Vila Löw-Beer 21. 05.)
Program:
F. Schubert – Smyčcový kvartet č. 14 d moll „Smrt a dívka“
L. v. Beethoven – Sonáta pro violoncello a klavír A dur op. 69
Marie Pšenicová housle
Jan Rybka housle
Klára Hegnerová viola
Lukáš Svoboda violoncello
Pavel Šabacký violoncello
Šárka Králová klavír
Z podnětu a v režii brněnské filharmonie se v rámci festivalu Meeting Brno uskutečnil
originálně koncipovaný komorní dvojkoncert, který připoměl skladby, jež ráda poslouchala
paní Grete Tugendhat a jež tak s velkou pravděpodobností zněly ve dvou slavných
brněnských vilách. Ve vile Löw-Beer provedlo Kvarteto Filharmonie Brno proslulý opus
Franze Schuberta Smrt a dívka a ve vile Tugendhat, kam se publikum procházkou přes
zahradu spojující obě vily přesunulo, předneslo duo Pavel Šabacký (koncertní mistr
Filharmonie Brno) a Šárka Králová Violoncellovou sonátu č. 3 A dur Ludwiga van
Beethovena.
Koncert k 200. výročí MZM (Nádvoří MZM, 09. 09.)
Program:
B. Martinů: Malá suita z opery Veselohra na mostě
V. Kaprálová: Vojenská symfonietta op. 11
L. Janáček: Sinfonietta
dirigent Stefan Veselka
Moravské zemské muzeum v roce 2017 slavilo své 200. jubileum a tak při této slavnostní
příležitosti nemohla chybět ani Filharmonie Brno. V prostorách Biskupského dvoru tak v
sobotní podvečer vznikl improvizovaný koncertní sál na jehož pódiu zazněla pod taktovkou
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Stefana Veselky česká díla vrcholící Janáčkovou Sinfonietou. Slavnostní večer zaznamenala
Česká televize.
Koncert pro UniCredit Bank (Besední dům , 12. 12.)
Program:
Dan Bárta & Robert Balzar trio & Filharmonie Brno
Robert Balzar trio
Dan Bárta – zpěv
dirigent Pavel Šnajdr
Svoji dramaturgií zdánlivě vzdálený koncert velmi potěšil a i svátečně naladil posluchače
vánočního koncertu pro UniCredit Bank, který se tentokrát uskutečnil v Besedním domě. Dan
Bárta společně s Balzar triem v doprovodu Filharmonie Brno cele využilo unikátní prostředí
své domovské scény.

D) MIMOBRNĚNSKÉ KONCERTY V ČESKÉ REPUBLICE
Filharmonie Brno patří k tradičním hostům významných českých hudebních festivalů a
hudebních událostí. V prvním pololetí roku 2017 se účastnila tří tuzemských festivalů a
celkově vystoupila mimo svůj domov čtyřikrát.
Tříkrálový koncert (České Budějovice, 06. 01.)
Program:
Beethoven: Prometheus předehra
Beethoven: Romance F dur, op. 50 pro housle a orchestr
Čajkovskij: Slavnostní předehra 1812
Weber: Concertino Es dur op. 26 pro klarinet a orchestr
Berlioz: Římský karneval
Čajkovskij: Romeo a Julie - fantasie předehra
Listz: Les Préludes
Dvořák: Slovanský tanec č. 15
Radeckého pochod
Marie Petříková housle
Emil Drápela klarinet
dirigent Leoš Svárovský
Tříkrálový koncert v Českých Budějovicích byl již tradičně
prvním mimobrněnským vystoupením orchestru v novém roce. Sál kulturního domu Metropol
byl do posledního místa vyprodán a jako obvykle bylo publikum s výkonem orchestru, sólistů
i pana dirigenta nadmíru spokojené
Pražské jaro (Praha, 24. 05.)
Program:
Schnittke: Faustovská kantáta „Buďte rozvážní a bděte…“
Holst: Planety
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Kateřina Jalovcová alt
Jan Mikušek kontratenor
Richard Samek tenor
Roman Janál baryton
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
dirigent Dennis Russell Davies
Po devíti letech se Filharmonie Brno opět představila na nejprestižnějším českém festiavle
Pražské jaro. Orchestr jsem přijel s programem pro svoji dramaturgii velmi typickým. Pod
taktovkou světoznámého dirigenta Dennise Russella Daviese společně s Českým
filharmonickým sborem a skvělými sólisty provedli elektrizující výkon v pro vážnou hudbu
netradičních prostorách pražského Fóra Karlín. Na koncertě brněnští filharmonici poprvé
spolupracovali se svým budoucím šéfdirigentem, který orchestr povede i jako umělecký šéf
od sezóny 2018/2019.
Hudba v zahradách a zámku Kroměříž 2017 (Kroměříž, 21. 06.)
Program:
Mahler: Symfonie č. 4, G dur
Mendelssohn-Bartholdy: Koncert pro housle a orchestr e moll
Simona Houda Šaturová soprán
Alma Holm housle
dirigent Tomáš Netopil
Po dvouleté odmlce se Filharmonie
Brno opět
vrátila na program
Kroměřížského
kulturního
léta.
Tentokrát se představila pod taktovkou
kroměřížského
rodáka
Tomáše
Netopila
v
prostorách
skleníku
Arcibiskupského zámku. Společně
s Filharmonií Brno pod vedením
dirigenta Tomáše Netopila se představili jako sólisté laureátka Mickovy houslové soutěže
Alma Holm a sopranistka Simona Houda Šaturová.
Smetanova Litomyšl (Litomyšl, 27. 06.)
Program:
Mahler: Symfonie č. 1,
Paganini: Houslový koncert č. 1
Shlomo Mintz housle
dirigent Tomáš Netopil
Již tradičně se Filharmonie Brno účastní hudebního
festivalu Smetanova Litomyšl. V letošním ročníku
se brněnští filharmonici představili pod taktovkou
Tomáše Netopila a krom skvěle provedené
Mahlerově 1. symfonie doprovodili proslulého
houslisty Shlomo Mintze ve virtuózním Paganiniho
houslovém koncertě. I přes nepřízeň počasí, kdy
v druhé části během Mahlerovy symfonie pršelo,
odcházelo publikum z koncertu nad míru spokojené
a orchestru se za jeho výkon odvděčili nekonečným
aplausem ve stoje.
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Svatováclavský hudební festival (Ostrava, 04. 09.)
Program:
Brahms: Německé requiem
Kateřina Kněžíková – soprán
Rudolf Rosen – baryton
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
dirigent Ondřej Vrabec
V letošním roce se Filharmonie Brno na Svatováclavském hudební festivalu představila hned
třikrát. Na zahajovacím koncertě se filharmonie představila stejně jako v minulém roce pod
taktovkou dirigenta Ondřeje Vrabce společně se sopranistkou Kateřinou Kněžíkovou a
švýcarským barytonistou Rudolfem Rosenem. Dramaturg festivalu pro zahájení nemohl
vybrat lepší dílo. Německé requiem v podání orchestru, skvělých sólistů a pod vedením
zkušeného uměle se nádherně neslo Katedrálou Svatého Spasitele.

Hudební slavnosti Emy Destinové (České Budějovice, 14. 9.)
Program:
R. Strass – Don Juan op. 20
G. Rossini - Recitativ a arie Contessa di Folleville z Viaggio a Reims
F. Mendelssohn – Bartholdy - Infelice- scéna a árie pro soprán, housle
a orchestr
M. Reger – EineBallettsuite op. 130 “ Valse d´amour”
A. Ch. Adam-Bravurní variace na Mozartovo thema pro soprán, flétnu
P. I. Čajkovskij – Symfonie č. 5
Netta Or – soprán
Petr Pomlka - flétna
dirigent Leoš Svárovský
Na 28. Hudebních slavnostech Emy Destinové se Filharmonie Brno představila již tradičně
pod taktovkou Leoše Svárovského v KD Metropl Jako obvykle místní publikum bylo z výkonu
Filharmonie Brno nadšené a na závěr koncertu ji společně se sólisty Nettou Ora , flétnistou
Filharmonie Brno Petrem Pomklou a dirigentem Leošem Svárovským odměnilo obrovským
aplausem.
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Svatováclavský hudební festival (Ostrava, 18. 09.)
Program:
Dan Bárta & Robert Balzar trio & Filharmonie Brno
Robert Balzar trio
Dan Bárta – zpěv
dirigent Pavel Šnajdr
Unikátní projekt, který vznikl na objednávku Filharmonie Brno - Dan Bárta & Robert Balzar
Trio & Filharmonie Brno – se dočkal již několika repríz. Svoji jedinečností zaujal i pořadatele
Svatováclavského hudebního festivalu. Koncert se uskutečnil v Evangelickém Kristově
kostele, která byla zaplněna dychtivými posluchači do posledního místa a byť repertoárově
netradiční koncert Svatováclavského hudebního festivalu sklidil neutichající ovace.
Svatováclavský hudební festival (Ostrava, 28. 9.)
Program:
Berlioz: Dětství Ježíšovo, posvátná trilogie op. 25
Yumiko Tanimura - soprán
Frederic Caton - baryton
Sébastien Droy – tenor
Ronan Nedelec - baryton
Martin Gurbal - bas
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
dirigent Philippe Bernold
V letošním roce se Filharmonii Brno
dostalo hned dvojí pocty v rámci
Svatováclavského hudebního festivalu,
a to jeho zahájení i zakončení.
Závěrečný koncert byl odehrán pod
taktovkou francouzského dirigenta Philippa Bernolda, s nímž se filharmonie představila v
kostele Panny Marie Královny v Mariánských horách v Ostravě již před dvěma lety. Náročné
Berliozovo dílo si současně Filharmonie Brno vybrala i pro svůj zahajovací koncert o den
dříve. V Ostravě pak už orchestr stejně jako sólisté přednesli publiku uvolněný a bezchybný
výkon, který byl právem odměněn neutišujícím se potleskem.

24. ročník Podzimního festivalu duchovní hudby – 2017 (Olomouc, 14. 10.)
Program:
Rachmaninov: Vocalise
Mascagni : Messa di Gloria
Kateřina Kalvachová - soprán
Tomáš Černý - tenor
Jiří Brückler - baryton
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
dirigent Jaromír M. Krygel
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Pro závěrečný koncert Podzimního festivalu duchovní hudby v Olomouci si pořadatelé
pozvali po sedmi letech Filharmonii Brno, která se zde představila stejně jako naposledy pod
taktovkou Jaromíra M. Krygela. Společně se sólisty Kateřinou Kalvachovou, Tomášem
Černým a Jiřím Brücklerem přednesli v Chrámu Panny Marie Sněžné známá díla
Rachmaninova a Mascagniho. Koncert byl zaznamenán Českých rozhlasem.

E) KONCERTY V ZAHRANIČÍ
Vídeň (Rakousko, 11. 02.)
Program:

José: Preludio & Danza (from El mozo de mulas, oper)
Falla: Noches en los jardines de España
Falla: El amor brujo

Alejandro Picó Leonís klavír
Rocío Bazán flamenco zpěv
Ana Morales tanec
David Pérez tanec
Manuel Herrera kytara
Manuel de la Luz kytara
Agustín Diassera bicí
Filharmonie Brno
dirigent Jörg Bierhance
Prvním zahraničním vystoupením v roce 2017 bylo
vystoupení Filharmonie Brno v sále vídeňského
chlapeckého sboru Wiener Sängerknaben s názvem
MuTh. Orchestr ve Vídni rekapituloval úspěšný projekt
ve spojení s flamenkovým souborem, který byl proveden
v předchozích večerech i v Brně. Neotřelý atraktivní
program s excelnetními flamenkovými tenečníky a
hudebníky uchvátil tak jak brněnské publikum, tak i to vídeňské. Andaluský temperamnet,
španělské rytmy a autetické provedení posluchače uchvátil natolik, že potleskem ve stoje
umělce přiměli k několika přídavkům.
Baden (Rakousko, 11. 03.)
Program: Stravinský: Pták Ohnivák, suita z baletu (1919)
Borodin: Polovecké tance
Čajkovský: Symf. č. 6 h moll „Patetická“ op. 74
Filharmonie Brno
dirigent Norbert Pfafflmeyer
Pravidelně každý rok jezdí Filharmonie Brno hostovat do
lázeňského městečka Baden v Rakousku. V roce 2017 do
něj zavítala s nejpopulárnějšími hity světové klasické
hudby. Vystoupení brněnských hudebníků jsou v Badenu velice oblíbená, a tak i tentokrát
posluchači zaslouženě ocenili interprety neutuchajícím potleskem. Filharmonie Brno se
místnímu publiku představí opět v září roku 2017, kdy se účastní desátého výročí koncertů
v Badenu.
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Německo (Frankfurt nad Mohanem 25. 04., Essen 26. 04., Erlangen 27. 04.)
Program A:
Borodin: Polovecké tance, suita z opery Kníže Igor
Dvořák: Slovanské tance 1, 2, 8, 10 a 15
Orff: Carmina burana
Program B (Essen): A. Dvořák: Symfonie č. 8 G dur
Orff: Carmina burana
Marie Fajtová soprán
Jaroslav Březina tenor
Peter Mazalán baryton
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno
dirigent Leoš Svárovský
Filharmonie Brno na konci dubna
absolvovala „mini-turné“ po významných
německých pódiích s projektem, který už
v roce 2016 sklízel úspěchy. Spojení
slavné kantáty Carla Orffa Carmina
Burana a mistrovských kompozic našeho
Antonína Dvořáka se ukázalo jako velmi atraktivní pro široké obecenstvo. Zajímavým
dramaturgickým prvkem bylo zařazení Poloveckých tanců Igora Borodina, které bylo
uvedeno v originální verzi se sborem. Ve frankfurtské Alter Oper si koncert vyslechl plný sál,
který má kapacitu až 2500 posluchačů. Následovalo úspěšné vystoupení před rovněž
vyprodaným sálem essenské filharmonie a turné umělci zakončili v sále v Erlangenu pro
1500 lidí. Turné bylo velmi úspěšné a přineslo
interpretům další důležitá pozvání.
Horn (Rakousko, 20. 8.)
Program:
MOZART Symfonie č. 34 C
dur KV 338
SAINT-SAËNS Violoncellový
koncert č. 1 a moll op. 33
KODÁLY Tance z Galanty
2(1.2/pic)
BRAHMS Uherské tance
Filharmonie Brno
Troels Svane - violoncello
dirigent Bijan Khadem-Missagh
Tradičním hostem je Filharmonie Brno také na
letním festivalu Allegro Vivo v rakouském městě
Horn. Koncert s názvem Uherské tance, který
odehrála Filharmonie Brno pod taktovkou
rakouského dirigenta Bijana Khadema Missagha
byl velmi úspěšnou reprízou programu, který byl
odehrán den před tím na velkém nádvoří hradu Špilberk v Brně v rámci festivalu Špilberk
2017. Za sólist si tentokrát festival vybral dánský violoncellista Troels Svane. Koncert byl
opět plně vyprodán a zámecké nádvoří plné posluchačů odměnilo orchestr i sólistu dlouhým
potleskem. Dobré jméno orchestru na tomto festivalu potvrzuje i pozvání na další ročník
v roce 2018.
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Baden (Rakousko, 1. 10.)
Program:
Beethoven: Symfonie č. 9
Filharmonie Brno
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Malin Hartelius – soprán
Arina Holecek – alt
Jörg Schneider – tenor
Wolfgang Bankl – bas
dirigent Norbert Pfafflmeyer
Podruhé v roce 2017 cestovala Filharmonie
Brno do Baden v rámci projektu marathonu
Beethovenových symfonií oslavujících desáté
výročí koncertní řady v tomto lázeňském
městečku.
Vystoupením
brněnských
filharmoniků tato hudební oslava vyvrcholila a
odměnu jim byl zcela zaplněný sál badenského
historického kasina.
Čína (Hohhot 29. 12., Peking 31. 12.)
Program Hohhot:
SMETANA: Předehra k Prodané nevěstě
DVOŘÁK: Symfonie č. 7 in D moll, Op. 70 – 3. věta
WEBER: Koncert pro klarinet č. 1
SMETANA: Vltava
DVOŘÁK: Slovanské tance Op. 46 & Op. 72
Program Beijing

BEDŘICH SMETANA: Vltava
DVOŘÁK: Česká suita, Op. 39
WEBER: Koncert pro klarinet č. 1 – 2. a 3. Věta
Ode to the Red Flag
DVOŘÁK: Symfonie č. 7 in D moll, Op. 70

Filharmonie Brno
Tony Shen - klarinet
dirigent Thomas Sanderling
Filharmonie Brno absolvovala na přelomu
roku 2017 a 2018 své historicky první
turné po Číně. Do konce roku stihla dva
koncerty v severočínském hlavním městě
mongolské autonomní oblasti Hohhotu a
velmi prestižní pekingský novoroční
koncert v budově Paláce lidu ležícího
v samém centru čínského hlavního města,
na Náměstí Nebeského klidu. Brněnští
filharmonici v Číně odehráli celkově pět
koncertů ve čtyřech městech, tři z nich již
v roce 2018. Představili zde převážně
český repertoár doprovázený několika v Číně velmi populárními kusy domácí provenience.
Pod taktovkou Thomase Sanderlinga se představili mladý čínský klarinetista Tony Shen
a vyhledávaná houslistka s korejskými kořeny, Sarah Chang ze Spojených států. Turné mělo
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obrovský ohlas, Pekingský koncert s návštěvností 6000 posluchačů zaznamenávala hlavní
čínská televize CCTV. Jde o první a nutno podotknout že i velmi úspěšné proniknutí
Filharmonie Brno na čínská koncertní pódia, které přinese do budoucna další příležitosti pro
angažmá na tomto zcela zásadním způsobem rostoucím a rozvíjejícím se hudebním trhu.

F) NATÁČENÍ
Studiové nahrávání
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 23. – 24. 02.)
Stejně jako v předchozích letech i v roce 2017 pokračovala spolupráce s britskou nahrávací
společností First Creative Ltd. Prvním projektem byly dvě nahrávací frekvence v Besedním
domě, kdy byly nahrány skladby autorů: Ulas Pakkan, Mats Lie Skåre, Julien Allioux, Oliver
Caplan.
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 27. – 28. 03.)
Druhým projekt pro stejnou společnost (First Creative Ltd.) se uskutečnil v březnu a
zahrnoval tři orchestrální frekvence pod taktovkou Mikela Tomse. Tentokrát vyly nahrány
skladby autorů: Richard Stanbrook a Philip Taylor. Někteří z autorů se v našem výčtu
objevují pravidelně, což potvrzuje, že již dlouhodobá spolupráce s touto britskou společností
nese svoje úspěchy.

FIRST CREATIVE Ltd., ABLAZE Records (Divadlo na Orlí 05. – 07. 06, Besední dům, 10. –
15. 06.)
V červnu již po několikáté proběhl velký nahrávací projekt ve spolupráci (10 nahrávacích
frekvencí) s americkým partnerem ABLAZE Records pod hlavičkou First Creative Ltd.
V první části se uskutečnilo nahrávání v Divadle na Orlí / Hudebně-dramatická laboratoř
JAMU, kde byly nahrány komorní skladby. Druhá část pak proběhla v Besedním domě a
během šesti dnů tak byly nahrány skladby různých autorů z celého světa: Marquez, Choi,
Finberg, Brijaldo, Corbisier, Dhomi, Janssen, Stolz, Rodrigues, Ramirez, Jovanov,
Geminiani, Beck, Montfort, Kaplan, Prado.
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FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 28. 06.)
First Creative Ltd. zajistil další nahrávací projekt pro Filharmonii Brno. Tentorkát pouze
menší projekt, ale pro významného partnera, který přislíbil další projekty pro Brno. Orchestr
nahrál pod taktovkou Roberta Kružíka vybrané části slavného muzikálu The Sound of Music.
FIRST CREATIVE Ltd. (Besední dům, 18. – 20. 10.)
Pokračování nahrávacího projektu z června 2017. Nahrávání pod taktovkou Roberta Kružíka
dalších částí slavného muzikálu The Sound of Music.
Záznamy a přenosy pro média:
Český rozhlas Brno (Janáčkovo divadlo, 26. 01.)
První záznam koncertu Filharmonie Brno Českým rozhlasem v letošním roce se uskutečnil
hned v lednu v Janáčkově divadle s progra,e, ryze českým. V první části koncertu zazněla
Novákova Dídó, kantáta ne Vergíliovy verše ze IV. Knihy Aeneidy pro vypravěče,
mezzosoprán, mužský sbor a orchestr, a v druhé půli symfonická báseň Zrání od Josefa
Suka. Koncert řídil Stefan Veselka a vedle filharmoniků se na podium představili sólisté
Marlene Lichtenberg, Richard Novák a Český filharmonický sbor Brno.
Česká televize (Besední dům, 19. 05.)
Programově Českou televizi v prvním pololetí
nejvíce zaujal Slavnostní večer MEETING
BRNO a Česko-německého kulturního jara. Na
programu zazněl koncert světově proslulého
Brňana E. W. Korngolda a koncert byl zároveň
zahájením oslav Česko-německého kulturního
jara. Filharmonii Brno tentokrát řídil bývalý
šéfdirigent Petr Altrichter a pod jeho taktovkou
se představila brněnskému publiku již dobře
známá houslistka Sophia Jaffé.
Česká televize (Biskupský dvůr, 09. 09.)
Dvousté výročí MZM si Český televize vybrala pro svůj letošní druhý a také poslední
záznam. Program koncertu byl veskrze český a hlavně, což bylo pro danou událost velmi
důležité, z fondu MZM. Filharmonie tak představila Malou suita z opery Veselohra na mostě
Bohuslava Martinů, Vojenskou symfonietta op. 11 Vítězslavy Kaprálové a na závěr
samozřejmě nesměla chybět Janáčkova Sinfonietta.
Český rozhlas (KC Babylon, Brno, 06.10.)
Zahajovací koncert festivalu Moravský podzim pod vedením Ilana Volkova a s klavíristou
Steffenem Schleiermacherem si nenechal ujít Český rozhlas. Koncert se uskutečnil v KC
Babylon brněnskému publiku spíše v podvědomí zaspán jako Stadion, kde premiéroval ještě
Leoš Janáček svoji Glagolskou mši.
Český rozhlas (chrám P. M. Sněžné, Olomouc, 14. 10.)
Závěrečný koncert v rámci Podzimního festivalu duchovní hudby byl v letošním roce třetí v
pořadí, který zaznamenal Český rozhlas. Tentokrát se Filharmonie Brno prezentovala v
Chrámu Panny Marie Sněžné duchovními díly Rachmaninova a Mascagniho pod taktovkou
Jaromíra M. Krygela se sólisty Kateřinou Kalvachovou, Tomášem Černým a Jiřím
Brücklerem.
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Český rozhlas (Besední dům, Brno, 23. 11.)
Letošním posledním zaznamenaným koncertem, který si do svého programu zařadil Český
rozhlas, byl abonentní koncert FBD II 1 konaný v Besedním domě. Koncert řídil Alexander
Leibreich a sólového partu se ujal hobojista Vilém Veverka.

