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couzsko-české hudební akademie v Telči u flétnistky Catherine Can-
tinové, sólistky orchestru Opery Bastille v Paříži, a v loňském roce 
absolvovala kurz na Mezinárodní letní akademii v rakouském Payer- 
bachu. V letech 2016–2018 byla členkou Orchestrální akademie 
Filharmonie Brno. Jako orchestrální hráčka spolupracovala s Filhar-
monií Brno, Moravskou filharmonií Olomouc, Janáčkovou filharmonií 
Ostrava, Czech Virtuosi, Virtuosi Brunenses či Pražským filharmonic-
kým orchestrem. Sólově se představila s Barokním orchestrem Konzer-
vatoře Brno a Moravským komorním orchestrem. V současné době 
je členkou operního orchestru Národního divadla moravskoslezského  
v Ostravě.
 Linda Coganová (1996) studovala klavír na plzeňské konzer-
vatoři ve třídě Anny Černé. V letech 2011–2014 působila jako ko-
repetitorka sboru Komorní Mariella, se kterým vystupovala v České 
republice, Francii a Německu. V roce 2014 získala třetí cenu na me-
zinárodní soutěži Concorso Pianistico Internazionale Mozart v Římě 
a vystoupila v rámci festivalu Smetanovské dny. Od roku 2017 je 
členkou Západočeského hudebního centra. V současné době studuje 
hru na klavír na JAMU v Brně u Aleny Vlasákové a Jana Jiraského. 
Kromě pedagogické činnosti, sólové a komorní hry se věnuje také in-
terpretaci mladé generace soudobých autorů, jejichž díla premiéruje.
 Klaudie Jurmanová (1990) studovala fagot na Janáčkově 
konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě, na Konzervatoři Brno (u Jiřího 
Nykodýma) a na JAMU v Brně. Zúčastnila se Mezinárodních interpre-
tačních kurzů JAMU, Letní fagotové akademie v Ratajích nad Sáza-
vou, absolvovala stáž na Universität für Musik und darstellende Kunst 
ve Vídni a workshopy pod vedením Pascala Galloise, Akia Koyamy 
a Sergia Azzoliniho. Během studií vypomáhala mj. ve Filharmonii 
Bohuslava Martinů Zlín, Moravské filharmonii Olomouc či orchestru 
Janáčkovy opery. Spolupracuje s orchestry působícími při Masaryko-
vě univerzitě.
 Ján Bodor (1996) začínal jako hráč na akordeon, ve 12 le-
tech se rozhodl pro bicí nástroje. K jeho učitelům patřili Tibor Márkus  
a Miroslav Greman. V celostátních soutěžích získal v roce 2016 dva-
krát 3. místo, v roce 2019 obdržel 2. místo za hru na malý buben 
a soupravu a 1. místo za hru na melodické nástroje. Pravidelně spo-
lupracuje se Státní filharmonií Košice. V současné době studuje na 
JAMU pod vedením Martina Opršála.
 Pro vývoj souborů bicích nástrojů se přelomovým okamžikem stal 
rok 1962, kdy vznikl dodnes fungující legendární soubor Les Percu-
ssions de Strassbourg, díky kterému (a dalším později zformovaným 
profesionálním ansámblům – Kroumata, Nexus, Amadinda ad., u nás 
DAMA DAMA) se začala rodit početná literatura pro percussion en-
semble. Již v roce 1950 ovšem byla ansámblová hra bicích nástrojů 
poprvé akceptována ve studijních plánech na amerických univerzitách. 
Od té doby se ujal zvyk, že každá univerzitní třída bicích nástrojů 
má svůj studentský ansámbl, který je její jakousi výkladní skříní, a ne- 
jinak je tomu i na JAMU v Brně. Percussion Ensemble JAMU 
založil (v roce 1997) a dosud umělecky vede Martin Opršál, pro-
fesor a vedoucí katedry bicích nástrojů na JAMU. Soubor působí na 
této katedře v rámci výuky komorní hry, která kromě svého základ-
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ního poslání vychovávat studenty k detailní práci v malém ansámblu 
slouží rovněž k nácviku skladeb pro koncertní vystoupení na fakultě  
i mimo ni. Soubor své kvality prokázal na řadě samostatných vystoupení  
a festivalů u nás i v zahraničí. Provedl české premiéry stěžejních skladeb 
svého repertoáru – např. Music for 18 Musicians Steva Reicha (2003) či 
Ionisation Edgarda Varèseho (2010). Souborem za dobu jeho existen-
ce prošli dnes již etablovaní hráči, např. Lukáš Krejčí, Radek Tomášek  
a Petr Hladík (Filharmonie Brno), Martin Kleibl (JAMU Brno), Tomáš 
Rolek, Kristýna Karchová, Gabriel Chila (Národní divadlo Brno), Dali-
bor Němec (Státní opera Praha), Peter Kosorín (Slovenská filharmonie)  
a mnozí další. Výčet potvrzuje realitu, že personální obsazení ansámblu 
není stálé, nýbrž se neustále proměňuje podle každoročního aktuálního 
stavu studentstva. Proto i repertoár se mění a rozvíjí.