G) VÝCHOVNÉ KONCERTY
Výchovné koncerty pro školy neodmyslitelně patří do každé sezóny Filharmonie
Brno, takže ani letošní rok nemohl výjimkou, a tak se již na jaře uskutečnily tři
koncerty pro školy a tři hudební cykly prázdninových hudebních dílen ještě před
tradičním festivalem Mozartovy děti.
03. 02.
Re - Cyklus s Filharmonií Brno – hudební kurz pro děti – Po úspěšném zavedení
celodenních hudebních kurzů, i v letošním roce zahájila Filharmonie Brno svoji edukační
činnost pro děti během pololetních prázdnin. Děti si společně s lektorkami Kristýnou
Drášilovou a Michaelou Kulískovou
osvojují hru na nástroje z Orffova
instrumentáře, zpívají a zatančí si.
13. -15. 03.
Vítání jara s Filharmonií Brno –
hudební kurzy pro děti – během
jarních prázdnin připravila Filharmonie
Brno pro děti třídenní hudební kurz
společně
s lektorkami
Kristýnou
Drášilovou a Michaelou Kulískouvou.
Děti se během tří dnů dozvěděly, jaké
jsou tradiční jarní lidové zvyky, zahrály
si hudební nástroje, zazpívaly,
zatancovaly a v houslařské dílně se
dozvěděly, jak se vyrábí takové housle, violoncella, starší strunné nástroje a další
zajímavosti. Celé setkání pak bylo zakončeno krátkým představením pro rodiče.
06. 06. v 09:00 a 10:45
Mozartovy děti 2017 – výchovný koncert se dvěma programy určenými pro žáky I. a II.
stupně základních škol, střední školy a gymnázia.
Vojtěch Špaček klavír
Marián Obrtlík tenor, křídlovka
Kristýna Saňková zpěv
Terezie Kokešová housle
Tereza Sýsová zpěv
dirigent a moderátor Miloš Machek
Při pořádání akce Mozartovy děti nezapomněla Filharmonie Brno ani na školy a uspořádala
pro ně v Besedním domě dva koncerty a pět dní hudebních dílen. Na koncertech vystoupili i
mladí talentovaní umělci a vítězové hudebních soutěží.
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12. – 16. 06. v 09:45, 10:45 a 11:45
Hudební dílny – ani v letošním ročníku Mozartových dětí chyběly hudební dílny pro žáčky
mateřských škol a žáky I. stupně základních škol.
Michaela Kulísková lektorka hudební dílny
Kristýna Drášilová lektorka hudební dílny
10. – 14. 7. 9:00 – 16:00
Cestujeme časem - letní hudebně - výtvarný kurz
Obdobně jako v loňském roce uspořádala Filharmonie Brno ve spolupráci s Moravskou
Galerií letní hudebně-výtvarný kurz. Na děti čekal intenzivní týdenní kurz naplněný hudbou a
výtvarným uměním. Hrou, písněmi a malováním
Michaela Kulísková lektorka hudební dílny
Kristýna Drášilová lektorka hudební dílny
26. - 17. 10 9:00 – 16:00
Podzim v Africe - hudebně - výtvarný kurz
Spolupráce s Moravskou galerií pokračovala i v dalším hudebně-výtvarném kurzu, který se
uskutečnil v období podzimních prázdnin a tak některé děti na podzim tematicky navázaly na
kurz letní.
Michaela Kulísková lektorka hudební dílny
Kristýna Drášilová lektorka hudební dílny
18. - 20. 12.
Vánoční hudební workshopy pro školy
Již tradičně Filharmonie Brno pořádá hudební hodinové workshopy pro děti mateřských škol
a prvního stupně základních škol.
Michaela Kulísková lektorka hudební dílny
Kristýna Drášilová lektorka hudební dílny

H) KANTILÉNA
V prvním pololetí roku 2017 se brněnský dětský sbor Kantiléna věnoval především svým
pravidelným aktivitám. Kromě tradičního Jarního koncertu všech oddělení sboru,
pokračovala spolupráce s Filharmonií Brno i Národním divadlem Brno.
Brněnské koncerty ve vlastní režii
26. března
Jarní koncert všech oddělení sboru
16. prosince Vánoční koledování
5. listopadu Podzimní koncert
25. prosince tradiční vánoční koncert

Besední dům
Besední dům
Besední dům
Katedrála sv. Petra a Pavla, Brno

Brněnské koncerty provedené s Filharmonií Brno
1. dubna
RA 5 Liška Bystrouška v hlavní roli
30. května
Májový koncert (Mozartovy děti)
16. prosince RA 2 Jak se dělá hit

Besední dům
Besední dům
Besední dům
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Brněnské koncerty pro jiné pořadatele
5. ledna
Tříkrálový koncert
kostel sv. Augustina
17. března
Puccini: Tosca
Janáčkovo divadlo
18. března
Puccini: Tosca
Janáčkovo divadlo
8. dubna
Dialog uprostřed Evropy (mše svatá)
kostel Nanebevzetí Panny Marie
26. dubna
Puccini: Turandot
Janáčkovo divadlo
30. dubna
Puccini: Turandot
Janáčkovo divadlo
3. června
Puccini: Tosca
hrad Špilberk
27. září
Slavnostní gala na podporu SOS vesniček Maximus Resort
6. října
Voce Magna - festivalový koncert
Katedrála Nejsvětěší Trojice
9. října
Otvírání studánek Alfréda Radoka
Mahenovo divadlo, Brno
19. října
Koncert festivalu Moravský podzim 2017 Červený kostel, Brno
20. prosince Adventní koncerty Čas vzácný přišel 2017Červený kostel), Brno

Mimobrněnské koncerty
20. května
Otvírání studánek Alfréda Radoka
28. května
Otvírání studánek Alfréda Radoka
29. května
Otvírání studánek Alfréda Radoka
17. června
Hudba na kole 2017
27. června
Festival Concentus Moraviae
19. listopadu Benefiční koncert
14. prosince Adventní koncerty Čas vzácný přišel 2017

Městské divadlo Zlín
Tylův dům, Polička
Tylův dům, Polička
Lednicko-Valtický areál
Bystřice nad Pernštejnem
Chrám sv. Petra a Pavla, Újezd/B.
sv. Jana Nepomuckého, Praha

Koncerty v zahraničí
5. října
Koncert pro Žilina Voce Magna
10. listopadu Koncert pro reformní rok 2017
8. prosince
Vystoupení na vši svaté ve Vídni

Dům umění Fatra, Žilina
sál Meistersinger, Norimberk
St. Georg Kirche, Wien
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I) KOMORNÍ CYKLUS SPOLKU PŘÁTEL HUDBY
Spolek přátel hudby je jediným pořadatelem pravidelných koncertů komorní hudby v Brně.
K účinkování jsou zváni naši špičkoví umělci i hosté z ciziny (pokud jsou honorářově
dostupní). Pravidelně se v programech objevují i úspěšní mladí umělci doporučení
výběrovou listinou Českého hudebního fondu i úspěšní studenti JAMU. Dramaturgicky se
dbá na pestrost při zachování kritérií kvality. Pro členy SPH i členy Klubu přátel Filharmonie
Brno pořádá spolek 4 – 5 besed za rok s umělci a muzikology. Vydává členský Zpravodaj, ve
kterém členy informuje o koncertech v Brně, uvádí informace z oblasti umění a kulturní
aktuality. Je vděčný Filharmonii Brno za spolupráci (pronájem sálu, uvádění programu
v Katalogu FB). Doplňuje spektrum filharmonické nabídky o komorní oblast.
Houslový recitál (28. 02.)
Program:
Ysaye: Sonáta č. 4 op. 27
Szymanowski: Mythes op. 30
Chausson: Poeme op. 25
Ravel: Sonáta pro housle a klavír č. 2, Tzigane
David Mirzoev housle
Renata Ardaševová klavír
Mladý úspěšný houslista, student JAMU, zařazený na prémiovou listinu mladých umělců
Českého hudebního fondu, zahrál stylově zaměřený program francouzské hudby. Klavírní
spolupráce byla v rukou naší výborné pianistky, docentky JAMU, Renaty Ardaševové.
Koncert nahrával Český rozhlas Brno.
Pěvecký recitál (21. 03.)
Program:
Schubert: Zimní cesta (písňový cyklus)
Jan Martiník bas
David Mareček klavír
Slavný písňový cyklus Franze Schuberta Zimní cesta zazněl v exkluzívním provedení. Večer
završil šňůru koncertů po republice, na které umělci prováděli tuto skladbu. Koncert natáčela
Česká televize, která po uměleckém zpracování jej uvede asi na podzim tohoto roku.
Klavírní recitál (25. 04.)
Program:
Chopin:

Mazurka b moll op. 24 č. 4
Mazurka Des dur op. 30 č. 3
Mazurka cis moll op. 50 č. 3
Mazurka cis moll op. 63 č. 3
Sonáta b moll op. 35
Balada g moll op. 23
Impromptu Fis dur op. 36
Impromptu Ges dur op. 51
Scherzo b moll op. 32

Eugen Indjic klavír
Renomovaný, vyhledávaný pianista /USA-Francie/ vystoupil v Brně na koncertu SPH již
potřetí. Jako vždy vzbudil velký zájem a nadšení obecenstva.
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Svátek smyčců (23. 05.)
Program:
Haydn: Smyčcový kvartet G dur op. 77/1
Beethoven: Smyčcový kvartet F dur op.135
Mendelssohn Bartholdy: Smyčcový oktet
Pražákovo kvarteto
Graffovo kvarteto
První polovinu – dva kvartety – zahrál soubor z Prahy, po přestávce se k němu připojilo
kvarteto z Brna k provedení Oktetu pro smyčcové nástroje od Felixe Mendelssohna
Bartholdyho. Skvělá souhra obou a hudební projev učinily z večera skutečně svátek smyčců.
Jubilující kvarteto (2.9.)
Program:
Beethoven: Smyčcový kvartet č. 13 B dur op. 130
Schubert: Smyčcový kvintet C dur op posth. 163, D 956
Janáčkovo kvarteto
Raphael Wallfisch – violoncello
Špičkový smyčcový soubor – Janáčkovo kvarteto – oslavilo na koncertu 70 let svého trvání.
Přes generační výměny hráčů zachovává kontinuitu interpretačního stylu i lidských vztahů.
Na koncertu byl uveden jeden z vrcholných kvartetů L. v. Beethovena a k rozsáhlému
smyčcovému kvintetu F. Schuberta přizvali členové vynikajícího švýcarského violoncellistu
Rudolfa Wallfische. Zaplněný sál Besedního domu odměnil výkony velkým uznáním.
Klavírní recitál (14.11.)
Program:
SCHUBERT Fantazie „Poutník“ op. 15, D 760
SKRJABIN Fantazie h moll op. 28
CHOPIN Barkarola Fis dur op. 60
BARBER Sonáta op. 26
Pavel Zemen – klavír
Student Janáčkovy Akademie múzických umění s řadou ocenění – posledním bylo vítězství
v Janáčkově soutěži v září t.r. – přednesl náročný program a sklidil pochvalnou kritiku na
Opera Plus.
Večer s basetovými rohy a klarinety (11.12.)
Program:
MOZART Divertimento č. 3 F dur KV 439b pro 3 basetové rohy, Adagio B dur
KV 411 pro 3 klarinety a 2 basetové rohy, Adagio F dur KV 580a pro 2
klarinety a 2 basetové rohy
VAŇHAL Sonáta č. 1 B dur pro klarinet a klavír
MENDELSSOHN BARTHOLDY Koncertní kus č. 1 f moll op. 113 pro klarinet,
basetový roh a klavír, Koncertní kus č. 2 d moll op. 114 pro klarinet, basetový
roh a klavír
DANZI, Sonáta F dur op. 62 pro klavír a basetový roh (novodobá premiéra)
Klarinetová skupina Filharmonie Brno
Dana Drápelová – klavír
Cílem večera bylo představit zajímavý nástroj, který používali ve svých skladbách skladatelé
konce 18. a začátku 19. století – basetový roh. Byl to objevný večer s krásnou hudbou, který
předvedl hráčské mistrovství členů Filharmonie Brno.
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Spolek uspořádal dvě tematické besedy ke koncertům č. 1 a 3: besedu se členy Janáčkova
kvarteta – současnými i bývalými – byli pozvaní profesoři J. Kratochvíl a Adolf Sýkora.
Zajímavé bylo připomenutí kontinuity interpretace skladeb Janáčka podle jeho původních
pokynů a přání. Na druhé besedě představili členové FB basetový roh – ze stránky historie i
technických specifik.
Spolek vydal dvě čísla členského Zpravodaje aktuálních informací i zastavení u historických
výročí (25 let obnovení činnosti Klubu moravských skladatelů a 250. výročí vystoupení W. A.
Mozarta v Brně).

J) Czech Ensemble Baroque
Abonentní cyklus „Bacha na Mozarta“ do Brna přinesla spolupráce souboru Czech Ensemble
Baroque a Filharmonie Brno.
Czech Ensemble Baroque je největší tuzemský ansámbl zabývající se autentickou
interpretací hudby starších slohových období – jde především o díla barokní a klasicistní,
prováděná na dobové nástroje, nebo jejich repliky, a to ve spolupráci se sólisty a umělci
z ČR i ze zahraničí, kteří se tomuto oboru na špičkové úrovni věnují. Czech Ensemble
Baroque je souborem známým svou progresivní dramaturgií, uváděním českých premiér děl
světových skladatelů (Vivaldi, Purcell, Mysliveček, Lully, Richter aj.) a odbornou kritikou je
řazen mezi špičková tělesa
tohoto druhu.
Dramaturgie cyklu je založena
na netradičních a málo
uváděných
dílech,
která
vhodně doplňují a rozšiřují
programovou
nabídku
brněnské
kulturní
scény.
Mnoho z uváděných titulů jsou
velké kantátové a oratorní
projekty, nicméně program
nabízí i operu, komorní
koncerty,
či
koncerty
vokálního ansámblu. Světové
tituly zní vedle novodobých
premiér a vedle hvězd světového interpretačního nebe se představují i mladí perspektivní
umělci. Smyslem abonentního cyklu je přiblížit dnešnímu divákovi z řad laických, stejně jako
odborných, tvorbu 17. a 18. století, a to zajímavým, nonkonformním a progresivním
způsobem. K tomu využívá osvědčené spojení humoru, výborného moravského vína a
hudby uváděné na profesionální úrovni.
Falala aneb Rozmary renesanční hudby (15. 02., dvorana VUT Brno)
Program:
Giovanni Gastoldi, Orlando di Lasso, Jacob Arcadelt,
Josquin des Prez, Claudio Monteverd, Thomas Morley,
John Farmer, Thomas Vautor, Hans Leo Hassler - madrigaly

Czech Ensemble Baroque Quintet
umělecká vedoucí Tereza Válková
První koncert roku 2017 patřil, jako je vždy u jednoho koncertu cyklu již zvykem, ryze vokální
hudbě. Czech Ensemble Baroque Quintet pod vedením umělecké vedoucí Terezy Válkové
pro tento koncert nastudoval program vrcholných madrigalů renesančních a raně barokních
skladatelů jako je Claudio Monteverdi, Orlando di Lasso, Hans Leo Hassler. Posluchačům
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pak madrigaly soubor představil pěvecky i herecky tak, aby odpovídal podtitulu koncert zcela
nevážné hudby: žerty, šprýmy, taškařice a spousta zamilovanosti i frivolnosti. Pro madrigaly
tohoto období je napříč celou Evropou spojující a zcela univerzální popěvek „Falala“. Jak se
dostal ze země do země, proč získal takovou oblibu, a hlavně proč a jak se jím bavil
renesanční člověk mapoval první koncert nového kalendářního roku.
Pražská symfonie (15. 03., Besední dům)
Program:
Haydn: Předehra k opeře Armida
Richter: Koncert pro cembalo a orchestr e moll
Mozart: Symfonie č. 38 D dur (KV 504), “Pražská”
Barbara Maria Willi Hammerklavier
Czech Ensemble Baroque
dirigent Roman Válek
Šestý z koncertů páté abonentní řady Bacha na Mozarta! rozezněly klasicismu nejvlastnější
hudební formy: symfonie a sólový koncert, a to od největších mistrů své doby. Koncert
zahájila předehra o opeře Josepha Haydna Armida. Jako host večera s představila v
Koncertu pro cembalo a orchestru e moll F.X. Richtera cembalistka Maria Barbara Willi.
V druhé půli koncertu zazněla Symfonie č. 38 D dur W. A. Mozarta, která díky své premiéře
roku 1787 nese přízvisko „Pražská“.
J. S. Bach – Kantáty (13. 04., konvent Milosrdných bratří)
Program:
Bach: Suita h moll, BWV 1067
Kantáta BWV103 – Ihr werdet weinen und heulen
Motetto 225 – Singet dem Herrn ein neues Lied
Kantáta 129 – Gelobet sei der Herr, mein Gott
sólisté Jiří Miroslav Procházka, Lenka Cafourková-Ďuricová, Martin Ptáček, Lucie
Karafiátová, Jakub Kubín
Michaela Koudelková, Lucie Dušková flétny
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
sbormistryně Tereza Válková
dirigent Roman Válek
Večer Zeleného čtvrtku patřil velikonočním kantátám Johanna Sebastiana Bacha, které vedle
pašijí představují fascinující kompendium kompozičního umění svého autora. V Konventu
Milosrdných bratří zazněla v rámci sedmého koncertu cyklu Suita h moll 1067, kantáty Ihr
werdet weinen und heulen Gelobet sei der Herr, mein Gott a moteto Singet dem Herrn ein
neues Lied.
Thomas Linley: Píseň Mojžíšova (11. 05., Blahoslavův dům, Brno)
Program:
Linley: The Song of Moses, oratorium pro sbor, sóla a orchestr
Markéta Böhmová, Pavla Radostová soprán
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
sbormistryně Tereza Válková
dirigent Roman Válek
V rámci posledního koncertu 5. sezóny cyklu Bacha na Mozarta! uvedl Czech Ensemble
Baroque Orchestra & Choir dílo pro sbor a orchestr Píseň Mojžíšova. Jeho autor Thomas
Linley je nazýván „anglickým Mozartem“, již za svého života byl velmi uznávaným
skladatelem. Dílo na libreto Johna Hoadlyho je zcela zřejmým holdem tradičnímu
kompozičnímu stylu Georga Friedricha Händela a to zejména velkolepá sborová čísla. Árie
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oproti tomu působí daleko modernějším dojmem v galantním stylu a inspiraci čerpají u C. P.
E. Bacha. V tomto spojení tradičního s novým je Linley naprostým mistrem a dokázal tak ve
svém díle dokonale překlenout hranici dvou epoch. Skladba zazněla v podání souboru v
české premiéře.
Český a německý Bach (20. 9. 2017 Besední dům) – zahajovací koncert 6. sezóny
Program:
J. D. Zelenka: Te Deum ZWV146
J. S. Bach: Magnificat D dur BWV234
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
Dirigent Roman Válek
sbormistr Tereza Válková
koncertní mistr Elen Machová
sólisté Lenka Cafourková Ďuricová, Piotr Olech, Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka
Šestou sezonu cyklu Bacha na Mozarta! otevřel koncert věnovaný dvěma velkým dílům
Johanna Sebastiana Bacha a Jana Dismase Zelenky. Kontrastu se tak dostali dva skladatelé
barokní éry, kteří proti sobě stáli ve vzájemném obdivu. Zelenka proslul během umělecké
dráhy především kompozicí pro pražské slavnosti při korunovaci Karla VI. českým králem. Za
jeho řízení byla provedena rozlehlá tříaktová skladba pro sóla, sbor a orchestr Sub olea
pacis et palma virtutis conspicua orbi Regia Bohemiae Corona (Pod olivou míru a palmou
ctnosti ve světě proslulá česká královská koruna). V jeho stálém působišti, v Drážďanech, od
něj však byly požadovány jen chrámové skladby: mše, žalmy, responsoria, antifony, litanie
atd. Z této oblasti pochází také dílo Te Deum D dur pro dva sbory, orchestr a sólisty,
uvedené vedle Bachova velkolepého Magnificat v podání Czech Ensemble Baroque pod
taktovkou Romana Válka.
S. Capricornus: Jubilus Bernhardi (17.10.2017, kostel sv. Janů)
Program:
Samuel Capricornus: Jubilus Bernhardi 1660 – výběr z dvaceti čtyř
duchovních koncertů
Musica aeterna
Czech Ensemble Baroque Choir
sbormistr Tereza Válková
řídí Peter Zajíček
Druhý koncert sezony patřil dílu Samuela Capricorna. Program z děl jednoho z
nejvýznamnějších skladatelů, kteří kdy v minulosti působili na Slovensku, uznávaného už ve
své době, uvedl Czech Ensemble Baroque Choir ve spolupráci se slovenským ansámblem
Musica Aeterna pod vedením Petera Zajíčka. Společně provedli skladby na latinský text
nejzávažnější části Capricornovy bratislavské tvorby soustředěné ve sbírkách Opus
Musicum, které byly při násilné rekatolizaci spolu s ostatními hudebninami zničeny. Tento
program dva spojené ansámbly s úspěchem uvedly vedle Brna také ve Valašském Meziříčí,
Zlíně a v Bratislavě.
Koncert hostů – Collegium Zielenski (27.10. 2017, kostel sv. Janů)
Program:
Mikołaj Zieleński: Offertoria et Communiones totius anni (1611)
Collegium Zielenski
sólisté J. Frederiksen, A. Kałużna, J. Stawarska, Z. Magiera aj.
dirigent Stanisław Gałoński
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Mimořádný koncert cyklu přilákal na hostující soubor z Polska. Soubor Collegium Zielenski,
založený polským dirigentem Stanisław Galoński, se ve světě proslavil realizací děl
stěžejního polského skladatele Mikołaje Zieleńskiego, nejvýznamnějšího polského skladatele
před Frederickem Chopinem. Soubor Collegium Zielenski vystoupilo v průběhu své
mnohaleté historie i před papežem Janem Pavlem II a před kurií římskou. Zároveň je
nositelem ceny Le Palmarès des Orphées d'Or, kterou udílí francouzská Académie du
Disque Lyrique. Stejně jako jeho český protějšek Czech Ensembe Baroque se Collegium
Zielenski zabývá ztvárňováním historických a hodnotných hudebních děl v odpovídající
podobě. V Brně soubor uvedl dílo právě Mikołaje Zieleńskiego Offertoria et Communiones
totius anni pocházející z roku 1611.
Biber, Rittler: Requiem (8.11. 2017, kostel sv. Janů)
Program:
P. J. Rittler: Requiem Claudiae Imperatricis
H. I. F. Biber: Requiem in f moll
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
dirigent: Roman Válek
sbormistr: Tereza Válková
koncertní mistr Peter Zajíček
sólisté Lenka Cafourková Ďuricová , Romana Kružíková, Martin Ptáček, Václav Čížek,
Jakub Kubín, Jiří Miroslav Procházka
Program listopadového koncertu v kostele sv. Janů představil k památce zesnulých dvě
requiem autorů vrcholného baroka, jež měli za dob svého působení silné pouto s českými
zeměmi. Prvním z nich byl slezský rodák Philipp Jakob Rittler, jehož Requiem Claudiae
Imperatricis zaznělo v první polovině večera. Druhým byl známější Heinrich Ignaz Franz von
Biber, jehož proslulá Battalia à 10 zahájila druhou část koncertu, po ní pak následovalo
závažné Requiem f moll.
Schütz: Příběh o Kristu (22.12.2017, Besední dům)
Program
H. Schütz: Magnificat, Historia Der Geburt Jesu, Die sieben Worte
Jesu Christi am Kreuz, Warum toben die Heiden
Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir
dirigent Roman Válek
sbormistr Tereza Válková
koncertní mistr Peter Zajíček
sólisté Markéta Böhmová, Pavla Radostová, Martin Ptáček, Jakub Kubín, Lukáš Hacek,
Jiří Miroslav Procházka aj.
Poslední koncert roku 2017 byl vytvořeným oratoriem z tematicky navazujících děl Heinricha
Schütze. Program sestával ze dvou zásadních děl rámujících život Ježíše Krista, Mystérium
zrození a mystérium smrti. Předzvěstí narození je chvalozpěv Panny Marie, která jde
pozdravit svou příbuznou Alžbětu (Historia Der Geburt Jesu Christi). Symbolickým návratem
do starozákonního příběhu a konečným poselstvím je potom velkolepé čtyřsborové moteto
Warum toben die Heiden. Mezi nimi stojí velkolepé Die sieben Worte Jesu Christi am Kreuz.
Z těchto Schützových kompozic, obecně vnímaných nosnými pilíři německého hudebního
baroka, uvedl soubor v červenci na Hudebním festivalu Znojmo scénické oratorium.
V koncertantní podobě jej soubor v nastudování Romana Válka uvedl vedle Brna také ve
Valašském Meziříčí a ve Znojmě.
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K)

BCO – Brno Contemporary Orchestra

Také ve druhé části koncertní sezony 2016/17 spolupracuje s FB
v rámci speciální koncertní řady soudobé hudby se souborem Brno
Contemporary Orchestra.
Pokračovali v dramaturgické linii s písmenem B, kdy je
dramaturgie postavena na racionální nebo emocionální konstrukci,
jejíž charakteristiky jsou mimohudební (prostor konání, město,
emoce, historická událost, barva, ad…), i když postavené na
hudebních termínech (proměna orchestru, hluk, tón, zvuk, ad…).
Také ve druhé části koncertní sezony 2017/18 spolupracuje s FB v rámci speciální koncertní
řady soudobé hudby se souborem Brno Contemporary Orchestra.
Pokračovali v dramaturgické linii s písmenem C.
BCC = 100 = CZECHOSLOVAKIA
Když bez hradeb, tak i bez hranic
Brno je rozlohou malé město a myšlením maloměsto. Je však postavené na velkých gestech,
která utvářela a utvářejí jeho obraz i genius loci. Zbouráním zděných hradeb během 19.
století umožnilo rozvoj města, které se stalo evropskou metropolí, postupně jsme však
vybudovali nové hradby, mentální, lokální a sociální, pokusme se je v 21. století opět
zbourat. Ať je Brno malé pouze rozlohou a nikoliv myšlením, nebojme se velkých gest.
U příležitosti stého výročí vzniku Československa, devadesátého výročí Výstavy
soudobé kultury a úmrtí Leoše Janáčka, osmdesátého výročí Mnichova, sedmdesátého
výročí Vítězného února a Janáčkovy akademie múzických umění a padesátého výročí
okupace v roce 1968 jsme pro vás, naše posluchače, připravili cyklus koncertů, ve kterých
rekapitulujeme i nově utváříme nejlepší tradice mezinárodního významu československé,
české a slovenské hudební kultury.
17. 1. BLÁZEN I (Besední dům, 21:00)
Program:
HANS ZENDER Schubertova „Zimní cesta“ Komponovaná interpretace
pro tenor a malý orchestr (1993) – pro nemoc skladba zrušena
TOMÁŠ VTÍPIL RADIACE 20161028
kompozice na objednávku Českého rozhlasu k příležitosti Narozenin
umění – Art´s Birthday 2017
Brno Contemporary Orchestra
dirigent Pavel Šnajdr
BCO se zapojilo do akce ČRo konané při příležitosti
celosvětových oslav „narozenin umění“ – v duchu hesla
„Rádio je prostor“. Program oslav byl jak pro velké, tak i
malé návštěvníky, začal již v odpoledních hodinách a
pokračoval až do večera. Celkem tříhodinový přímý
přenos z Brna proběhl v přímém přenosu na stanici
Vltava. Slyšeli jsme nejen průběh oslav Narozenin umění
z prostředí moravské metropole – z kulturního prostoru
PRAHA v Brně, z Moravské galerie a Besedního domu –
ale na programu byla také spojení se satelitní sítí Euroradia, ve které bylo možné v přímém
přenosu naladit oslavy, koncerty a zvukové performance z nejrůznějších evropských měst a
jejich kulturních meridiánů (např.: Vídeň, Berlín, Amsterdam, Stockholm, Barcelona, Záhřeb
či Lausanne). Podrobné informace naleznete na webu ab.rozhlas.cz.
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7. 3. BLÁZEN II – DVOJKONCERT (Besední dům, 19:30)
Program:
HANS ZENDER Denn wiederkommen. Hölderlinlesen III (1991)
HEINZ HOLLIGER Turm-Musik pro flétnu, komorní soubor a mgf. pás
GEORG FRIEDRICH HAAS …Einklang freier Wesen…
MARTIN BURLAS Záznam siedmeho dňa pro libovolné obsazení
recitace Irena Troupová
flétna Daniel Havel
BCO – Brno Contemporary Orchestra
dirigent Pavel Šnajdr
…BCO patří zcela nepochybně mezi
republikové špičky v provádění soudobých
skladeb, které, naštěstí, stále ještě zůstávají
skryty široké mase posluchačů. A tak jsou
koncerty Brno Contemporary Orchestra vždy
takovým milým happeningem, na kterém se
shromáždí hrstka lidí, jež tato hudba dokáže
oslovit a kteří si nestěžují na to, že je příliš
disonantní, nebo že by to dokázali složit
taky… (operaplus.cz)
27. 03. BALET Den hudby ve Vile Tugendhat V (vila Tugendhat, 19:30)
Program:
B. MARTINŮ Divadlo za branou (autorská suita)
premiéra nového programu
Zuzana Barochová soprán
Tomáš Krejčí baryton
BCO – Brno ContemporaryOrchestra
dirigent Pavel Šnajdr
20. 9. 1936 proběhla v brněnském Národním divadle světová
premiéra opery-baletu Bohuslava Martinů Divadlo za branou.
Od roku 1946 sídlila ve vile Tugendhat soukromá taneční
škola Karly Hladké, která spolupracovala s předním
brněnským tanečníkem a choreografem Ivo Váňou Psotou,
který její školu ve vile Tugendhat osobně několikrát navštívil.
Při již zmíněné světové premiéře tančil jednu z hlavních rolí
právě on. Kruh se uzavřel a osmdesát let od premiéry
zazněla ve vile Tugendhat autorská komorní verze Divadla
za branou.
Originální verze opery počítá samozřejmě s velkým
orchestrem, sólisty, sborem a baletem a její původní délka je
cca dvě hodiny. Pro potřeby BCO ji s laskavým svolením
Nadace B. Martinů instrumentačně i dramaturgicky upravil
Pavel Šnajdr.
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19. 4. Blahopřání (Besední dům, 19:30)
Program:
MAREK KOPELENT A Few Minutes with an Oboist, Concerto
galante pro hoboj a komorní soubor
ZBYNĚK VOSTŘÁK Kyvadlo času pro violoncello, 4
instrumentální skupiny a elektronické varhany op. 40
SOFIA GUBAJDULINA Concordanza pro komorní soubor
MAREK KOPELENT Vyhnání pro mezzosoprán, hoboj sólo a 9
hlubokých smyčců na texty Starého zákona a J. A.
Komenského
Irena Troupová soprán
Vilém Veverka hoboj
Josef Klíč violoncello
BCO – Brno Contemporary Orchestra
dirigent Pavel Šnajdr
20. dubna od 19:30 BCO oslavilo mimořádným
koncertem významné jubileum českého skladatele a
klavíristy Marka Kopelenta (*1932) za jeho osobní
účasti. Popřáli mu přední čeští hudebníci: hobojista
Vilém Veverka, sopranistka Irena Troupová a
violoncellista Josef Klíč. Zazněly jeho skladby Vyhnání na texty Starého zákona a J. A.
Komenského a A Few Minutes with an Oboist a také díla skladatelů s Markem Kopelentem
spjatých (Zbyněk Vostřák, Sofia Gubajdulina). To vše v podání BCO pod taktovkou Pavla
Šnajdra.

15. 5. BALET Den hudby ve Vile Tugendhat V (vila Tugendhat, 19:30)
Program:
B. MARTINŮ Divadlo za branou (autorská suita)
premiéra nového programu
Zuzana Barochová soprán
Tomáš Krejčí baryton
BCO – Brno ContemporaryOrchestra
dirigent Pavel Šnajdr
20. 9. 1936 proběhla v brněnském Národním
divadle
světová
premiéra
opery-baletu
Bohuslava Martinů Divadlo za branou. Od roku
1946 sídlila ve vile Tugendhat soukromá
taneční
škola
Karly
Hladké,
která
spolupracovala
s předním
brněnským
tanečníkem a choreografem Ivo Váňou Psotou,
který její školu ve vile Tugendhat osobně
několikrát navštívil. Při již zmíněné světové
premiéře tančil jednu z hlavních rolí právě on.
Kruh se uzavřel a osmdesát let od premiéry
zazněla ve vile Tugendhat autorská komorní
verze Divadla za branou.
Originální verze opery počítá samozřejmě s velkým orchestrem, sólisty, sborem a
baletem a její původní délka je cca dvě hodiny. Pro potřeby BCO ji s laskavým svolením
Nadace B. Martinů instrumentačně i dramaturgicky upravil Pavel Šnajdr.
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8. 6. Bergiána (Moravské náměstí a Místodržitelský palác – kavárna Morgal, 19:30)
Program:
JOSEF BERG Pijácký orloj, Eufrides před branami Tymén
Snídaně na hradě Šlankenvaldě, Provizorní předvedení opery Johanes
doktor Faust
Matyáš Dlab – režie
Matěj Sýkora – výtvarná spolupráce
Javorský Martin – tenor
Pavla Radostová – soprán
Jarmila Balážová – mezzosoprán
Tomáš Krejčí – baryton
Otakar Blaha – recitace
Matěj Nytra, Jarmila Balážová, Lubomír Kopkáš, Lucie
Králíková – herci
BCO – Brno Contemporary Orchestra
dirigent Pavel Šnajdr
Ve čtvrtek 8. června zakončil soubor BCO svou šestou sezonu. A to
ve velkém stylu a přímo v centru Brna na Moravském náměstí.
V rámci open air projektu nazvaném Bergiána zazněly na různých
místech tři opery a jedna sborová skladba jednoho z nejzajímavějších
pojánačkovských skladatelů Josefa Berga, rodáka z Brna.

21.6. a 25.9. a 16.10. Den hudby ve vile Tugendhat VI (vila Tugendhat)
Program
CHRISTINE KUBISCH Seven Magnetic Places pro smyčcové kvarteto
a elektroniku (v rámci Expozice nové hudby)
SCHULHOFF, IŠTVAN, RYCHLÍK
BCO – Brno Contemporary Orchestra
dirigent Pavel Šnajdr
Wien Landstraße je název vídeňského vlakového
nádraží, místa určeného k cestování a setkávání.
Speciálními sluchátky, jež zaznamenávají pouze
elektrické vlny, ne však akustické prostředí lokace,
Christina Kubisch na tomto místě pořídila mnoho
nahrávek. Ve skladbě Wien Landstraße hudebníci
vstupují (nebo nevstupují) do dialogu s elektromagnetickým zvukovým světem. Je to zvláštní
setkání dvou reálných světů.
4.10. Zimní cesta (Besední dům, 19:30)
Program
ZENDER / SCHUBERT Zimní cesta
BCO – Brno Contemporary Orchestra
tenor Jaroslav Březina
dirigent Pavel Šnajdr
Písňový cyklus pro mužský hlas a klavír Franze Schuberta z roku 1827 na básně Wilhelma
Müllera, Komponovaná interpretace pro tenor a malý orchestr (1993). Jedná se odložené
provedení této skladby, která byla z důvodu nemoci nemoci přesunuta do další koncertní
sezony.
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21.11.Dvojkoncert pro JAMU (Besední dům 19:00 a 21:00)
Program
BOULEZ, ADAMÍK, YUHAS , PIŇOS
Koncert ze skladeb pedagogů
Sára Medková - klavír
Gareth Davis - basklarinet, lesní roh
BCO – Brno Contemporary Orchestra
dirigent Pavel Šnajdr
Janáčkova akademie múzických umění slavila
v roce 2017 70 let od svého vzniku. Připravila tisíce
absolventů, kteří výrazně přispěli k rozvoji umění a
kultury, vzdělávání i vědy. Mezi ně se řadí také
většina členů BCO a také těch, jejichž skladby na
koncertě zazněly.

L) ČFSB – Český filharmonický sbor Brno
Ve snaze rozšířit nabídku koncertní sezony a učinit tak z Besedního domu centrum
hudebního života přizvala Filharmonie Brno ke spolupráci v sezoně 2016/2017 i další
významnou brněnskou hudební instituci – Český filharmonický sbor Brno.
ČFSB patří k nejužší světové špičce.
Dirigenti, orchestry a sólisté, s nimiž
sbor doposud spolupracoval, se o něm
vyjadřují v superlativech. Kritika pak
oceňuje především kompaktní zvuk a
širokou škálu výrazových prostředků,
jimiž disponuje. Český filharmonický
sbor Brno (založen 1990) vystupuje na
všech
evropských
prestižních
festivalech i významných koncertech a
vždy dokáže posluchače uchvátit
vysokou profesionalitou a mimořádným
hudebním cítěním.
Pro své posluchače připravuje sbor pro
každou sezonu kolem osmi koncertů zaměřených především na významná vokální či
vokálně-instrumentální díla.
Sezona 2016/20175
5. abonentní koncert – Sborový koncert (19. 02., Besední dům)
Program:
V. Silvestrov, I. Hrušovský, F. Biebl, P. Fiala, S. Rachmaninov
Slovenský filharmonický sbor
sbormistr Jozef Chabroň

5

V sezoně 2017/2018 již nebyl řada ČSFB do programu Filharmonie Brno zahrnuta.
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6. abonentní koncert (19. 03., Besední dům)
Program:
Martinů:
Violoncellový
koncert č. 1
Martinů: Kytice
Petr Nouzovský violoncello
Lucie Silkenová, Jana Hrochová,
Tomáš Černý, Jiří Brückler sólo
Královéhradecký dětský sbor Jitro
sbormistr Jiří Skopal
Český filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Hradec Králové
Leoš Svárovský dirigent
7. abonentní koncert (28. 05., Besední dům)
Program:
Beethoven: Romance G-dur a F-dur pro housle a orchestr
Vaňhal: Stabat Mater
Marta Reichelová soprán
Lucie Hilscherová alt
Jiří Vodička housle
Čeští komorní sólisté
Český filharmonický sbor Brno
dirigent Petr Fiala

M) MHFB
Mezinárodní hudební festival Brno, 26. ročník Velikonočního festivalu duchovní hudby
9. – 23. dubna 2017
Světci, svědectví
Nejvydatnější inspirací pro Velikonoční festival duchovní hudby je samotné jeho
zakotvení mezi Svatý týden (s připomínkou Poslední večeře a Umučení Krista) a neděli
Zmrtvýchvstání Páně s následujícím velikonočním týdnem. Motivem festivalu v roce
pětistého výročí reformace bylo téma svědectví.
9. 4. MATOUŠOVY PAŠIJE (kostel sv. Janů, Minoritská ul., 20:00)
Program:
JOHANN SEBASTIAN BACH Matoušovy pašije BWV 244
oratorium pro sóla, dva sbory a orchestry
Capella Cracoviensis (Polsko)
dirigent Jan Tomasz Adamus
Velikonoční festival duchovní hudby zahájily v neděli 9.
dubna v kostele sv. Janů známé Matoušovy pašije od J. S.
Bacha. Vystoupila Capella Cracoviensis, jeden z
nejdynamičtěji se rozvíjejících souborů v Polsku, který se
specializuje na interpretaci staré hudby. Na Velikonoční
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festival duchovní hudby přijel tento soubor do Brna podruhé; poprvé to bylo v roce 2013, kdy s
velkým úspěchem uvedl Händelovo oratorium Izrael v Egyptě.