Redakce: Vítězslav Mikeš

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní tele-
fony a během koncertu nefotografovali. Po jeho začátku není vstup do 
sálu umožněn. Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Partner Filharmonie Brno

Za podporu a spolupráci děkujeme 

Zveme vás na

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

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,  +420 539 092 801
www.filharmonie-brno.cz, www.salprobrno.cz

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. Vybrané 
koncerty se konají za finanční podpory JmK a MK ČR.



FRANCIS POULENC (1899–1963)
Sonáta pro klarinet a klavír FP 184 (1962) I 13'
1. Allegro tristamente
2. Romanza
3. Allegro con fuoco

 Filip Pokorný klarinet
 Dana Drápelová j.h. klavír

HANS-ANDRÉ STAMM (1958)
Spring Dance (Jarní tanec) pro pikolu a klavír I 5'

 Michaela Durajová j.h. pikola
 Linda Coganová j.h. klavír

SOFIA MAVROGENIDOU
Gioco su tarantella I 3'

 Michaela Durajová j.h. flétna
 Klaudie Jurmanová j.h. flétna
 Linda Coganová j.h. klavír

PAUL HINDEMITH (1895–1963) 
Sonáta pro hoboj a klavír (1938) I 12'
1. Munter
2. Sehr langsam – Lebhaft – Sehr langsam, wie zuerst – 
    Wieder lebhaft

 Marie Šmídová hoboj
 Radim Pančocha j.h. klavír

KEIKO ABE (1937)
Variace na japonské dětské písně (1982) I 6'

 Ján Bodor marimba

DAVID R. GILLINGHAM (1947)
Stained Glass (Vitráž, 1992) I 11'
1. Foyers (Vstupní haly)
2. Cathedrals (Katedrály)
3. Sun Catchers (Lapače světla)

 Percussion Ensemble JAMU j.h.: Radim Večeřa,  
 Slavomír Kvasňovský, Tibor Rusnák, Martin Švec,  
 Ján Bodor, Anežka Nováková (j.h.), Adam Druga,  
 David Paša (j.h.), Josef Schmied, Jakub Michalčík (j.h.),  
 Jan Nepodal bicí nástroje, Dominik Gál klavír
 umělecký vedoucí Martin Opršál
 dirigent Aleš Kománek

Koncert se uskuteční bez přestávky.

Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) je projekt, 
který umožňuje mladým talentovaným hudebníkům – studentům či čer-
stvým absolventům hudebních škol přijímaným na základě výběrového 
řízení – získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Filharmonie 
si touto cestou vychovává nové generace hráčů, kteří jednou mohou 
usednout do jejích řad. OAFB má za sebou pět sezon fungování a je- 
jí plody jsou již nyní zjevné: někteří její absolventi jsou už členy na-
šeho orchestru, jiní se do něj pravidelně vrací vypomáhat. Význam 
a cennost této zkušenosti pro umělecký růst mladých hudebníků i pro 
budoucnost orchestru je tak nezpochybnitelný.
 Dvouleté působení v OAFB ovšem skýtá jejím členům nejen mož-
nost orchestrální praxe, ale také příležitost prezentovat své schopnosti  
v komorní hudbě, a to v koncertní řadě nazvané Mladá krev. Cyklus 
si v uplynulých sezonách získal početné publikum, které oceňuje mladic-
ky strhující projevy účinkujících, atraktivní rozmanitý repertoár a v ne- 
poslední řadě i podmanivou atmosféru těchto koncertů, při nichž je sál 
Besedního domu intimně nasvícen a atypicky rozestaven a hudebníci 
jsou takřka na dosah, jak ostatně naznačuje podtitul cyklu Hudba 
zblízka. Při koncertech odpadá bariéra pódia i večerní róby. Kromě 
členů OAFB se můžete v cyklu Mladá krev těšit i na vystoupení hostů.
 Obsazení a programy jednotlivých koncertů naleznete na webo-
vých stránkách Filharmonie Brno (www.filharmonie-brno.cz) vždy zhru-
ba měsíc před konkrétním datem koncertu.