11. 4. BRÁNY JERUZALÉMA (českobratrský evangelický chrám J. A. Komenského, 20:00)
Program:
BRONIUS KUTAVIČIUS Jeruzalės vartai (Brány Jeruzaléma)
Stanislav Předota kantor (ze zvukového pásu)
Vox Iuvenalissbormistr Jan Ocetek
Orchestr BERG dirigent Petr Nouzovský
koncept Mirka Eliášová
light design Jan Komárek
Litevský skladatel Bronius Kutavičius (1932) složil cyklus Brány
Jeruzaléma (Jeruzalės vartai) v letech 1991–1995. Jeho námět
pochází z novozákonního textu Zjevení sv. Jana (Rev. 21: 9–27)
popisujícího vizi nového Jeruzaléma. Kutavičius pojal Nebeský
Jeruzalém jako transcendentní vzor města (Středu Světa) vyvázaný
z dějinného Času a jako místo, v němž se lze setkat s různými archetypálními modely rituálů
i samotným obrazem Nebes. V tomto směru mělo uchopení Bran Jeruzaléma jako rituálu, jak
je představil Orchestr BERG a sbor Vox Iuvenalis, plné opodstatnění, byť není autorem
přímo předepsáno. Koncert byl pochvalně hodnocen na portálu časopisu Harmonie
(http://www.casopisharmonie.cz/kritiky/extaticka-meditace-u-bran-jeruzalema.html) i v Opus
musicum 3/2017.
12. 4. UKŘIČENÉ LAMENTACE (kostel sv. Jakuba, Jakubské nám., 21:00)
Program:
Lamentace a Carola Luythona a Pedra Ruimonteho
Graindelavoix (Belgie):
Alice Kamenezky, Anne-Kathryn Olsen, RazekFrançoisBitar, Albert Riera, Andrés Miravete
Fernández, Marius Peterson, Tomàs Maxé,
Arnout Malfliet
umělecký vedoucí Björn Schmelzer
Koncert
slavného
belgického
souboru
Graindelavoix uvedl posluchače do závěru Svatého
týdne, takzvaného tridua. V těchto třech dnech
zaznívaly během obřadů temných hodinek Nářky
proroka Jeremiáše ve funkci zpívaných čtení prvního
nokturnu matutina. Program koncertu Graindelavoix konfrontoval lamentace Carola Luythona
(varhaníka císaře Rudolfa II.), vydané v Praze roku 1604, a dosud prakticky neznámé
zhudebnění původem španělského skladatele Pedra Ruimonteho. Celý koncert vlastně
zapůsobil jako výjimečný moment zastavení v jakémsi dočasně stvořeném malém světě.
Soustředění členů souboru Graindelavoix se přeneslo i na publikum a vytvořilo ohromně
koncentrovanou atmosféru…, napsal kritik Boris Klepal na portálu Zápisník zmizelého
(http://zapisnikzmizeleho.cz/graindelavoix-jeremiasovy-narky-na-velikonocnim-festivaluduchovni-hudby/)
13. 4. ZPÍVANÁ ROZJÍMÁNÍ (kostel Nanebevzetí Panny Marie, 21:00)
Program:
FRANTIŠEK ANTONÍN MÍČA Zpívaná rozjímání (Abgesungene
Betrachtungen), sepolkro
Radka Dolečková soprán (Duše)
Kateřina Oplová alt (Outrpnost)
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Jan Bochňák tenor (Hříšník)
Jan Líkař bas (Kristus)
Barokní orchestr Pražské konzervatoře
dirigent Jakub Kydlíček
Festivalové hodinky se na Zelený čtvrtek a Velký pátek vrátily
zpět na své tradiční místo, tedy do jezuitského kostela
Nanebevzetí Panny Marie. Jejich náplní nebyly tentokrát
obvyklé lamentace či responsoria, ale rozsáhlejší duchovní
skladby. Tato oratoria a jim příbuzná díla nemají pevné místo
v bohoslužbě Svatého týdne, ale v 18. století k němu
nerozlučně patřila jako určitý doplňující program. Hrabě
Questenberg, zaměstnavatel skladatele Františka Antonína
Míči (1696–1744), měl ve zvyku uvádět oratoria ve svém sídelním městečku Jaroměřicích
vždy na Velký pátek odpoledne, zatímco předchozího dne se táž skladba provedla někde
jinde, za Questenbergova života například v Brně či v Olomouci. Míčova Zpívaná
rozjímání přijel do Brna provést Barokní orchestr Pražské konzervatoře pod vedením Jakuba
Kydlíčka. Přihlédneme-li k faktu, že se jedná o studenty konzervatoře, kteří jsou teprve na
samém počátku svých uměleckých kariér, nemůžeme hodnotit výkony orchestru i sólistů
jinak
než
jako
úctyhodné,
napsal
kritik Lukáš
Pavlica
pro
Harmonii
(http://www.casopisharmonie.cz/kritiky/zpivana-rozjimani-prazskych-konzervatoristu-vbrne.html).
14. 4. VELKOPÁTEČNÍ ZTIŠENÍ (kostel Nanebevzetí Panny Marie, 21:00)
Program:
FRANTIŠEK IGNÁC ANTONÍN TŮMA Sonáta č. 3 a moll, Sonáta č. 2
e moll
JAN KŘTITEL VAŇHAL Stabat Mater, oratorium pro sólový soprán a
alt, ženský sbor a komorní orchestr
Katedra zpěvu Hudební fakulty JAMU, Brno
Instrumentální soubor Konzervatoře Brno
Velký pátek byl v křesťanské tradici klíčovým dnem
Kristovy smrti. V katolické tradici se velká část obřadů
včetně Uctívání kříže odehrála již dopoledne, odpoledne
zpravidla následovalo procesí či individuální návštěvy
Božích hrobů v jednotlivých chrámech. Odpoledne se
také konaly obřady Temných hodinek k Bílé sobotě (již
zde je nepatrně naznačena jistá naděje, brzký konec
smutku) a v 18. století tak obvyklé hudební produkce. Do
tohoto času mezi smutkem a očekáváním ideálním
způsobem zapadl i program festivalových temných hodinek, sestavený ze dvou českých, ve
Vídni úspěšně působících skladatelů. Středověkou sekvenci Stabat Mater o Panně Marii
Bolestné zhudebnili František Ignác Tůma (1704–1774) i Jan Křtitel Vaňhal (1739–1813).
Program připravil a nastudoval dirigent Tomáš Krejčí s posluchači pěvecké katedry
Janáčkovy akademie múzických umění a Konzervatoře Brno. Provedení velmi kladně
hodnotila
např.
Jindra
Bártová
v recenzi
na
portálu
Opera
Plus
(https://operaplus.cz/velkopatecni-ztiseni-brne/).
20. 4. TESTIMONIUM (bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo nám., 20:00)
Program: SVĚDECTVÍ SVATÝCH V POEZII A HUDBĚ HILDEGARDY Z BINGENU
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Tiburtina ensemble:
Ivana Bilej Brouková, Daniela Čermáková, Marta Fadljevičová, Anna Chadimová
Havlíková, Kamila Mazalová, Renata Zafková zpěv
Margit Übellacker dulce melos
12. století bylo stoletím pohybu, plným zvratů, změn a
náboženské,
institucionální
revolty.
V
oblasti
německého Porýní do tohoto dění zasáhla Hildegarda z
Bingenu (1098–1179) – magistra kláštera na
Disibodenbergu,
později
abatyše
ženského
benediktinského kláštera na Rupertsbergu, mystička,
skladatelka, spisovatelka a snad i léčitelka. Její hudba
láká k experimentu. Tiburtina ensemble, renomovaný
ženský soubor specializovaný na starou hudbu, jako určitou výzvu zvolil improvizovaný
doprovod jednohlasých zpěvů na strunné drnkací, řekněme starozákonní nástroje – harfy a
psalterium (dulce melos). Přirozeně plynoucí proud s častými melismaty a občas vícehlasy
byl mimořádně koncentrovaný, jemný, způsobem zpěvu velmi sladěný, s menší dynamickou
škálou. … Působivý zpěv se nesl zšeřelým chrámem, napsala pro časopis Harmonie v kritice
koncertu Jana Michálková Slimáčková (http://www.casopisharmonie.cz/kritiky/starobrnenskekoncerty-velikonocniho-festivalu.html). Koncert natáčel Český rozhlas.
21. 4. VARHANNÍ KONCERT (bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo nám.,20:00)
Program:
CHARLES TOURNEMIRE Improvizace na chorál „Victimae paschali
laudes“
BOHUSLAV MARTINŮ Vigilie H 382
CHARLES-MARIE WIDOR Kantiléna (č. 3) ze Symfonie pro varhany č.
10 D dur op. 73 „Románské“
VLADIMÍR WERNER Victimae paschali laudes z cyklu Sequentiae pro
varhany
SIGFRID KARG-ELERT Chorální improvizace op. 65 (výběr)
MAX REGER Fantazie na chorál „Halleluja! Gott zuloben“ op. 52 č. 3
Jan Šprta varhany
Jan Šprta (1989) studoval varhanní hru na Konzervatoři Brno, Universität
für Musik und darstellende Kunst ve Vídni a na Hudební akademii
v Basileji. Úspěšně se zúčastnil několika mezinárodních soutěží, na nichž
získal významná ocenění. Nyní působí ve Švýcarsku. Recitál Jana Šprty
byl sestaven z děl 19. a 20. století a vedle kompozic velikánů varhanní
hudby v něm zazářila i skladba bývalého učitele brněnské konzervatoře
Vladimíra Wernera (1937–2010) či jediná varhanní skladba Bohuslava
Martinů. Nástroj, k němuž Šprta vybíral program, má hutný, tmavý
romantický zvuk, v plénu dost mohutný a méně konkrétní, s nižšími, ne
tolik libozvučnými mixturami. Přesto, že na některý repertoár není vhodný,
Jan Šprta vyzdvihl jeho přednosti a předvedl ho nejlepším světle,
poznamenala
Jana
Michálková
Slimáčková
v kritice
pro
Harmonii
(http://www.casopisharmonie.cz/kritiky/starobrnenske-koncerty-velikonocniho-festivalu.html).
Také tento koncert nahrával Český rozhlas.
21. 4. APOŠTOL PAVEL (bazilika Nanebevzetí Panny Marie, Mendlovo nám, 20:00)
Program:
FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Paulus (Sv. Pavel), oratorium op. 36 (MWV A 14)
pro sóla, smíšený sbor a orchestr
Marie Fajtová soprán
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Štěpánka Pučálková mezzosoprán
Jan Rusko tenor
Roman Hoza baryton
Český filharmonický sbor Brno sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno
dirigent Leoš Svárovský
Oratorium Paulus Felixe Mendelssohna-Bartholdyho
(1809–1847) je založeno na novozákonním příběhu
svatého Pavla. Saul (Pavel) je v první části oratoria
představen jako horlivý pronásledovatel křesťanů, na cestě
do Damašku se však setkává se vzkříšeným Kristem, který
se mu zjevuje jako světlo a hlas. Pavel po setkání nakrátko
oslepne, a když se mu zrak vrátí, nechá se pokřtít. Ve
druhé části oratoria už vystupuje jako křesťanský kazatel.
Na provedení oratoria se podíleli respektovaní sólisté,
Český filharmonický sbor Brno a Filharmonie Brno pod
taktovkou Leoše Svárovského. Kritika otištěná v časopise
Opus musicum 3/2017 kladně hodnotila nejen tento
koncert (Dirigent Leoš Svárovský dokázal s orchestrem
vytvořit širokou dynamickou škálu a díky jeho preciznosti
byl celý ansámbl vyvážený. … Sbor se předvedl jako
kvalitní hudební těleso a publikum si mohlo vychutnat
jednotnost ruku v ruce se srozumitelností.), ale i celý
ročník festivalu: Velikonoční festival duchovní hudby
nejenže splnil, ale do jisté míry i předčil očekávání
vzbuzená ročníky minulými. Stoupající kvalitativní tendence festivalu tak v souladu
s letošním tematickým zaměřením podává svědectví o těžké práci všech zúčastněných.
Festival zcela jistě kvalitativně obohacuje brněnský hudební život a přispívá k nebývalé
hudební a duchovní pestrosti města Brna.

Mezinárodní hudební festival Brno, 30. ročník Expozice nové hudby
21. – 23. června 2017
Zvučící sochy
Na rok 2017 připadl 30. ročník mezinárodního hudebního festivalu Expozice nové
hudby a po letech putování se vrací tam, kde začínal, zpátky k Mezinárodnímu hudebnímu
festivalu Brno, dnes pojmenovanému Moravský podzim.
Slavnostní třicátý ročník Expozice nové hudby je v mnohém rekapitulační, vrací se k
dřívějším termínům (léto s instalacemi, koncerty paralelně s festivalem Moravský podzim),
projektům (opět ozvučené zahrady), autorům i souborům (AMM, Aquirre, Adamčiak…), ale
pořád zůstává progresivní „expozicí“, a tak je vše pojímáno zase jinak: nově, přítomně,
revolučně či evolučně.
Festival byl časově rozprostřený do obou koncertních sezón Filharmonie Brno. Začal
v červnu akustickými instalacemi a koncertem Američana Charlemagne Palestineho (1. část
21. – 25. června 2017 s názvem Zvučící sochy). Ve 2. pololetí se odehrál podzimní blok,
který jsme spojili s říjnovým festivalem Moravský podzim.
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21. 6. Koncert (vila Tugedhat, 18:00)
Program:
CHRISTINA KUBISCH Wien Landstraße (2016) pro smyčcový
ansámbl a elektromagnetické zvuky
BCO – Brno Contemporary Orchestra
dirigent Pavel Šnajdr
Skladba Wien Landstraße Christiny Kubisch je
výsledkem spolupráce této renomované německé
skladatelky s další významnou autorkou Carolou
Bauckholt. Obě skladatelky si vyměnily navzájem
materiál z jejich děl a pak ho remixovaly do dvou
nových kusů. Nové instrumentální části posléze
Christina Kubisch použila jako základ pro kvartet.
Wien Landstraße je název vídeňského vlakového
nádraží, místa určeného k cestování a setkávání.
Speciálními sluchátky, jež zaznamenávají pouze
elektrické vlny, ne však akustické prostředí lokace, Christina Kubisch na tomto místě pořídila
mnoho nahrávek. Ve skladbě Wien Landstraße hudebníci vstupují (nebo nevstupují) do
dialogu s elektromagnetickým zvukovým světem. Je to zvláštní setkání dvou reálných světů.
21. 6. Rozeznění instalace (zahrada vilyTugedhat, 18:30)
Program:
CHRISTINA KUBISCH Brunnenlieder (Písně fontány,
2009/2017), čtyřkanálová zvuková instalace
V zahradě Vily Tugendhat, kousek pod budovou,
stojí smuteční vrba. Kolem ní jsou na zemi
umístněné čtyři velké reproduktory; vypadají jako
staré skály, jsou však vyrobené z ryzího plastu.
Návštěvníci se mohou posadit ke stromu a
naslouchat skutečným zvukům zahrady i zvukům
kompozice
Brunnenlieder
(Písně
fontány)
německé umělkyně Christiny Kubisch. Někdy se
ty zvuky míchají, někdy lze slyšet dva odlišné
akustické světy. Kompozice Brunnenlieder byla
vytvořena z různých terénních nahrávek vody, zurčících a tekoucích živlů, kapání, bublání,
syčících a prýštících vodních erupcí, tiše tekoucí i neklidně čeřené vody, potůčků a malých
řek. Někdy jako by vycházely ze země, jindy proudí kolem stromu nebo směrují nahoru jako
proud fontány a někdy jenom v tichosti bublají a tečou.
21. 6. Rozeznění instalace (zahrada vily Löw-Beer, 19:00)
Program:
MARIA BLONDEEL Znějící zahrady 2017, interaktivní světelná
a zvuková instalace
Pro
umělecké
projekty
Marii
Blondeel
je
charakteristický interdisciplinární přístup, jenž lépe
vyjadřuje pestrost našeho každodenního světa. Krása
indiference, manifestována v nehmotných světelných a
zvukových jevech, přivedla umělkyni k akustickým
konceptům,
ovlivněným
nejnovější
technologií,
počítačovými programy a zvukovými soustavami. V
instalaci Znějící zahrady 2017, vytvořené pro zahradu
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vily Löw-Beer, pracovala se zvukovými a vizuálními prvky a jejich společným povrchem.
Použila elektronický generátor zvuku s fotoelektrickými odpory a červené a bílé linie na
označení slunečních paprsků na poli během dne. Projekt byl usouvztažněný s pohybem
stínů. Když autorka pro instalaci vytvářela mapu struktury pole, použila svůj vlastní stín,
stopu svého těla v prostoru, v specifických umístněních, jako měřící jednotku pro zobrazení
času „byla jsem zde“.

22. 6. Varhanní koncert (Betlémský kostel na ul. Pellicova, 19.00)
Program:
CHARLEMAGNE PALESTINE Schlingen Blängen (1964–2017)
Charlemange Palestine varhany
Coby respektovaný skladatel-interpret i vizuální a
intermediální umělec vytvořil Charlemagne Palestine od
70. let rozsáhlé mnohotvárné dílo, jež bylo prezentováno
na prestižních uměleckých scénách, v muzeích a na
festivalech v mnoha zemích světa. Nejvíce ho proslavily
koncerty vlastní elektronické i akustické hudby, jež Tom
Johnson charakterizoval jako „nejextrémnější formu
hudebního minimalismu“.
Schlingen Blängen je kontinuální otevřená
zvuková forma pro píšťalové varhany, kterou Palestine začal rozvíjet v roce 1964 v Unitárním
kostele u newyorského Central Parku. Od té doby projekt uvedl na jedinečných varhanách v
Holandsku, Belgii, Francii, Itálii, Portugalsku, Španělsku, Velké Británii, Norsku, Švédsku,
Dánsku, USA, Kanadě, Japonsku, Austrálii, Peru, Brazílii, Mexiku, Polsku, Lotyšsku,
Estonsku a v dalších zemích světa.
23. 6. Komentovaná prohlídka (vila Löw-Beer, 18.00)
Program:
MARIA BLONDEEL – komentovaná prohlídka instalace
JAN ADAMČIAK „hladaJ mA MA“
V pátek na závěr festivalu proběhla ještě komentová prohlídka instalaci Marie Blondeel, která
byla spojena s překvapením – návštěvnící se dozvěděli indície, kde hledat intervence Milana
Adamčiaka In memoriam do veřejného prostoru. K tomuto účelu bylo zhotoveno 1000 ks
pohlednic s návodem, který bude k dispozici v kavárně Praha Moravské galerie v Brně. Tato
intervence bude trvat až do začátku Moravského podzimu, který je v tomto roce propojen
s Expozicí nové hudby.
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Část II 6. – 28. října 2017
Nová ®evoluce (v termínu Moravského podzimu se tedy uskutečnilo také několik koncertů
Expozice nové hudby).
„Ne vše nové je revoluční, ne vše revoluční je nové.“
„Partitura může být stará, ale hudba zní tady a teď.“
11.10. AMM / CORNELIUS CARDEW: Treatise (Besední dům 19:30)
AMM / CORNELIUS CARDEW: Treatise
AMM: Eddie Prévost, John Tilbury a Keith Rowe
Část nejdelší grafické partitury světa zazněla při podzimní
části brněnské Expozice nové hudby. Jde o
skladbu Treatise od Cornelia Cardewa z roku 1967. Zazní
v podání AMM, věhlasného britského souboru volné
improvizace. Je činný od 60. let minulého století a v Brně
vystoupí v téměř původní sestavě.
* Z důvodu onemocnění klavíristy Johna Tilburyho bude hrát soubor AMM pouze jako duo.
Dnešní provedení Cardewovy skladby se tak bude odlišovat od podání tria, což vyjadřuje i
název koncertu: AMM – a response to Treatise.

13.10 Pounding Ponc – LIVE, 1. polovina (Skleněná louka19:30)
Ve spolupráci se Sdružením Skleněná louka, z.s.
vernisáž výstavy / úvodní řeč Jozef Cseres
PETR KOFROŇ – AGON ORCHESTRA
Barevná hudba Miroslava Ponce (nahrávka)
TOMÁŠ VTÍPIL živé vystoupení
ALESSANDRO BOSETTI
Colour Music 1925 (nahrávka)
FRANTIŠEK CHALOUPKA
Barevná hudba (nahrávka)
TIZIANA BERTONCINI – THOMAS LEHN
živé vystoupení
20.10 Pounding Ponc – LIVE, 2. polovina (Skleněná louka19:30)
Ve spolupráci se Sdružením Skleněná louka, z.s.
AHAD – ÉN
MICHAEL DELIA
PETER GRAHAM – PAVEL ZLÁMAL
HANS W. KOCH
živá vystoupení
Projekt Pounding Ponc (Bušení do Ponce)
vznikl v roce 2015 jako doprovodná akce k
výstavě Brněnský Devětsil: multimediální
přesahy umělecké avantgardy v Moravské
galerii (kurátor Petr Ingerle), na níž byly
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vystaveny úžasné kresby barevné hudby českého skladatele Miroslava Ponce (1902–1976)
z poloviny 20. let minulého století. Na dvou koncertech (13. 10. a 20. 10. 2017) zazněly v
živém autorském provedení kompozice, jež před dvěma lety jejich tvůrci vytvořili podle
původních Poncových hudebních kreseb.
15.10. Divergent Connections Orchestra (Tržnice Brno, Zelný trh 14–16, 21:30)
Divergent Connections Orchestra
koncert improvizačního souboru
Ve spolupráci s Tržnicí Brno
Juraj Valenčík kontrabas
Petr Ptáček, Václav Pálka bicí
Martin Konvička klavír, klávesy
Jan Navrátil el. kytara
Simon Pavlík trombon
Jozef Zimka trubka
Mikuláš Koska lesní roh
Ivan Koubek tuba
Jana Zmeškalová fagot
Radek Zapadlo altsaxofon
Edgar Mojdl okarína, flétny
Michal Indrák syntetizér
umělecký vedoucí a dirigent / Pavel Zlámal
saxofon, klarinet
Systém netradičních dirigentských gest používá Pavel Zlámal jako prostředek k aktivizaci a
motivaci ostatních hráčů. Hudba není předepsaná, je vytvářena v reálném čase a je
produktem reakcí na gesta dirigenta. Funkce dirigenta se v tomto případě významně prolíná
s rolí skladatele – ne však v pravém smyslu tohoto slova; jde spíše o iniciátora, který si
neosobuje úplnou kontrolu nad vznikající hudbou. Na střeše tržnice měl koncert úžasnou
atmosféru podpořenou géniem loci.

25.10. ISHA trio a Moscow Contemporary Music Ensemble (Besední dům 19:30 a 21:00)
Dvojkoncert
ISHA trio / komorní koncert
Dramaturgie koncertu ISHA tria byla postavena na
prezentaci různých, mnohdy hraničních poloh
komponování a interpretování na tradičních nástrojích. Na
převážně již klasických kompozicích jsme chtěli doložit, že
se nejedná o žádné experimentování, provokaci či rebelii,
ale mnohdy o velmi virtuózní a krásné skladby.

Moscow Contemporary Music Ensemble / Machinery,
multimedia music project
Projekt se uskutečňuje za finanční podpory Ministerstva
kultury Ruské federace.
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Projekt Mašinérie je zamýšlen jako obraz stroje a jeho proměny z továrního náčiní do
počítačového čipu v konfrontaci ruské avantgardní hudby 20. let 20. století s díly současných
autorů. Program koncertu nazvaného Mašinérie sestával ze skladeb, které vznikly s pomocí
strojů různých období. Zahrnuje díla Vladimira Gorlinského, Alexandra Chubějeva, Nikolaje
Popova a Alexandra Černyškova, z nichž některá byla napsána přímo pro tento projekt, a
dále nové elektroakustické verze nesmrtelných skladeb Sergeje Prokofjeva, Alexandra
Mosolova a Vladimira Děševova.
Doprovodné akce ENH
30.9. třída Kpt. Jaroše
AVAVAVAntýry - Festival preview
JOHN CAGE: Improvisation IV
19.10. (Husův sbor, Botanická 1, 22:00)
Robert Aiki Aubrey Lowe aka Lichens
22.10. (Zahrada Arnoldovy vily, Brno, Drobného 26 (vstup z ulice Černopolní) 17.00)
Rie Nakajima / Pierre Berthet – Dead Plants / Living Objects

MHF Špilberk 2017
Program sedmnáctého ročníku
mezinárodního hudebního festivalu Špilberk,
konaného ve dnech 16 – 25. srpna 2017, byl
– tak jako předchozí ročníky – rozkročen
mezi tu nejdůstojnější klasiku a crossover,
takže si na své přišlo široké spektrum
posluchačů. V letošním ročníku také
nechyběly kinokoncerty, které vyplňovaly
večery mezi jednotlivými živými
vystoupeními.
.
13. 08.
Program:

Simona Šaturová: Bel canto
ROSSINI: Semiramis / Semiramide - Bel raggio lusinghier – Dolce pensiero“,
árie Semiramidy
BELLINI: Norma - Předehra
VERDI: Rigoletto - „Gualtier Maldè... Caro nome“, árie Gildy
DONIZETTI: Don Pasquale - Předehra
DONIZETTI: Lucie z Lammermooru - „Regnava nel silenzio – Quando rapito
in estasi“, árie Lucie
BELLINI: Kapuleti a Montékové - „Eccomi in lieta vesta – Oh quante volte“,
árie Julie
ROSSINI: Lazebník sevillský - Předehra
„Ah se e ver – L´innocenza di Lindoro“, árie Rosiny
ROSSINI: Italka v Alžíru - Předehra
DONIZETTI: Linda z Chamonix - „Ah! Tardai troppo – O luce di quest’anima“,
recitativ a árie Lindy
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Simona Houda Šaturová - soprán
dirigent Łukasz Borowicz
Zahajovací koncert MHF Špilberk 2017 nesl název Bel canto neboli krásný zpěv, kterým se v
dějinách italské opery označuje ledacos, nejčastěji však její slohové údobí, které začalo
rozkvétat počátkem devatenáctého století, pokrylo hlavně jeho první půli a osobností
Giuseppa Verdiho dospělo až na práh století dvacátého. Krásným zpěvem potěšila publikum
při zahájené festivalu Simona Houda Šaturová v doprovodu Filharmonie Brno a pod vedením
14. 08.
Program:

KINOKONCERT I: Koncert z Paříže

Koncert z Paříže je výjimečnou událost, která se koná každý rok na Den pádu Bastily 14.
července na úpatí Eiffelovy věže jako předehra k tradičnímu ohňostroji. V roce 2014 zazněla
na téma Vojna a mír pro 600 000 diváků před Eiffelovou věží díla Hectora Berlioze, Gaetana
Donizettiho, Johna Williamse, Georgese Bizeta, Giuseppe Verdiho, Giacoma Pucciniho,
Richarda Wagnera, Petra Iljiče Čajkovského ad., a to jako připomínka stého výročí vypuknutí
první světové války. Na koncertě zahrálo dvě stě dvacet hudebníků spolu s pěveckými
hvězdami.
16. 08.
Program:

BIG BAND GUSTAVA BROMA

Rozhlasový Big Band Gustava Broma
Betty Semper - zpěv
Dasha - zpěv
dirigent Vlado Valovič
členové orchestru
Miroslav Hloucal, Lukáš Koudelka, Juraj Bartoš, Ondrej Juraši - trubky
Petr Hnětkovský, Přemysl Tomšíček, Richard Šanda, Štěpán Janoušek - trombony
Radovan Tariška, Rostislav Fraš, Ondřej Štveráček, Rudolf Březina, Miroslav Poprádi saxofony s
Tomáš Baroš - kontrabas
Luboš Šrámek - klavír
Marian Ševčík - bicí nástroje
Druhý živý a v pořadí třetí hudební festivalový večer tentokrát přinesl swingové a jazzové
melodie v podání legendárního Big bandu Gustava Broma. Pěvecky jejich um obohatila
českému publiku velmi známá zpěvačka Dasha a méně známá, ale o to překvapivější,
černošská zpěvačka Betty Semper.
18. 08.
Program:

UHERSKÉ TANCE
Mozart: Symfonie č. 34 C dur KV 338 I 21´
Saint-Saens - Violoncellový koncert č. 1 a moll op.

33 I 19´
Kodály: Tance z Galanty
Brahms - Uherské tance (výběr)
Troels Svane - violoncello
dirigent Bijan Khadem-Missagh
Koncert s názvem Uherské tance, který odehrála Filharmonie
Brno pod taktovkou rakouského dirigenta Bijana Khadema
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Missagha temperamentně půlila festival. Jako sólista se přestavil dánský violoncellista Troels
Svane. Koncert ve stejném složení zazněl ještě následující den v rakouském Hornu.

21. 08.
Program: KINOKONCERT II: Koncert ze Schönbrunnu
Zahrady paláce v Schönbrunnu tvoří nádhernou kulisu letního koncertu Vídeňských
filharmoniků, který je věnován obyvatelům a návštěvníkům Vídně zdarma. V roce 2016 se ve
svém debutu na této letní scéně uvedl dirigent Semjon Byčkov a klavíristky Katia a Marielle
Labèque v programu s francouzským nádechem – zazněl Koncert pro dva klavíry Francise
Poulenka a díla Georgese Bizeta, Hectora Berlioze a Maurice Ravela.
23. 08.
Program:

BABÍ JAR
Kabeláč: Židovská modlitba op. 59
Šest mužských sborů na slova Jiřího Wolkra op. 10
Šostakovič: Symfonie č. 13 b moll op. 113 „Babí Jar“

Tomáš Krejčí baryton / baritone
Jan Špaček recitace / reciter
Láska opravdivá, mužský pěvecký sbor při Ústavu hudební vědy Filozofické fakulty
Masarykovy univerzity
sbormistr Jan Špaček
Akademické pěvecké sdružení Moravan
sbormistryně Veronika Hromková
Ars Brunensis (mužská sekce)
sbormistryně Zuzana Kadlčíková
Mladí brněnští symfonikové, orchestr ZUŠ města Brna
dirigenti Jan Špaček (Kabeláč) a Gabriela
Tardonová (Šostakovič)
výtvarník Libor Jaroš
Šostakovičova třináctá symfonie „Babí Jar“
v nastudování Mladých brněnských symfoniků
zazněla na předposledním koncertě společně
s Kabeláčovou židovskou modlitbou pro baryton,
recitaci a mužský sbor a se skladbou „Hoj“, první
ze Šesti mužských sborů na slova Jiřího Wolkera.
Celý večer byl doprovázen obrazovými
dekoracemi výtvarníka Libora Jaroše.
25. 08.
Program:

SPIELBERG NA ŠPILBERKU
Kornglold: hudba z filmu Dobrodružství Robina Hooda - Stará Anglie, Boj,
Vítězství, Epilog
Steiner/ arr. Günther Gürsch: Téma Tary a houslové sólo z filmu Jih proti
Severu
WIilliams: sbor „Dry Your Tears“ (Osuš své slzy, Afriko) z filmu Amistad
„Flight to Neverland“ (Let do Nezemě) z filmu Hook
Styne / arr. Günther Gürsch:„People“ (Lidi) z filmového muzikálu Funny Girl
(Bláznivá holka)
AURIC: Polka a valčík z filmu Moulin Rouge
Kornglold: Preludium a Serenáda z baletu Sněhulák
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Herma / arr. Caspar Richter a Günther Gürsch: „Before the Parade passes by“
(Než projde průvod), sólo a sbor z muzikálu (filmu) Hello, Dolly!
WIilliams: Raiders March (Lupičský pochod) z Indiana Jonese
Kander / arr. Günther Gürsch:New York, New York, píseň-téma ze
stejnojmenného filmového muzikálu
WIilliams: Victors Tale (Viktorův příběh) z filmu Terminál
Morricone / arr. Günther Gürsch: „Jill´s America“ (Jillina Amerika) z filmu
Tenkrát na Západě
Copland:„Hoe Down“ (Hej rup) z filmu Rodeo
WIilliams:Hlavní téma z filmu Schindlerův seznam, sbor „Star of Bethlehem“
(Betlémská hvězda) z filmu Sám doma
Nilsson / arr. Günther Gürsch:Gabrielina píseň z filmu Jako v nebi
Isabel Dörfler - mezzosoprán
Ars Brunensis
umělecký vedoucí a sbormistr Dan Kalousek
dirigent Caspar Richter
Spielberg na Špilberku byl závěrečným
koncertem letního hudebního festivalu
pořádaného Filharmonií Brno. Filmová
hudba přilákala na hrad Špilberk velké
množství posluchačů a vyprodané hradí
nádvoří toho bylo důkazem. Skvělé
výkony orchestru, sboristů a německé
muzikálové star Isabel Dörfler a v
neposlední řadě i skvělému
energetickému výkonu dirigenta Caspara
Richtera, tak fanoušky filmové hudby
nadmíru potěšili. V průběhu koncertu
také došlo unikátní události; došlo zde k
zasnoubení přímo na pódiu. Na začátku druhé půlky se jeden z posluchačů vyslovil ke své
lásce a požádal ji o ruku a tak návštěvníci odcházeli z koncertu nejen s hudebními zážitky…
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Mezinárodní hudební festival Brno, 49. Moravský podzim
6. – 28. října 2017

®

evoluce
Programovým těžištěm Moravského podzimu v roce 2017 byla hudba první třetiny 20. století,
ale také hudba s „revolučními“ náběhy (dlouho) před i po tomto období. Před třemi sty lety
reagoval Johann Sebastian Bach na vskutku revoluční počin v ladění a začal psát svůj
proslulý cyklus Dobře temperovaný klavír; na tento aspekt jsme upozornili celovíkendovou
poctou klavíru, která zahrnovala nejen hudbu Bacha, ale mimo jiné také unikátní recitálykonfrontace: David Greilsammer prolnul sonáty zvukových inovátorů své doby Domenika
Scarlattiho a Johna Cage, Steffen Schleiermacher uvedl skladby českých a ruských
avantgardistů první třetiny 20. století. Tendence ruského futurismu byly představeny
především v podobě dvou rekonstrukcí: futuristické opery Vítězství nad sluncem a zvláště
Avraamovova konceptu Symfonie sirén, aplikovaného na brněnské zvukové prostředí.
V programu festivalu se také odrazila celá řada výročí: 450 let od úmrtí Jacoba Vaeta (který
podle posledních výzkumů s velkou pravděpodobností zemřel a byl pochován v Brně), 260
let od úmrtí Domenika Scarlattiho, 100 let od úmrtí Clauda Debussyho, týž počet let od
narození korejského skladatele Isanga Yuna, 80. narozeniny Valentina Silvestrova, 70 let od
vzniku Janáčkova kvarteta, 25 let od úmrtí Johna Cage. S odkazem na 80. výročí úmrtí TGM
a předvečer 100. výročí založení republiky byl festival zakončen příznačně o státním svátku
28. října, a to vysazením „masarykovské lípy“ a sborovými koncerty.
Vítězslav Mikeš
30.9. FESTIVALOVÝ PŘEDKRM (Besední dům 19:00)
Program

MAURICE RAVEL Moje matka husa (balet)
ISANG YUN Houslový koncert č. 3 (1992)
CAMILLE SAINT-SAËNS Introdukce a Rondo capriccioso op. 28
(1863)
MAURICE RAVEL Náhrobek Couperinův

Clara Jumi Kang housle
Tongyeong Festival Orchestra
dirigent Heinz Holliger
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Záštitu nad koncertem převzal velvyslanec Korejské
republiky v České republice J.E. Moon Seoung-Hyun.
Výtečná dramaturgii prozřetelně vkládající náročnější
houslový koncert mezi díla posluchačsky lépe
uchopitelná. Na pódiu stanula německá houslistka
jihokorejského původu Clara Jumi Kang za
doprovodu Tchongjongského festivalového
orchestru pod taktovkou švýcarského dirigenta Heinze
Holligera.orchestr provedl dvě skladby Maurice Ravela,
které rámovaly průběh celého večera.
6.–10.10. PIANO!
5.10. ERIK SATIE Vexations (foyer Besedního domu 15:00)
Program:
ERIK SATIE Vexations (1893), kompletní provedení
Ilan Volkov, Jaroslav Šťastný, Miroslav Beinhauer, Nikol Bóková, Elena Knápková
Pokorná, Martin Konvička, Marek Paľa, Katarína Paľová, Tereza Plešáková
Ivan Šiller, Jan Vojtek ad.
Kompletní non-stop provedení radikálně minimalistického experimentu s vnímáním –
28hodinová klavírní skladba z roku 1893 (840x zopakována) ve foyer Besedního domu
s neomezeným přístupem diváků v pohodlných sedacích pytlích. ČT si neodpustila 2 živé
vstupy!

6.10. Zahajovací koncert (Stadion - Kulturní centrum Babylon, 19:00)
Program

HANNS EISLER Malá symfonie op. 29
ALEXANDR MOSOLOV Klavírní koncert č. 1 op. 14
ARTHUR HONEGGER Pacific 231 (Symfonická věta č. 1)
LEOŠ JANÁČEK Sinfonietta
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Steffen Schleiermacher klavír
Filharmonie Brno
dirigent Ilan Volkov
Festival zahájil 6. října a využil prostory, které v Brně dlouho sloužily pro společenské akce,
plesy i koncerty. Dirigent Ilan Volkov dokázal brněnské umělce vybičovat k vynikajícímu
výkonu. Zahajovací koncert tak nastavil laťku provedení velmi vysoko.
7.10. GOLDBERGOVY VARIACE (19:00 Besední dům)
Program

CLAUDE DEBUSSY Etudy (1915)
JOHANN SEBASTIAN BACH
Goldbergovy variace BWV 988
(1741)

Pierre-Laurent Aimard klavír
Jedním z vrcholů festivalu bylo také vystoupení
francouzského pianisty Pierra-Laurenta Aimarda, který
studoval na Pařížské konzervatoři u Yvonne Loriodové a
v Londýně pak u Marie Curciové. Šestnáctiletý získal
první cenu v Messiaenově soutěži a tři léta poté jej Pierre
Boulez zařadil jako prvního sólopianistu do vysoce
prestižního Ensemble intercontemporain,
jednatřicetičlenného pařížského souboru pro soudobou
hudbu. Dnes hraje po celém světě, každou sezonu se
špičkovými orchestry a s dirigenty.

8.10. SCARLATTI: CAGE: SONATAS (16:00 Besední dům)
Program
DOMENICO SCARLATTI
klavírní sonáty (výběr)
JOHN CAGE sonáty z cyklu Sonáty a interludia
pro preparovaný klavír (výběr)
Scarlatti: Sonáta d moll K.213
Cage: Sonáta č. 14
Scarlatti: Sonáta d moll K.141
Cage: Sonáta č. 13
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Scarlatti: Sonáta E dur K.531
Cage: Sonáta č. 11
Scarlatti: Sonáta h moll K.27
Cage: Sonáta č. 1
Scarlatti: Sonáta h moll K.87
Cage: Sonáta č. 12
Scarlatti: Sonáta a moll K.175
Cage: Sonáta č. 16
Scarlatti: Sonáta E dur K.380
Cage: Sonáta č. 5
Scarlatti: Sonáta D dur K.492
David Greilsammer klavír a preparovaný klavír
Na recitálu izraelského klavíristy Davida Greilsammera se na odpoledním koncertě v sále
Besedního domu střetly dva naprosto odlišné světy – pozdně barokní sonáty pro klávesové
nástroje Domenica Scarlattiho s preludii a sonátami pro preparovaný klavír známého
amerického buřiče a experimentátora Johna Cage. Jakkoliv se může zdát koexistence těchto
dvou velikánů na jednom představení pochybná, opak je pravdou. David Greilsammer
uváženým uspořádáním svého konceptu dosáhl nebývalé jednoty prožitk

8.10. RUSKÝ FUTURISMUS A ČESKÁ AVANTGARDA (20:00 Besední dům)
Program:

ALEXANDER MOSOLOV Dvě nokturna (Deux Nocturnes, 1927)
NIKOLAJ OBUCHOV Reflet sinistre (1915), Creation de l'or (1916)
NIKOLAJ ROSLAVEC Pět preludií (Cinq Prèludes, 1918–1922)
ARTHUR LOURIÉ Syntézy (Synthèses, 1914)
LEONID POLOVINKIN Foxtrot (1925)
PAVEL HAAS Suita (1935)
ERVÍN SCHULHOFF Ragtime a One Step z cyklu Pět pitoresek op. 31
(Fünf Pittoresken, 1919)
JEŽEK Bugatti step (1931)
LEOŠ JANÁČEK Sonáta es moll 1. X. 1905 „Z ulice“ (1905)

Steffen Schleiermacher klavír
Tři hodiny po skončení odpoledního
koncertu se na stejném pódiu objevil nový
sólista. Byl jím německý klavírista Steffen
Schleiermacher, který se však
dramaturgicky na svém recitálu s názvem
Ruský futurismus a česká avantgarda držel
v první polovině dvacátého století.

10.10. MP DĚTEM I – VŠECHNY TY ZÁZRAČNÉ DĚTI… (18:00, Besední dům)
Všechny ty zázračné děti… setkání třetí
Před dvanácti lety vstoupily bojácné na pódium Besedního domu, aby v mezinárodní soutěži
Amadeus bojovaly o uznání odborné poroty. Co se stalo s těmi „zázračnými“ dětmi, které
tehdy opouštěly pódium s potleskem a diplomy? Chcete vědět, kam je těch dvanáct let vedl
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talent, pracovitost a touha? Mnohé prozradí televizní záznamy z let 2005 a 2011 a nakonec
ony samy, na stejném pódiu, které stálo na začátku jejich kariéry.
Jan Vojtek, Jakub Sládek, Anh Pham Hoang, Tereza Marečková, Nura Jahanpour,
Markéta Zuziaková klavír
Radek Tomek j.h. akordeon
moderátor Ondřej En.dru Havlík
scénář a režie Rudolf Chudoba
Filharmonie Brno
dirigent Robert Kružík
Hudba – projekce – příběhy…
Komponovaný pořad s živými
výstupy někdejších účastníků
klavírní soutěže Amadeus,
ukázkami z dokumentárních
snímků České televize Všechny
ty zázračné děti a se skladbami
W. A. Mozarta, L. van
Beethovena, F. Liszta, S.
Rachmaninova, G. Gershwina, F.
Saye ad.

11.10. MUSICA INVICTISSIMA (19:30 Červený kostel)
Harmonic Invention for a Hapsburg Dynasty
In memoriam Jacobus Vaet (c.1529–1567)
Program:

PIETER MAESSENS (c.1505–1562) Per signum crucis á 9
JACOBUS VAET (c.1529–1567) Ascendetis post filium á 6, Missa J’ai
mis mon coeur á 8: Kyrie & Gloria
HEINRICH ISAAC (c.1450–1517) Tota pulchra es á 4
JEAN GUYOT (?1512–1588) Adorna thalamum á 6
JACOBUS VAET Missa Quodlibetica á 5: Sanctus, Conditor alme
siderum á 6
HEINRICH ISAAC Quis dabit capiti meo aquam á 4
PHILIPPE de MONTE (1521–1603) Super flumina Babylonis á 8
JACOBUS VAET Continuo lacrimas á 6, Missa Ego flos campi á 8:
Agnus Dei, Filiae Jerusalem á 5
JACOBUS REGNART (c.1540–1599) Defunctum charites Vaetem á 7

Capella Mariana:
Barbora Kabátková soprán
Tomáš Lajtkep tenor
Jaromír Nosek bas
umělecký vedoucí Vojtěch Semerád
tenor
Cinquecento Renaissance Vokal:
Terry Wey kontratenor
Achim Schulz tenor
Tore Tom Denys tenor
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Tim Scott Whiteley baryton
Ulfried Staber bas
V Českobratrském evangelickém chrámu Jana Amose Komenského, zněla večer 11. října
vokální polyfonie. Večer s názvem Musica Invictissima byl na počest a in memoriam
skladatele jménem Jacobus Vaet, kapelníka císaře Maxmiliána II. K interpretaci těchto pro
nás dnes již neobvyklých skladeb se spojily dva soubory, česká Cappella Mariana a soubor
Cinquecento Renaissance Vokal - šest zpěváků z pěti evropských zemí.

14.–15.10. DRAMA!
14.10. MP DĚTEM II – KIRANA (15:00 a 18:00, Divadlo na Orlí)
RUBEN ZAHRA
Kirana, dětská opera
Ruben Zahra hudba, režie
Veronika Kolečkářová choreografie
Tricia Dawn Williams klavír
Petr Hladík bicí nástroje
Kateřina Marie Fialová vypravěčka
Soundscapes digitální animace
Matthew Pandolfino stínové loutky
Trevor Zahra scénář
Jiří Beneš překlad libreta
Christopher Gatt technická realizace
Tomáš Příkrý technické zajištění
žáci hudebních oborů brněnských ZUŠ
žáci tanečního oboru ZUŠ Antonína Doležala pod vedením Veroniky Kolečkářové
žáci výtvarného oboru ZUŠ Smetanova pod vedením Jaroslavy Křížové a Gabriely
Kudlíkové
Ruben Zahra je přední současný
maltský skladatel. Svou dětskou
operu Kirana uvedl již na několika
významných
evropských
festivalech.
Příběh
opery
je
postaven na mýtech Stvoření a
vychází především z legend staré
Číny,
Indie,
Babylonu
a
Mezopotámie. Celý týden před
představením probíhaly workshopy
pro děti s autorem opery a jeho
týmem profesionálních tvůrců. Děti
se poté aktivně podíleli na
představení (jako herci, hudebníci,
autoři scény).

77

15.10. POCTA FUTURISTICKÉ OPEŘE (premiéra 19:00 Divadlo na Orlí, 11.10. veřejná
generální zkouška 17:00 Divadlo na Orlí)
Program:

MICHAIL MAŤUŠIN
ALEXEJ KRUČONYCH
KAZIMIR MALEVIČ
VELIMIR CHLEBNIKOV

Vítězství nad sluncem, futuristická opera o dvou děních a šesti obrazech
Marek Mokoš režie
David Janošek scéna a kostýmy
Jiří Najvar hudba
dirigent Tomáš Krejčí
Zuzana Palaniyappan produkce
Osoby a obsazení:
První silák Tadeáš Hoza
Druhý silák Roman Hoza
Nero a Kaligula Jiří Svoboda (?)
Cestovatel Aleš Janiga
Zlomyslný člověk Tereza Slavkovská (?)
Rváč, Tlouštík Martin Javorský
Mladík, Nepřítel Lukáš Hlavatý (?)
Sportovec, Zbabělec Michal Marhold
Nový, Telefonista Pavla Radostová
Funebráci Jarka Balážová, Veronika Demelová
Jeden, Mnozí Jana Melíšková
Dělník, Letec, Zbabělec Michal Robotka
Starousedlík Milan Voldřich
Recitátor Robin Schenk
Pestré oko Alžběta Vaculčiaková
Milena Svobodová basklarinet / bass clarinet
Aleš Esterka trombon / trombone
Jiří Hrubý klavír / piano
Dan Dlouhý těremin / theremin
Martin Švec bicí nástroje / percussion
Hana Mlnaříková elektronika / electronics
Vítězslav Mikeš překlad libreta
V neděli 15. října proběhla v rámci festivalu v Divadle Na
Orlí revitalizovaná futuristická opera Vítězství nad Sluncem.
Nové zpracování díla Vítězství nad Sluncem se nesnažilo o původní vyznění myšlenek
ruského futurismu, o jakousi relikvii hysterického zbožštění technického pokroku, naopak
pokračovalo v myšlenkách dále, rozvíjelo je, a přestože z futurismu skutečně vycházelo,
podrobilo jej nemilosrdné kritice ze strany současnosti.
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16.10. ENSEMBLE BERLIN PRAG (19:30 Besední dům)
Program:

JAN DISMAS ZELENKA Sonáta IV g moll ZWV 181,4 pro dva hoboje,
fagot a continuo / 20´
ISANG YUN Invence pro dva hoboje / 18´
JOHANN SEBASTIAN BACH Sonáta č. 6 G dur BWV 530 pro hoboj,
anglický roh, fagot a continuo / 15´
MAREK KOPELENT Amor vincit, trio pro soprán, hoboj a anglický roh
na středověký latinský text (skladba na objednávku festivalu, světová
premiéra) / 10-15´
JAN DISMAS ZELENKA Sonáta VI c moll ZWV 181,6 pro dva hoboje,
fagot a continuo / 15´

Ensemble Berlin Prag:
Dominik Wollenweber hoboj, anglický roh
Vilém Veverka hoboj
Mor Biron fagot
Barbara Maria Willi kladívkový klavír
Ulrich Wolff kontrabas
Irena Troupová j.h. soprán
V průběhu koncerte relativně nového
tělesa Ensemble Berlin Prag zazněly dvě
sonáty Jana Dismase Zelenky, Invence
pro dva hoboje Isanga Yuna, sonáta
Johanna Sebastiana Bacha a přímo pro
festival napsané trio pro soprán, hoboj a
anglický roh na latinský text Amor vincit od
Marka Kopelenta. Ensemble Berlin
Prag sestává z hobojistů Dominika
Wollenwebera a Viléma Veverky, fagotisty Mora Birona, cembalistky a
varhanistky Barbary Marie Willi a kontrabasisty Ulricha Wolffa. Sopranistkou večera
byla Irena Troupová.
19.10. RITUÁLY (19:30 Červený kostel - Kutavičius / cca 20:30 Petrov - Kabeláč)
Program I:

BRONIUS KUTAVIČIUS Poslední pohanské obřady, oratorium (1976)

Komorní sbor Aidija / sbormistr Romualdas Gražinis
Kantiléna, sbor dětí a mládeže při Filharmonii Brno /
sbormistři Jakub Klecker a Michal Jančík
dechová sekce Filharmonie Brno
Renata Marcinkutė-Lesieur varhany
dirigent Romualdas Gražinis
Program II:

MILOSLAV KABELÁČ Symfonie č.
8 „Antifony“ op. 54 pro soprán,
smíšený sbor, bicí nástroje a
varhany (1970)

Lucie Silkenová soprán
Komorní sbor Aidija / sbormistr Romualdas Gražinis
Český filharmonický sbor Brno / sbormistr Petr Fiala
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bicisté Filharmonie Brno
Přemysl Kšica varhany
dirigent Marko Ivanović
Jednou z vrcholných položek letošního festivalu Moravský podzim byl koncert se dvěma
staršími, ale novátorskými hudebními díly, z nichž každé 19. října zaznělo v jiném
brněnském chrámu. V evangelickém Červeném kostele to byly Poslední pohanské obřady
Broniuse Kutavičiuse. Po nutné pauze pak program pokračoval stejně vzácným uvedením
Kabeláčovy Osmé symfonie v katolické katedrále svatých Petra a Pavla.
21.10. SYMFONIE SIRÉN (19:30, Brno – Výstaviště, pavilon A a okolí)
ARSENIJ AVRAAMOV / Andreas Ammer, FM Einheit
Symfonie sirén (1922/2017)
realizace původního konceptu Arsenije Avraamova adaptovaná pro brněnské Výstaviště
Andreas Ammer, FM Einheit koncept a kompozice
Lukáš Jiřička dramaturgie
Matyáš Dlab režie
Pro brněnské provedení autoři přebrali koncept, že symfonie je utvářena ze zvuků města
a hudebních performancí, z vnitrozemského středoevropského současného Brna,
z jehož zvukových potencialit byla Symfonie sirén vystavěna K realizaci Avraamovova
konceptu byli přizváni Andreas Ammer a FM Einheit, jimž jsou podobné eventy velmi
blízké, dále divadelní dramaturg Lukáš Jiřička a režisér Matyáš Dlab, na provedení se
podílela široká škála nejrůznějších brněnských subjektů.
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23.10. TICHÉ PÍSNĚ (19:00, vila Tugendhat)
Program:

VALENTIN SILVESTROV Tiché písně

Tomáš Šelc basbaryton
Dana Hajóssy klavír
Komorní pianissimové zklidnění po
erupci Symfonie sirén: dvouhodinový
cyklus Tiché písně, komponovaný
převážně na texty ruských klasiků (A.
S. Puškina, M. J. Lermontova, O.
Mandelštama, S. Jesenina ad.). Celý
cyklus byl dle představ autora uveden
bez přestávky. Kouzelné prostředí vily
Tugendhat přímo vyzývá k pořádání
takovýchto „hauskoncertů“, komorní
počet posluchačů zaručuje intimitu a
pohodu.
26.10. ACCADEMIA BIZANTINA – AGITATA (19:30 Besední dům)
Program:

GIOVANNI LORENZO GREGORI (1663–1745) Concerto grosso in Re
op. II č. 2 (Allegro – Largo – Allegro)
NICCOLÒ JOMMELLI (1714–1774) „Prigionier che fa ritorno“, z La
Betulia liberata
ARCANGELO CORELLI (1653–1713) Concerto grosso D dur op. VI č.
4 (Adagio, Allegro – Adagio – Vivace – Allegro)
NICCOLÒ PORPORA (1686–1768) Mottetto: „In procella sine stella“
ANTONIO CALDARA (1670–1736) Sinfonia dalla „Passione di Gesù
Cristo“
ANTONIO VIVALDI (1678–1741) Stabat Mater
FRANCESCO M. GEMINIANI (1687–1762) Concerto grosso e moll op.
III č. 3 (Adagio e staccato – Allegro – Adagio – Allegro)
ANTONIO VIVALDI (1678–1741) „Agitata infido flatu“ z Juditha
Triumphans

Delphine Galou alt
Accademia Bizantina
dirigent Ottavio Dantone
cembalo, varhany
Accademia Bizantina:
Alessandro Tampieri, Andrea
Rognoni, Lisa Ferguson první
housle, Ana Liz Ojeda, Mauro
Massa, Heriberto Delgado druhé
housle, Diego Mecca, Alice
Bisanti violy, Alessandro
Palmeri, Paolo Ballanti
violoncella, Nicola Dal Maso
kontrabas, Tiziano Bagnati loutna
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Ve čtvrtek 26. října proběhl koncert italského komorního souboru Accademia Bizantina s
altistkou Delphine Galou. Na programu večera byly skladby známých i méně známých
autorů 17. a 18. století. Vystoupení umělců proběhlo pod záštitou a za osobní účasti ředitele
Italského kulturního institutu v Praze.

27.10. JANÁČKOVO KVARTETO (19:30 Besední dům)
Koncert k 70. výročí vzniku Janáčkova kvarteta
LEOŠ JANÁČEK
Smyčcový kvartet č. 1 „Z podnětu Tolstého Kreutzerovy sonáty“
Smyčcový kvartet č. 2 „Listy důvěrné“
Mládí (úprava pro smyčcové kvarteto:
Kryštof Mařatka)
Janáčkovo kvarteto
Miloš Vacek housle
Richard Kružík housle
Jan Řezníček viola
Břetislav Vybíral violoncello
Za osobní účasti Kryštofa Mařatky
Janáčkovo kvarteto slavilo své
70.narozeniny, ke kterým dostalo od festivalu nový Janáčkův kvartet. Česko-francouzský
skladatel Kryštof Mařatka upravil na objednávku festivalu k této příležitosti skladbu Mládí,
psanou Janáčkem pro dechový sextet. Koncert Janáčkova kvarteta oficiálně uzavřel
festival Moravský podzim, jenž se letos mimořádně vydařil.
28.10. MASARYKOVSKÉ SBORY (10:00, Rooseveltova ulice Brno, park)
Koncert k 80. výročí úmrtí TGM, ve spolupráci s UMČ Brno – střed
Ars Brunensis, sbormistr Dan Kalousek; Brněnský akademický sbor, sbormistr Pavel
Šnajdr; Pěvecký sbor Pedagogické fakulty MU , sbormistryně Markéta Ottová Gloria
Brunensis, sbormistryně Natalia Chirilenco; Pěvecký sbor Lumír, sbormistr František
Ostrý; Mladí madrigalisté, sbormistr Jaroslav Černocký; Sbor Hudební fakulty JAMU,
sbormistr Jan Ocetek; Smíšený sbor Kantiléna sbormistr Jan Ocetek; Vox Iuvenalis,
sbormistr Jan Ocetek
V parku u Janáčkova divadla proběhla závěrečná akce letošního Moravského podzimu –
slavnostní připomínka 99. výročí vzniku Masarykovy Československé republiky. Slavnosti se
účastnili brněnští sokolové, skauti – a několik pěveckých sborů, které nastudovaly a
přednesly vlastenecké skladby napsané význačnými autory v mladé republice na
Masarykovu počest.
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Doprovodný program
23.–25.10. KOLOKVIUM
Ústav hudební vědy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Brno, Janáčkovo náměstí 2a
52. mezinárodní hudebněvědné kolokvium Brno
Jih a sever: italská hudba v zaalpském prostoru v průběhu 17. a 18. století
South meets North: Italian music in transalpine regions during the 17th and 18th
centuries
Mezinárodní hudebněvědná kolokvia Brno se konala od roku 1966 jako tradiční součást
brněnského Mezinárodního hudebního festivalu coby jediná pravidelně pořádaná oborová
mezinárodní konference v tuzemsku. Odbornou záštitu nad touto akcí vždy zajišťoval Ústav
hudební vědy FF MU. 52. kolokvium je věnováno kontextu šíření italského repertoáru do
zaalpského prostoru v 17. a 18. století. Vychází do velké míry ze specifické hudební
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minulosti města Brna a Moravy; v rámci kolokvia budou představeny dosud neznámé
soupisy italských hudebnin a další prameny.
28.10. POETICKÉ ÚVAHY VE VOLNÝCH CHVÍLÍCH (19:30 Besední dům)
LUBOMYR MELNYK – MARTIN DVOŘÁK
Poetické úvahy ve volných chvílích
Scénický koncert nejrychlejšího klavíristy na světě – Nadžánrové hudební divadlo balancující
na hranici mezi snem a realitou
Lubomyr Melnyk klavír
režie a koncept Martin Dvořáka

N) Ostatní
Kulturní akademie třetího věku (Besední dům)
Filharmonie Brno se již čtvrtou respektive pátou sezonou podílela na Kulturní akademii
třetího věku – záslužném projektu, určeném milovníkům historie a brněnské kultury vůbec ve
věku 55+ bez zvláštních nároků na vzdělání. Filharmonie jako jedna z šesti participujících
kulturních institucí připravila cyklus přednášek i pro sezony 2016/2017 a 2017/2018. Na jaře
2017 proběhly dvě lekce, které navázaly na dvě podzimní. 13. února pohovořila před
početným auditoriem v Besedním domě o cestách filharmonie do zahraničí a jejích
nahrávacích aktivitách. O současné dramaturgii Filharmonie Brno pak 15. května promluvil
dramaturg Vítězslav Mikeš. Na podzim 2017 proběhla jedna lekce: 27. listopadu se
dramaturg-redaktor Filharmonie Brno PhDr. Jiří Beneš rozhovořil na téma Brněnská
filharmonie a Beethovenova Devátá (provedení Beethovenovy symfonie ve význačných
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okamžicích filharmonické historie). Posluchači Kulturní akademie jsou vděčným publikem, o
jehož zájmu svědčí i zvídavé dotazy.
Orchestrální akademie Filharmonie Brno (Besední dům)
Filharmonie Brno, podobně jako jiné špičkové orchestry, má zájem na výchově dalších
generací vynikajících hudebníků, kteří mohou v budoucnu usednout do jejích řad. Proto
počínajíc sezonou 2014/2015 založila Akademii Filharmonie Brno (nově přejmenovanou na
Orchestrální akademii Filharmonie Brno, dále jen OAFB). Příležitost rozšířit si vzdělání a
získat cenné zkušenosti v OAFB mají především studenti a absolventi středních a vysokých
hudebních škol, a to jak z České republiky, tak ze zahraničí. K dvouleté praxi je na základě
konkurzu přijímáno až 20 uchazečů ve věku 18 až 26 let. Program se zaměřuje primárně na
oblast orchestrální hry, ale prostřednictvím koncertů abonentního cyklu Mladá krev aneb
Hudba zblízka v Besedním domě umožňuje účastníkům akademie také rozvoj v komorní hře.
Začlenění mladých talentovaných hudebníků do orchestru Filharmonie Brno s sebou přináší
zároveň mnoho nových impulsů do dalšího fungování tohoto hudebního tělesa. Filharmonie
Brno se založením orchestrální akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního
vzdělávání v České republice a věří, že tak přispěje k jeho dalšímu rozvoji.
V sezoně 2016/2017 se představili noví členové OAFB, přijatí na základě výběrového
řízení dne 12. ledna 2016 (celkem sedmnáct členů – 3 tubisté, 2 violoncellisté, 2 flétnistky, 2
klarinetistky, 2 fagotisté, 2 trombonisté, po jednom hobojista, hornistka, bicista a harfistka).
Na základě dodatečného výběrového řízení k nim přibyla houslistka Jana Przywarová. Nově
má OAFB též svého kurátora, jímž se stal Radek Tomášek (jinak též člen skupiny bicích
nástrojů FB). Ten se stará o postupné zkvalitňování celého projektu.
Na základě úspěšného rozvíjení OAFB byla zahájena dlouhodobější spolupráce
s JAMU rovněž v oblasti hudebního managementu, na níž se v roli přednášejících podílejí
pracovníci managementu i orchestru FB.
Nový sál pro Brno
V sousedství Besedního domu pokračuje stavby první etapy nového koncertního sálu
– tedy podzemních garáží. V lednu skončilo kvalifikační kolo výběrového řízení na
dodavatele projektové dokumentace pro stavební povolení a provedení stavby. Do
soutěžního kola se kvalifikovaly dva týmy: Prvním z nich je trojice ve složení Nagata Acoustic
America, Konior Studio a Architekti Hrůša & spol., Atelier Brno. Druhým uskupením je dvojice
Ove Arup Partners International Limited a ArchDesign. Vítěz by měl být znám do konce roku
2017, jeho prvním úkolem bude návrh na provázání první a druhé etapy stavby.
V polovině května uložili zástupci města a Filharmonie Brno pamětní schránku do
základů stavby. V kovovém tubusu se kromě denního tisku ukrývá například hrst třetihorní
zeminy ze staveniště, katalog 62. sezony Filharmonie Brno či partitura skladby, kterou
k poctě Leoši Janáčkovi a speciálně pro tuto příležitost složil student brněnské konzervatoře
Jiří Dvořák.
Velkou
mediální
pozornost
vyvolalo
natáčení propagačního spotu na dně
stavební jámy 6. června. Pianista Igor
Ardašev spolu s orchestrem zahráli Bugatti
step Jaroslava Ježka, všichni ve stavebních
vestách a helmách. Veřejnost upoutal
především moment, kdy se na dno jámy
snášelo koncertní křídlo zavěšené na
jeřábu.
Projekt Sál pro Brno se dostal do TOP 5
prestižní soutěže Česká cena za Public
Relations, kterou letos dvanáctým rokem
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pořádá Asociace PR agentur. V kategorii Tisková konference se projekt umístil spolu se
společnostmi Ikea ČR, Durex, Huawei a ČSOB.
Na místě budoucího koncertního sálu pokračují stavební práce první fáze, tedy podzemních
garáží. Stavebníci dokončili téměř celou hrubou stavbu až do úrovně terénu a připravili její
předání zadavateli v prvních měsících roku 2018. V polovině srpna se na staveniště podívaly
děti – účastníci prázdninového Art Campu pořádaného společně s Moravskou galerií.
V reflexních vestách a papírových helmách natočili na místě krátký zpívaný spot o tom, jaký
je život na stavbě.
Klíčová událost se odehrála 1. prosince, kdy odborná komise vybrala, kdo se stane
dodavatelem projektové dokumentace pro stavební povolení a projektové dokumentace pro
nadzemní část stavby. Tedy projektantem horní části stavby, především samotného
koncertního sálu – jeho tvaru, odhlučnění atd. Zadavateli doporučila uzavřít smlouvu se
sdružením Konior Studio, Nagata Acoustics a Architekti Hrůša &spol., Atelier Brno. První dva
zmíněné subjekty mají za sebou spolupráci na koncertním sále v polských Katowicích, který
je považovaný za jeden z nejlepších nových nový v Evropě. Tento tým se kvalifikoval do
soutěžního kola ještě s týmem ve složení Ove Arup Partners a ArchDesign Brno. Kritériem
pro výběr v soutěžním kole byla výše cenové nabídky.

Filharmonie Brno v roce 2017 – shrnutí
V jarní části sezony 2016/2017 Filharmonie Brno připravila pro své domácí posluchače 83
koncertů. Tradičně byly využity dva sály – Janáčkovo divadlo pro velké symfonické koncerty
a Besední dům pro komorně-orchestrální a komorní koncerty. Jeden z mimořádných
koncertů (Slavnostní koncert festivalu Mozartovy děti) proběhl v pavilonu A na Výstavišti. Od
sezony 2016/2017 se již bohužel projevil omezený přístup k sálu Janáčkova divadla kvůli
chystané rekonstrukci.
V druhém pololetí roku 2017, v podzimní části sezóny 2017/2018 Filharmonie Brno připravila
pro své domácí posluchače 96 koncertů. Kvůli rekonstrukci Janáčkova divadla byl pro velké
symfonické koncerty využit sál Stadionu na Kounicově ulici, komorně-orchestrální a komorní
koncerty probíhaly v Besedním domě. Zahajovací koncert sezony 2017/2018 se uskutečnil v
katedrále sv. Petra a Pavla.
Na abonentních koncertech filharmonie představila různorodý repertoár českých a světových
autorů, který zahrnoval díla nejen klasická, ale i novější, ovšem ověřená na významných
pódiích (např. Cantus in memoriam Benjamin Britten Arvo Pärta, violoncellový koncert The
Protecting Veil Johna Tavenera, Koncert pro klavír a smyčce Alfreda Schnittkeho,
Hosokawovu Meditaci obětem tsunami nebo Mosolovův Klavírní koncert č. 1).
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S orchestrem spolupracovali světoznámí dirigenti (Case Scaglione, Alexander Liebreich,
Ilyich Rivas, Alexander Joel, Petr Altrichter, Philippe Bernold, Ilan Volkov, Václav Luks ad.,) a
sólisté (mj. Matthew Barley jako sólista sezony 2016/2017, Igor Ardašev jako sólista sezony
2017/2018, sopranistky Simona Houda Šaturová a Manuela Uhl, basista Richard Novák,
klavíristé Polina Osetinskaja a Steffen Schleiermacher ad.), prostor dostali i čeští, případně
přímo brněnští hudebníci (Drahomíra Matznerová, Jakub Klecker, Robert Kružík, Jan
Jiraský, Roman Válek, Vilém Veverka ad.). Během celé sezony filharmonie rozvíjí i akce pro
děti, jimiž si vychovává budoucí publikum (workshopy, výchovné koncerty, Rodinné
abonmá.
Filharmonie pravidelně vystupuje na významných světových a tuzemských festivalech a
pódiích: v roce 2017 se představila ve Vídni, na významných pódiích v Německu (Frankfurt,
Essen, Erlangen), v rakouském Hornu a Baden a vycestovala na své historicky první turné
do Čínské lidové republiky; v České republice účinkovala na festivalech Smetanova Litomyšl,
JazzFestBrno, Meeting Brno, Pražské jaro, slavnosti Emy Destinové, Svatováclavský
hudební festival v Ostravě, ad.
Kromě abonentních koncertů Filharmonie Brno organizuje pět festivalů, z nichž v roce 2017
úspěšně proběhly všechny – MHFB: Velikonoční festival duchovní hudby, Mozartovy děti,
Expozice nové hudby, Mezinárodní hudbení festival Špilberk a Moravský podzim, který měl
letos obrovský ohlas jak u posluchačů tak u domází i zahraniční kritiky.
Filharmonie Brno pravidelně nahrává pro významné zahraniční i české partnery.
Ve snaze rozšířit nabídku koncertní sezony a učinit tak z Besedního domu centrum
hudebního života spolupracuje Filharmonie Brno s dalšími rezidenčními soubory či subjekty,
díky nimž si posluchači mohou z katalogu filharmonie vybrat i koncerty s hudbou komorní (v
rámci komorního cyklu Spolku přátel hudby), starou (Czech Ensemble Baroque), soudobou
(Brno Contemporary Orchestra) či sborovou (Český filharmonický sbor Brno).
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STATISTIKA KONCERTŮ FILHARMONIE BRNO
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2017
Počet

Počet
návštěvníků

CELKOVÝ POČET KONCERTŮ FILHARMONIE BRNO

194

73440

Koncerty Filharmonie Brno

135

56364

96

31734

44

20526

z toho Veřejné generálky

5

1239

z toho provedené s Kantilénou

3

876

1

436

1

205

10

2058

z toho v rámci projektu Mozartovy děti

2

398

z toho v rámci festivalu VFDH provedené Filharmonií Brno

1

277

z toho v rámci festivalu VFDH provedené hostujícími umělci

7

1735

z toho v rámci festivalu ENH provedené Filharmonií Brno

0

0

z toho v rámci festivalu ENH provedené hostujícími umělci

8

552

z toho v rámci festivalu Moravský podzim provedené Filharmonií Brno
(MP dětem)

1

177

z toho v rámci festivalu Moravský podzim provedené hostujícími umělci

16

3551

1

241

z toho v rámci festivalu Špilberk provedené Filharmonií Brno

3

1424

z toho v rámci festivalu Špilberk provedené hostujícími umělci

4

1036

2

187

13

629

11

186

brněnské koncerty pro jiné pořadatele

8

3158

mimobrněnské koncerty v ČR

9

5843

koncerty v zahraničí

9

15000

29

10039

brněnské koncerty ve vlastní režii

4

1785

koncerty pro jiné pořadatele (Brno)

15

5332

mimobrněnské koncerty

10

2922

Koncerty KCSPH

7

2674

Koncerty CEB

9

2039

Koncerty BCO

11

1064

Koncerty ČFSB

3

1260

Studiové nahrávky (projekty)

5

Záznamy a přenosy pro média (rozhlas, televize)

6

z toho

brněnské koncerty ve vlastní režii

z toho provedené orchestrem Filharmonie Brno v rámci sezon

z toho v rámci projektu Mozartovy děti (závěrečný koncert
festivalu součástí sezony)
z toho v rámci Moravského podzimu (zahajovací koncert
festivalu součástí sezony)

z toho provedené hostujícími umělci v rámci sezon

z toho provedené s Kantilénou

z toho kinokoncerty

výchovné koncerty
z toho hudební kurzy/dílny

Koncerty Kantilény
z toho
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ABONENTKY – POROVNÁNÍ SEZÓN 2016/2017 a 2017/2018
SEZONA 2016/2017
SEZONA 2017/2018
Prodáno /%/

Prodáno /%/

Prodáno
/ks/

/vyabonovanost/

42

21,00

MLK1

FBD II A2

191

45,48

FBD II B2

138

RA2

Prodáno /ks/

/vyabonovanost/

44

22,00

FBD II A2

170

40,48

32,86

FBD II B2

156

37,14

341

81,19

RA2

331

78,81

FBD I A5

278

70,74

FBD I A2

270

64,29

FBD I B5

346

88,04

FBD I B2

326

77,62

FBD I C5

341

86,77

FBD I C2

321

76,43

VGZ 4

106

35,33

VGZ 7

145

58,00

JWM2

151

35,95

JWM2

190

45,24

FJD I A3

565

53,66

FS A6

395

75,80

FJD I B3

532

50,52

FS B6

361

68,48

Sezóna na
míru

391

CELKEM

3113

Cyklus
MLK1

Sezóna na
míru
CELKEM

388
3419

54,69 %

Cyklus

58,57 %

[1] Kapacita uspořádání sálu 200 míst.
[2] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 420 míst.
[3] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 1053 míst.
[4] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 300 míst (více sálů).
[5] Kapacita sálu pro tyto koncerty byla v druhém pololetí z 380 míst navýšena na 420.
[6] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 533 míst.
[7] Kapacita sálu pro tyto koncerty byla z 300 míst snížena na 250.

V sezóně 2017/2018 došlo k přesunu cyklů z Janáčkova divadla na Stadion, Kounicova.
Došlo tedy i k přejmenování řady na Filharmonie na Stadionu (FS).
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VÝVOJ POČTU KONCERTŮ A NÁVŠTĚVNOSTI
2012

2013

2014

2015

2016

2017

index
17/16

102

166

148

177

118

130

1,10

z toho: ve vlastní režii

66

96

89

105

83

96

1,16

z toho: v tuzemsku pro jiné
pořadatele

17

18

20

17

14

17

1,21

z toho: v zahraničí

8

29

17

26

10

9

0,9

výchovné koncerty

11

23

22

29

11

13

1,18

6

7

8

8

8

8

1,00

4352

3911

3597

3419

3113

0,91

77078

67461

77132

54820

56364

1,03

34451

34151

38773

31723

31734

1,0

Ukazatel
Počet koncertů

Počet cyklů ve vlastní režii
Počet abonentů FB
Celkový počet návštěvníků
Počet návštěvníků
koncertů (sezona a festivaly)

(37500 S SPH)

Průměrná návštěvnost
(sezona a festivaly) (%)

61,23

73,07

81,83

77,28

77,48

1,0

Počet návštěvníků cyklů

23401

27548

27164

26063

22584

0,87

Vyabonovanost cyklů (%)

48,86

47,99

45,4

44,17

52,98

1,20

Návštěvnost cyklů (%)

72,88

76,41

86,4

72,24

83,99

1,16

Počet vstupenek na
koncerty cyklů prodaných
jednotlivě

7711

10248

12912

10125

10002

0,99

Podíl jednotlivě prodaných
vstupenek (v %)

32,95

37,20

47,54

38,85

44,29

1,14

Návštěvnost v Janáčkově
div. (%)

77,81

72,90

75,48

74,02

65,13

70,29

1,08

Návštěvnost v Besedním
domě (%)

66,99

68,80

76,32

89,49

77,67

85,67

1,10

59,66

99,28

1,66

Návštěvnost na Stadionu
(%)
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2. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V PERSONÁLNÍ OBLASTI
2.1 Struktura a počty zaměstnanců ke konci sledovaného období
K 31. 12. 2017 byl fyzický počet zaměstnanců 141 (orchestr 104, ostatní 37). V průběhu
sledovaného období byl fyzický průměrný stav zaměstnanců 141.
V ostatních zaměstnancích je zahrnuta administrativa, provoz a zaměstnanci Kantilény.

2.2 Struktura a průměrné přepočtené počty zaměstnanců za sledované období
Průměrný přepočtený počet zaměstnanců za období 1 – 12. 2017 byl 136,406, což je méně,
než bylo plánováno. Tato situace byla způsobena zejména prodlevou při vyhlašování
konkurzů, příp. nevybráním žádného z uchazečů o místo v orchestru. Z počtu 136,406 byl
orchestr 102,444 a ostatní 33,962

2.3 Přírůstky a úbytky zaměstnanců za sledované období (podle struktury
zaměstnanců)
orchestr:
•
•
•
•
•
•

2. 1. 2017 ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou dohodou - hráč na 1.
lesní roh
1. 2. 2017 nastoupila na pozici hráče na 1. hoboj – zástupce vedoucího skupiny
1. 3. 2017 nastoupil na pozici hráče na 1. trubku - zástupce vedoucího skupiny
31. 7. 2017 ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou výpovědí - hráč na violu zástupce skupiny
31. 8. 2017 ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou dohodou - hráč na 2.
trombon
31. 8. 2017 ukončení pracovního poměru na dobu neurčitou dohodou - hráč na 2.
flétnu s povinností pikoly

administrativa a provoz:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

30. 4. 2017 ukončení pracovního poměru dohodou - mzdová účetní
1. 5. 2017 nastoupil zaměstnanec na pozici vedoucího majetkové správy a majetku
14. 5. 2017 ukončení pracovního poměru - uplynutím doby určité - vedoucí majetkové
správy a majetku
1. 7. 2017 nastoupila zaměstnankyně na pozici manažer marketingu
31. 8. 2017 ukončení pracovního poměru - výpověď ze strany zaměstnankyně –
vedoucí oddělení koncertních činností
1. 9. 2017- nastoupil zaměstnanec na pozici vedoucího oddělení koncertních činností
9. 10. 2017 ukončení pracovního poměru - uplynutím doby určité - vedoucí oddělení
marketingu
31. 10. 2017 ukončení pracovního poměru - výpověď ze strany zaměstnankyně referent majetkové správy
1. 10. 2017 nastoupila zaměstnankyně na pozici referentky majetkové správy
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•
•

1. 11. 2017 nastoupila zaměstnankyně na pozici mzdová účetní
31. 12. 2017 ukončení pracovního poměru dohodou - manažer marketingu

2.4 Průměrné platové třídy a průměrné platy za sledované období (podle
struktury zaměstnanců)
Průměrná platová třída:
FB celkem
orchestr
administrativa a provoz

11
11
10

Průměrný plat FB celkem:
Průměrný plat orchestru:
Průměrný plat administrativních a provoz. zaměstnanců:

28 968
29 179
28 255

Průměrná mzda za 1. – 3. čtvrtletí 2017 v národním hospodářství
/není uvedena zvlášť nepodnikatelská sféra/
28 761 Kč
/za rok 2017 ještě není ČSÚ zpracována/
Srovnání vývoje průměrné mzdy
ukazatel

2012

2013

2014

2015

2016

2017

index
17/16

prům. přepočtený stav
136,8
136,0
137,1
135,0
139,6
136,4
0,98
zaměstnanců za I. – XII.
z toho : hráčů orchestru
106,5
105,3
106,3
103,6
105,2
102,4
0,97
ostatních zam.
30,4
30,7
30,8
31,4
34,4
34,0
0,99
průměrná mzda FB
21 040 21 665 21 774 24 114 25 219 28 968
1,15
z toho prům. mzda orch.
20 917 21 530 21 505 23 862 25 403 29 179
1,15
pr. mzda ostatních
21 522 22 188 22 769 24 946 24 332 28 255
1,16
průměrná mzda v ČR *)
24 408 24 622 25 179 26 072 26 999 28 761
1,04
*) údaje vycházejí ze Sbírky zákonů. Pro jednotlivé roky je uvedena průměrná mzda za I. – III. čtvrtletí
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Graf vývoje průměrné mzdy hráčů orchestru a ostatních zaměstnanců FB

2.5 Dodržování bezpečnosti práce, pracovní úrazy za sledované období
Dodržování bezpečnosti práce bylo prováděno v souladu s obecně právními předpisy a
vnitřními směrnicemi. Během sledovaného období nedošlo k žádnému pracovnímu úrazu.
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3. PLNĚNÍ ÚKOLŮ V OBLASTI HOSPODAŘENÍ
Hospodářský výsledek za rok 2017 byl kladný, a to ve výši 11.526,68 Kč, roční úhrn
výnosů činil 117,031.657,11 Kč a roční úhrn nákladů 117,020.130,43 Kč.
V průběhu roku byla čerpána provozní dotace Statutárního města Brna ve schválené výši
(56.473 tis. Kč), účelová dotace Statutárního města Brna (16.305 tis. Kč), dotace
Jihomoravského kraje (20.149 tis. Kč) a dotace Ministerstva kultury ČR (6.340 tis. Kč).
Rok 2017 lze hodnotit z hlediska celkového hospodaření jako dobrý rok. Krom výše
uvedených dotací, především provozní od SMB a Jihomoravského kraje (která byla
významně navýšena), k tomuto výsledku přispěly především nadprůměrné výnosy za
tuzemské zájezdy a velmi dobré výnosy z nahrávání a pronájmu.

Dotace od zřizovatele
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání Z7/24, konaném dne 13 12. 2016
v souladu s rozpočtem Statutárního města Brna, příspěvek pro Filharmonii Brno na
neinvestiční výdaje ve výši 82.867 tis. Kč, a to včetně účelových příspěvků.
V lednu (31. 1. 2017) schválilo ZMB snížení neinvestičního příspěvku o 14.500 tis. Kč.
V dubnu (11. 4. 2017) schválilo ZMB snížení neinvestičního příspěvku o 900 tis. Kč z důvodu
snížení odvodu z investičního fondu a navýšení o 620 tis. Kč na obnovu kulturní památky.
V květnu (16. 5. 2017) schválilo ZMB navýšení neinvestičního příspěvku o 250 tis. Kč na
výměnu automatických dveří.
V září (5. 9. 2017) schválilo ZMB navýšení příspěvku o 2.302 tis. Kč na zvýšení platových
tarifů zaměstnanců.
94

V listopadu (7. 11. 2017) schválilo ZMB navýšení příspěvku o 963 tis. Kč na zvýšení
platových tarifů zaměstnanců a zvýšení o 1.041 tis. Kč na pokrytí finanční ztráty z důvodu
rekonstrukce Janáčkova divadla.
V květnu (16. 5. 2017) schválilo ZMB navýšení neinvestičního příspěvku o 250 tis. Kč na
výměnu automatických dveří.
Závěrem je třeba uvést částku 135 tis. na propagaci JKC v roce 2017.
Celková neinvestiční dotace byla v roce 2017 od zřizovatele ve výši 72 778 tis. Kč
Vývoj soběstačnosti 2011 - 2017
V roce 2017 bylo dosaženo v porovnání s průměrem za období 2011 – 2016 podprůměrné
soběstačnosti 15,2%.
v tis. Kč
rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

výnosy bez dotace

25 477

14 427

26 009

23 737

25 956

20 881

17 765

celkové náklady

85 558

72 903

95 501

85 741

103 417

97 515

117 020

soběstačnost %

29,8

19,8

27,2

27,7

25,1

21,4

15,2

Hlavní a doplňková činnost
Hlavním účelem organizace je provozovaní veřejné koncertní činnosti spočívající
v nastudování a veřejném předvádění děl z oblasti hudebního a hudebně dramatického
umění výkonnými umělci, a to formou pořádání či spolupořádání koncertů a jiných kulturních
produkcí, nebo pohostinskými vystoupeními pro jiné pořadatele v tuzemsku i v zahraničí,
podílet se na rozvoji koncertního umění zejména pořádáním a propagací hudebních festivalů
a dalších kulturních akcí.
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Mezi okruhy doplňkové činnosti povolené zřizovatelem se řadí:
- realitní činnost, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a půjčování věcí movitých
- reklamní činnost, marketing, mediální zastoupení
- zprostředkování obchodu a služeb

Hospodářský výsledek v hlavní činnosti
v tis. Kč
Skutečnost
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

náklady

83 372

70 984

93 708

84 124

101 451

95 546

114 889

výnosy

82 965

70 314

93 162

83 450

101 196

95 344

114 689

-407

-670

-546

-674

-255

-202

-200

zisk +
ztráta -

Hospodářský výsledek v doplňkové činnosti
v tis. Kč
Skutečnost
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

náklady

2 186

1 919

1 794

1 618

1 966

1 969

2 131

výnosy

2 602

2 000

2 349

2 299

2 227

2 173

2 343

415

81

555

681

261

204

212

zisk +
ztráta -

96

3.1 Výnosy
Porovnání upraveného plánu a skutečných výnosů za rok 2017
v Kč

VÝNOSY

Účet

upravený plán k
31. 12. 2017

skutečnost k
31. 12. 2017

%plnění

601 Výnosy z prodeje vlastních výr.
602 Tržby za vstupné

6 050 000,00

6 054 476,00

100,1%

Tržby ze záj. činnosti – tuzemsko

2 900 000,00

2 890 800,00

99,7%

Tržby ze záj. činnosti – zahraničí

2 800 000,00

2 788 668,50

99,6%

Tržby z natáčení

2 700 000,00

2 742 558,22

101,6%

Tržby z reklam a ostatní
602 Celkem výnosy z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu

850 000,00

865 782,84

101,9%

15 300 000,00

15 342 285,56

100,3%

1 700 000,00

1 688 975,00

99,4%

17 000 000,00

17 031 260,56

100,2%

650 000,00

615 131,26

94,6%

604 Výnosy za prodané zboží
60 Výnosy za vl. výkony a zboží
61 Změna stavu zás.nedok.výr.
62 Aktivace
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
645 Výnosy z prodeje dl. nehm. maj.
646 Výnosy z prodeje dl. hm. maj.
647 Výnosy z prodeje pozemků
648 Čerpání fondů
649 Ostatní výnosy z činnosti
64 Ostatní výnosy
662 Úroky
663 Kurzové zisky
66 Finanční výnosy
671 Dotace - MK ČR

7 205,49
650 000,00
100 000,00

622 336,75
2 314,65
108 745,15

95,7%
108,7%

100 000,00

111 059,80

111,1%

6 340 000,00

6 340 000,00

100,0%

672 Provozní dotace – MMB

72 778 000,00

72 778 000,00

100,0%

672 Dotace - JMK

20 149 000,00

20 149 000,00

100,0%

99 267 000,00

99 267 000,00

100,0%

117 017 000,00

117 031 657,11

100,0%

67 Provozní dotace

Úhrn zdrojů
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Porovnání skutečných výnosů za rok 2017 se skutečnými výnosy za rok 2016
v Kč

VÝNOSY

Účet

Skutečnost k
31. 12. 2016

skutečnost k
31. 12. 2017

index 17/16

601 Výnosy z prodeje vlastních výr.
602 Tržby za vstupné

7 386 289,00

6 054 476,00

0,82

Tržby ze záj. činnosti – tuzemsko

2 350 072,45

2 890 800,00

1,23

Tržby ze záj. činnosti – zahraničí

4 172 362,85

2 788 668,50

0,67

Tržby z natáčení

2 714 570,53

2 742 558,22

1,01

985 195,89

865 782,84

0,88

17 608 490,72

15 342 285,56

0,87

1 508 624,00

1 688 975,00

1,12

19 117 114,72

17 031 260,56

0,89

1 659 284,20
38 162,77
1 697 446,97
11 439,41
54 362,11
65 801,52

615 131,26
7 205,49
622 336,75
2 314,65
108 745,15
111 059,80

0,37
0,19
0,37
0,21
2,00
1,69

Tržby z reklam a ostatní
602 Celkem výnosy z prodeje služeb
603 Výnosy z pronájmu
604 Výnosy za prodané zboží
60 Tržby za vl. výkony a zboží
61 Změna stavu zás.nedok.výr.
62 Aktivace
641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení
642 Jiné pokuty a penále
643 Výnosy z odepsaných pohledávek
644 Výnosy z prodeje materiálu
645 Výnosy z prodeje dl. nehm. maj.
646 Výnosy z prodeje dl. hm. maj.
647
648
649
64
662
663
66

Výnosy z prodeje pozemků
Čerpání fondů
Ostatní výnosy z činnosti
Ostatní výnosy
Úroky
Kurzové zisky
Finanční výnosy

671 Dotace - MK ČR
672 Provozní dotace – MMB
672 Dotace - JMK
67 Provozní dotace

Úhrn zdrojů

3 345 000,00

6 340 000,00

1,90

71 792 000,00

72 778 000,00

1,01

1 500 000,00

20 149 000,00

13,43

76 637 000,00

99 267 000,00

1,30

97 517 363,21

117 031 657,11

1,20
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3.1.1 Vývoj tržeb za období 2011 – 2017
v tis. Kč
Tržby
Vstupné

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

4 807

5 441

7 083

7 136

8 245

7 386

6 054

Zahraniční zájezdy

13 010

2 250

11 245

8 269

9 594

4 172

2 789

Tuzemské zájezdy

2 185

2 045

1 937

2 904

2 709

2 350

2 891

Pronájem

1 752

1 366

1 598

1 325

1 546

1 509

1 689

Natáčení

636

1 362

1 893

2 052

2 152

2 715

2 742

1 079

879

1 213

1 199

1 170

985

866

23 469

13 343

24 969

22 884

25 416

19 117

17 031

Ostatní tržby
Tržby celkem

3.1.2 Tržby ze vstupného
Jedná se o tržby za vlastní koncerty a časově zaúčtované příjmy za abonmá podle počtu
koncertů v jednotlivých měsících. Ve sledovaném období byly tyto tržby o 1.332 tis. nižší než
v předchozím roce. Hlavní podíl na tomto poklesu měla rekonstrukce Janáčkova divadla a
následné přesunutí koncertů do Besedního domu a prostor Stadionu.
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3.1.3 Tržby ze zahraničí
Z grafu je patrné, že v tzv. lichých letech jsou tržby vyšší než v letech sudých. Tato situace
byla především „způsobena“ absolvováním koncertního turné po Japonsku, které se bohužel
v roce 2017 neuskutečnilo a taktéž se nepodařilo zajistit během roku delší zájezd s výjimkou
závěru roku, kdy orchestr absolvoval první turné po Číně.

.

100

3.1.4 Tržby z tuzemských zájezdů
V tržbách za tuzemské zájezdy došlo v roce 2017 oproti roku předchozímu k nárůstu o téměř
541 tis. Kč, což je druhý nejlepší výsledek za posledních 7 let. Nicméně je třeba uvést, že
k tradičním místům vystoupení – které Filharmonie Brno pravidelně absolvuje - se stále
složitěji hledají nové tuzemské destinace, a to kvůli finančním možnostem pořadatelů. Vliv na
tyto tržby mají také časové možnosti orchestru.

3.1.5 Tržby z pronájmu Besedního domu
Oproti předchozímu roku byly tržby z pronájmu ve sledovaném období o více než 180 tis. Kč
vyšší než v roce předchozím a vůbec nejvyšší od roku 2012. Byť jde o velmi dobrý výsledek,
je třeba zmínit velkou konkurenci srovnatelných prostor ve městě Brně (např. Semilasso či
Sonocentrum) v kombinaci s nižším zájmem po těchto prostorech a také omezený počet
dnů, kdy jsou – z důvodů zkoušek či koncertů orchestru – prostory Besedního domu
nabízeny k pronájmům. Taktéž restaurace, která byla celý rok 2017 uzavřená, ztěžuje
případné pronájmy Besedního domu.
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3.1.6 Tržby z natáčení
V roce 2017 byly tržby z natáčení o necelých 28 tis. Kč vyšší, než v roce 2016 a nejvyšší za
sledované období. I když mají od roku 2011 vzrůstající tendenci, je třeba uvést velkou
složitost při vyjednávání o nahrávacích projektech vzhledem k obrovské celosvětové
konkurenci v dané oblasti.

3.1.7 Tržby ostatní
Ostatní tržby byly ve srovnání s rokem 2016 nižší o necelých 120 tis. Kč, což způsobil
především absence festivalu Moravský podzim (a tržby z reklam s tím spojené). Do těchto
tržeb jsou dále zahrnuty tržby z prodeje programů a tržby z prodeje reklamních předmětů.

102

3.1.8 Čerpání fondů
Ve sledovaném období byly fondy čerpány v částce o 1.044 tis. Kč nižší než v roce 2016.
Více bylo čerpáno z fondu investičního (425 tis. Kč – oprava portyku, repase oken a dveří),
méně z fondu rezervního (190 tis. Kč – dary a nadační příspěvky).
3.1.9 Ostatní výnosy z činnosti
Ostatní výnosy z činnosti byly ve srovnání s rokem 2016 nižší o cca 30 tis. Kč z důvodů
pořádání Valné hromady ASOPS v roce 2016.
3.1.10 Kurzové zisky
Oproti roku 2016 došlo v roce 2017 ke zvýšení o více než 54 tis. Kč. Tento účet je závislý na
kurzu měn, většinou eura.
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3.2 Náklady
Porovnání upraveného plánu a skutečných nákladů za rok 2017
v Kč

účet

NÁKLADY

501
502
504
50
511
512
513
518
51
521-01
521-02
521-03
521-04
521-11
521
524
525
527
528
52
531
532
538
53
541
542
543
544
547
548
549
54
551
552
553
555
556
558
55
563
569
56
591
59

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Spotřebované nákupy
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Služby
Mzdové náklady zaměstnanců
OON - DPP, DPČ
OON - dirigenti, sólisté
OON – výpomoci, ostatní
Náhrada mzdy za DNP
Celkem mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Osobní náklady celkem
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Celkem daně a poplatky
Smluvní pokuty a penále
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Ostatní náklady z činnosti
Celkem ostatní náklady
Odpisy DHM a DNM
Zůst cena prodaného DNM
Zůst cena prodaného DHM
Tvorba a zúčt. rezerv
Tvorba a zúčt. opravných položek
DDHM
Odpisy, rezervy, oprav. položky
Kurzové ztráty
Ostatní finanční náklady
Finanční náklady
Daň z příjmů /jen VČ/
Celkem daň z příjmů

Úhrn nákladů

upravený plán k
30. 12. 2017

skutečnost
k 31. 12. 2017

%plnění

1 800 000,00
1 750 000,00

1 931 533,79
1 746 088,00

107,3%
99,8%

3 550 000,00
3 170 000,00
1 750 000,00
750 000,00
26 491 000,00
32 210 000,00
51 000 000,00
750 000,00
2 000 000,00
1 000 000,00
50 000,00
54 800 000,00
17 312 000,00

3 677 621,79
3 125 062,55
1 728 230,28
747 238,49
26 560 104,85
32 160 636,17
47 432 677,00
1 313 654,00
4 345 515,00
1 626 943,00
41 221,00
54 760 010,00
16 244 268,00

103,6%
98,6%
98,8%
99,6%
100,3%
100,0%
93,1%
175,2%
217,3%
162,7%
82,4%
99,9%
93,8%

800 000,00
800 000,00
73 712 000,00

969 427,96
973 070,00
72 946 775,96

121,2%
121,6%
99,0%

1 200 000,00
1 200 000,00

1 405 708,12
1 405 708,12

117,1%
117,1%

900 000,00
900 000,00
3 000 000,00

921 408,43
921 408,43
2 974 842,34

102,4%
102,4%
99,2%

100 000,00
2 125 000,00
5 225 000,00
200 000,00

101 992,36
2 552 386,93
5 629 221,63
278 758,33

102,0%
120,1%
107,7%
139,4%

200 000,00
20 000,00
20 000,00

278 758,33

139,4%

117 017 000,00

117 020 130,43

100,0%
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Porovnání skutečných nákladů za rok 2017 se skutečnými náklady za rok 2016

účet

NÁKLADY

501
502
504
50
511
512
513
518
51
521-01
521-02
521-03
521-04
521-11
521
524
525
527
528
52
531
532
538
53
541
542
543
544
547
548
549
54
551
552
553
555
556
558
55
563
569
56
591
59

Spotřeba materiálu
Spotřeba energie
Prodané zboží
Spotřebované nákupy
Opravy a udržování
Cestovné
Náklady na reprezentaci
Ostatní služby
Služby
Mzdové náklady zaměstnanců
OON - DPP, DPČ
OON - dirigenti, sólisté
OON – výpomoci, ostatní
Náhrada mzdy za DNP
Celkem mzdové náklady
Zákonné sociální pojištění
Ostatní sociální pojištění
Zákonné sociální náklady
Jiné sociální náklady
Osobní náklady
Daň silniční
Daň z nemovitostí
Jiné daně a poplatky
Celkem daně a poplatky
Smluvní pokuty a penále
Jiné pokuty a penále
Dary
Prodaný materiál
Manka a škody
Tvorba fondů
Ostatní náklady z činnosti
Ostatní náklady
Odpisy DHM a DNM
Zůst cena prodaného DNM
Zůst cena prodaného DHM
Tvorba a zúčt. rezerv
Tvorba a zúčt. opravných položek
DDHM
Odpisy, prod.maj., rezervy
Kurzové ztráty
Ost. fin. nákl. – bank. poplatky
Finanční náklady
Daň z příjmů /jen VČ/
Celkem daň z příjmů

Úhrn nákladů

skutečnost
k 31. 12. 2016

skutečnost
k 31. 12. 2017

v Kč
index
17/16

1 108 306,52
1 633 028,05
2 741 334,57
2 526 589,25
2 198 267,04
646 086,63
20 234 589,76
25 605 532,68
42 176 595,00
864 723,00
3 149 432,00
1 556 986,00
60 783,00
47 808 519,00
14 484 518,00

1 931 533,79
1 746 088,00

1,74
1,07

3 677 621,79
3 125 062,55
1 728 230,28
747 238,49
26 560 104,85
32 160 636,17
47 432 677,00
1 313 654,00
4 345 515,00
1 626 943,00
41 221,00
54 760 010,00
16 244 268,00

1,34
1,24
0,79
1,16
1,31
1,26
1,12
1,52
1,38
0,04
0,68
1,15
1,12

637 760,67
1 034 530,00
63 965 327,67

969 427,96
973 070,00
72 946 775,96

1,52
0,94
1,14

785 458,43
785 458,43

1 405 708,12
1 405 708,12

1,79
1,79

983 964,58
988 064,58
2 756 175,00

921 408,43
921 408,43
2 974 842,34

0,94
0,94
1,08

8 172,63
600 917,48
3 365 265,11
63 899,78

101 992,36
2 552 386,93
5 629 221,63
278 758,33

12,48
4,25
1,67
4,36

63 899,78

278 758,33

4,36

97 514 882,82

117 020 130,43

1,20

4 100,00
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3.2.1. Spotřeba materiálu
Ve sledovaném období došlo oproti předchozímu roku ke zvýšení o více než 820 tis. Kč, a to
především kvůli pořádání festivalu Moravský podzim (nákup not, spotřebního materiálu,
květin, aj.).
3.2.2 Spotřeba energie
Oproti roku 2016 došlo k mírnému zvýšení (o 113 tis. Kč). Tato situace nastala z důvodu
mírného navýšení spotřeby i ceny energií.
3.2.3 Opravy a udržování
Ve sledovaném období došlo oproti předchozímu roku ke zvýšení o téměř 600 tis. Kč, a to
především kvůli investování do větších oprav v Besedním domě. Jednalo se hlavně o repase
venkovních dveří a oken (830 tis. Kč), opravy vzduchotechniky, a klimatizace (362 tis. Kč),
výměna automatických dveří (261 tis. Kč), opravy portyku (215 tis. Kč), klempířské a
malířské práce (140 tis. Kč) a povinné revize – výtah, PZTS, elektroinstalace (133 tis. Kč). U
oprav hudebních nástrojů byly největšími položkami generální opravy fagotu (142 tis. Kč) a
kontrabasu (84 tis. Kč). Poslední významnější položkou jsou opravy nákladního vozidla (79
tis. Kč). Ostatní opravy byly v částkách do 30 tis. Kč.
3.2.4 Cestovné
Náklady na cestovné jsou ovlivněny počtem a dobou trvání tuzemských a zahraničních
koncertních turné. Oproti roku 2016 došlo ke snížení o 470 tis. Kč, především z důvodu
nižšího počtu zájezdů v roce 2017.
3.2.5 Ostatní služby
Účet 518 - ostatní služby - vykazuje množství položek, rozdělených analyticky do
jednotlivých podúčtů. Ve srovnání s rokem 2016 došlo ke zvýšení o téměř 6.326 tis. Kč.
Nejvyšší položkou (téměř 41%) byly v roce 2017 honoráře vystupujících umělců, především
v rámci festivalu Moravský podzim. Dalšími významnými položkami tohoto účtu byly náklady
na propagaci, ostatní služby, autorskoprávní poplatky a odměna společnému zástupci a
nájemné. K dalším položkám na tomto účtu patří půjčovné za notový materiál, poštovné,
technické služby a úklid, IT služby a bankovní poplatky.
3.2.6 Osobní náklady
Mzdové náklady zaměstnanců byly ve sledovaném období o více než 5.256 tis. Kč vyšší než
v předchozím období. Hlavními důvody tohoto stavu bylo především dvojí zákonné navýšení
mezd od 1. 7. a od 1. 11. a platový automat (platový postup do vyššího stupně).
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3.2.7 Odpisový plán
Pro rok 2017 byl plán účetních odpisů stanoven ve výši 3.000 tis. Kč. Tento plán se skládal
ze tří položek, a to :
Odpis v roce – dlouhodobý hmotný majetek
Odpis v roce – dlouhodobý nehmotný majetek
Předpoklad zařazení majetku v r. 2017

– 2.723 tis. Kč
–
65 tis. Kč
212 tis. Kč

K 31. 12. 2017 činily odpisy částku 2.975 tis. Kč.
Odvod z odpisů na účet zřizovatele byl uskutečněn ve výši 300 tis. Kč.
3.2.8 Účelové prostředky
Zastupitelstvo města Brna schválilo na svém zasedání Z7/24, konaném dne 13. 12. 2016
příspěvek na organizování Mezinárodního hudebního festivalu Brno – realizace
Velikonočního festivalu duchovní hudby (1.940 tis. Kč), Expozice nové hudby (500 tis. Kč) a
Moravského podzimu (10.000 tis. Kč). Další účelové prostředky byly na honoráře
vystupujících umělců (1.800 tis. Kč), mzdové náklady PR manažera pro JKC (210 tis. Kč),
opravy hudebních nástrojů (150 tis. Kč), půjčovné notového materiálu (200 tis. Kč) a
propagace a marketing (500 tis. Kč).
Na stejném zasedání byl schválen investiční transfer ve výši 4.000 tis. Kč na pořízení
nákladního automobilu.
Dne 11. 4. 2017 schválilo Zastupitelstvo města Brna účelové navýšení neinvestičního
příspěvku ve výši 620 tis. Kč na obnovu kulturní památky (repase oken a dveří).
Dne 16. 5. 2017 schválilo Zastupitelstvo města Brna účelové navýšení neinvestičního
příspěvku ve výši 250 tis. Kč na výměnu automatických dveří.
Na stejném zasedání byl schválen investiční transfer ve výši 350 tis. Kč na pořízení
klimatizační jednotky.
Dne 21. 6. 2016 bylo Zastupitelstvem města Brna schváleno účelové navýšení
neinvestičního příspěvku ve výši 705 tis. Kč na propagaci JKC s čerpáním v letech 2016 –
2019 (v roce 2017 čerpání ve výši 135 tis. Kč).
Všechny výše uvedené účelové prostředky byly vyčerpány v plné výši.
3.3 Finanční majetek
Filharmonie Brno, p.o. má všechny účty vedeny u UCB, a.s., pobočka Brno.
a) Stavy prostředků na bankovních účtech
v Kč

Účet

stav k 31. 12. 2017

běžný účet
devizový účet
účet FKSP
účet FI

11,474.999,11
275.225,68
204.867,62
975.737,04

CELKEM

12,930.829,45
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b) Pokladní hotovost
v Kč

typ pokladny

stav k 31. 12. 2017

EUR
4.826,74
CHF
1.282,05
PLN
207,48
JPY
357,00
pokladna v Kč
CELKEM

123.274,94
27.979,46
1.268,53
67,53
95.298,00
247.888,46

c) Ceniny
Stravenky v hodnotě 172.050,- Kč.

3.4 Pohledávky a závazky
Filharmonie Brno uhradila veškeré došlé faktury a smluvní závazky se splatností do 31. 12.
2017 řádně a včas.
Pohledávky - odběratelé (vč. podrozvahy), byly k 31. 12. 2017 ve výši 4.282 tis. Kč. Některé
pohledávky byly uhrazeny ve splatnosti v průběhu měsíce ledna 2018.
Rozpis pohledávek k 31. 12. 2017, které nejsou doposud uhrazeny :
Pronájem sálu
Rekonstrukce řídícího systému
(neuhrazený dobropis)

-

85 tis. Kč 51 tis. Kč -

splatnost 1. 4. 1997
splatnost 11. 7. 2000

Tyto pohledávky byly vymáhány právní cestou a jsou na podrozvahovém účtu.
Honorář za vystoupení
Služby a nájem (restaurace)
Honorář za vystoupení (vč. not)

-

120 tis. Kč 212 tis. Kč 2.625 tis. Kč -

splatnost 27. 7. 2012
splatnost 24. 5. 2013
splatnost 2. 10. 2013

Všechny výše uvedené pohledávky jsou vymáhány právní cestou.
Honorář za vystoupení

-

255 tis. Kč -

splatnost 10. 10. 2016

Tato pohledávka je řešena s pořadatelem a místně příslušném FÚ.
S výjimkou poslední uvedené pohledávky, na kterou je vytvořena opravná položka ve výši
40%, jsou na všechny ostatní vytvořené 100% opravné položky.
Krátkodobé závazky - dodavatelé – byly k 31. 12. 2017 ve výši 987.536,41 Kč a jednalo se
o neuhrazené faktury z přelomu roku. Všechny tyto faktury byly v průběhu ledna a února
2018 uhrazeny.
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3.5 Dotace z jiných veřejných rozpočtů
Ve sledovaném období obdržela Filharmonie Brno, příspěvková organizace dotace od těchto
subjektů :
Ministerstvo kultury České republiky
Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestrů a
pěveckých sborů – 2.300 tis. Kč.
Festival Moravský podzim – 2.400 tis. Kč
Festival Expozice nové hudby – 600 tis. Kč
Festival Velikonoční festival duchovní hudby – 840 tis. Kč (z toho 40 tis. ze SFK)
Abonentní řada JWM – 200 tis. Kč
Všechny dotace byly dle Rozhodnutí určeny na honoráře vystupujících umělců, služby a
materiálové náklady a byly vyčerpány v plné výši.
Jihomoravský kraj
Mozartovy děti – 300 tis. Kč
MHF Špilberk – 750 tis. Kč
Pořádání Novoročního koncertu – 200 tis. Kč
Pořádání vybraných projektů – 750 tis. Kč
Částečná úhrada objemu prostředků na platy – 18.000 tis. Kč
Muzejní noc – 37 tis. Kč
Moravský podzim – 112 tis. Kč
Všechny dotace byly dle Smluv určeny na pokrytí nákladů spojených s projektem nebo
úhradě objemu prostředků na platy. Byly využity k úhradě honorářů vystupujících umělců,
k úhradě služeb u těchto akcí a úhradě objemu prostředků na platy. Všechny dotace byly
vyčerpány v plné výši.
v tis. Kč
Rok

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

příspěvek MK ČR

1 055

1 492

2 590

2 505

4 160

3 345

6 340

příspěvek JMK

1 590

1 100

2 100

935

1 200

1 500

20 149
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3.6 Investice
a) Informace o probíhajících investičních akcích
Ve sledovaném období nebyla provedena žádná investiční akce.

b) Fond investic
Fond investic byl tvořen každoměsíčním přídělem z odpisů z DHM a DNM a účelovými
transfery na pořízení nákladního automobilu a klimatizační jednotky.

Stav k 1. 1. 2017
7

Tvorba
7 325

v tis. Kč
Stav k 31. 12. 2017
976

Čerpání
6 356

Čerpání fondu investic :
Hudební nástroje
Inventář
Opravy
Odvod z odpisů
Účelové transfery

995
99
425
300
4 537

Hudební nástroje – 2x trombon – 333 tis. Kč
4x trubka – 475 tis. Kč
1x pikola – 187 tis. Kč
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4. PLÁN TVORBY A ČERPÁNÍ PENĚŽNÍCH FONDŮ
Fond investic
viz bod 3.6 b)
Fond rezervní
Tento fond byl v roce 2017 tvořen přídělem ze zlepšeného hospodářského výsledku a
peněžními dary, které byly i čerpány. Podrobnosti jsou uvedeny v příloze – peněžní fondy, a
to včetně stavů na začátku a konci sledovaného období.
Fond odměn
Fond odměn nebyl v roce 2017 tvořen a nebyl ani čerpán. Podrobnosti jsou uvedeny
v příloze – peněžní fondy, a to včetně stavů na začátku a konci sledovaného období, které
jsou stejné.
FKSP
Tento fond byl v roce 2017 tvořen příděly na vrub nákladů. Čerpán byl v souladu se
schváleným způsobem čerpání na úhradu potřeb zaměstnanců. Podrobnosti jsou uvedeny
v příloze – peněžní fondy, a to včetně stavů na začátku a konci sledovaného období.
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5. KONTROLNÍ ČINNOST
Vnitřní kontrolní systém zahrnuje řídící kontrolu, veřejnosprávní kontrolu a interní audit.
Řídící kontrola je ve Filharmonii Brno, p. o. zajišťována vedoucími pracovníky v souladu
s vydanou vnitřní směrnicí.
Ve sledovaném období byla ve Filharmonii Brno, p. o. provedena jedna kontrola, a to
veřejnosprávní ze strany zřizovatele – odboru kultury.
Interní audit zajišťuje v organizaci zvlášť k tomu pověřený zaměstnanec, který v souladu se
zákonem nezávisle a objektivně přezkoumává a vyhodnocuje operace a vnitřní kontrolní
systém.

5.1 Roční plán kontrolní činnosti prováděné organizací
V návaznosti na střednědobý strategický plán interního auditu na léta 2015 - 2017 byl v
rámci kontrolní činnosti organizace zpracován plán interního auditu na rok 2017, který kromě
monitoringu, konzultační činnosti, odborné přípravy auditora a vyhodnocovací a plánovací
činnosti zahrnoval audity:
1. Veřejné zakázky ve FB v návaznosti na platnou legislativu.
2. Vnitřní kontrolní systém – spisová služba.
3. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

5.2 Vyhodnocení plánu kontrolní činnosti prováděné organizací za předchozí
rok
Z důvodu dlouhodobé pracovní neschopnosti, trvající téměř celý kalendářní rok, nebyly
v roce 2017 realizovány žádné interní audity.
Interní auditorka tedy vykonávala činnost pouze v rozsahu 17 hodin, přičemž se ve
spolupráci s vedením (ředitelkou a provozně-ekonomickým náměstkem) zaměřila na
vyhodnocovací a plánovací činnosti (zpracování střednědobého plánu na léta 2018 - 2020 a
ročního plánu na r. 2018).
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6. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE A
ZÁVAZKŮ
Inventarizace byla v organizaci provedena k 31. 12. 2017 na základě vnitřní směrnice o
inventarizaci majetku a závazků a příkazu ředitele.
Byla provedena fyzická inventura:
▪ dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2017
▪ drobného dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2017
▪ dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2017
▪ drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2017
▪ materiálu a zboží na skladě k 31. 12. 2017
▪ peněžních prostředků v hotovosti k 31. 12. 2017
▪ cenin k 31. 12. 2017
▪ dokladové inventarizace u rozvahových účtů k 31. 12. 2017

6.1 Vyčíslení inventarizačních rozdílů
Inventarizační rozdíly nebyly zjištěny.
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