Francis Poulenc (1899–1963), člen slavné pařížské skladatelské 
skupiny Les Six, napsal Sonátu pro klarinet a klavír na sklonku 
svého života, v roce 1962, a věnoval ji památce svého kolegy ze zmí- 
něné skupiny, Arthuru Honeggerovi. Sonáta vznikla na objednávku 
proslulého jazzového klarinetisty Bennyho Goodmana, který ji poprvé 
provedl spolu s Leonardem Bernsteinem 10. dubna 1963 v newyorské 
Carnegie Hall. Autor se premiéry nedožil – zemřel necelé tři měsíce 
před ní na infarkt. 
 Jarní tanec německého varhaníka a skladatele Hanse-André-
ho Stamma (1958) pochází z desetidílného cyklu skladeb pro piko-
lu a varhany (nebo klavír). Efektní skladbička prostřednictvím hravých 
pikolových melodií navozuje dojem přírodních zvuků probouzejícího 
se jara.
 Sofia Mavrogenidou je původem řecká flétnistka, která se na-
rodila a studovala v Brně. Jako interpretka tíhne zejména k tzv. staré 
hudbě, jejíž ohlasy lze zaznamenat i v Gioco su tarantella – krátké 
virtuózní stylizaci jihoitalského lidového tance zvaného tarantela.
 Početné sonáty a koncerty pro dechové nástroje Paula Hinde-
mitha (1895–1963) se staly nedílnými součástmi repertoárů hráčů na 
dané nástroje. Patří mezi ně i Sonáta pro hoboj a klavír (1938), 
jedno z posledních děl, která Hindemith napsal před svým útěkem  
z Německa do Spojených států, aby unikl před fašisty, kteří jej zařadili 
na „černou listinu“ známou pod označením entartete Musik – zvrhlá 
hudba.
 Slavná japonská hráčka na marimbu Keiko Abe (1937) ve svých 
Variacích na japonské dětské písně zpracovala dvě písně: prv-

ní je Tōryanse, která líčí, jak rodič jde s dítětem v den jeho sedmých 
narozenin navštívit šintoistickou svatyni; oba tam položí amulet jako 
vyjádření díku nad tím, že se dítě dožilo sedmi let, a zároveň jako 
něco, co dodává zdraví a úspěch. Píseň v Japonsku doprovází dět-
skou hru podobnou naší „zlaté bráně otevřené“. Druhou písní je Teru 
teru bōzu, jejíž název odkazuje k panence ušité z hadříku a přináše-
jící dobré počasí.
 David R. Gillingham (1947) je světově uznávaným autorem 
v oblasti tvorby pro dechový orchestr a pro bicí nástroje. V třívěté 
skladbě Stained Glass pro soubor bicích nástrojů a klavír se nechal 
inspirovat krásou a barvitostí vitráží, vyskytujících se na místech, která 
naznačují názvy jednotlivých částí.

Filip Pokorný (1998) se narodil v Brně, kde se na ZUŠ PhDr. Zbyň-
ka Mrkose začal učit hrát na zobcovou flétnu a poté na klarinet. Od 
roku 2013 studuje hru na klarinet na brněnské konzervatoři – nejdří-
ve byl žákem Břetislava Winklera, v současné době pokračuje pod 
vedením Lukáše Daňhela. Prvním rokem je také posluchačem JAMU.
 Marie Šmídová (1992) absolvovala brněnskou konzervatoř 
ve třídě Hany Bartoníkové, ve studiu pokračuje na JAMU pod ve-
dením Pavla Tylšara. Od roku 2015 je členkou souboru Moravian 
Woodwind Quintet.

Dana Drápelová je absolventkou brněnské konzervatoře a Janáč-
kovy akademie múzických umění. Od roku 1986 působí pedagogic-
ky na katedře dechových nástrojů Hudební fakulty JAMU, kde jí byl 
v roce 2001 udělen titul docentky. Vystupuje v komorních souborech 
(často se svým mužem, klarinetistou Emilem Drápelou), nezřídka inter-
pretuje soudobou hudbu (premiérovala řadu skladeb českých autorů), 
nahrává pro Český rozhlas.
 Radim Pančocha (1975) studoval na konzervatoři v Kroměří-
ži, na JAMU a na Stavanger College v Norsku a tato studia si doplnil 
účastí na mistrovských kurzech v Londýně, Výmaru a Paříži. V roce 
1996 se stal absolutním vítězem soutěže Anglo-československé hu-
dební soutěže v Londýně, v roce 1998 jedním z vítězů Stavangerské-
ho festivalu komorní hudby v kategorii klavírního tria. Vystupuje jako 
sólista (např. s Moravskou filharmonií Olomouc) i na samostatných 
recitálech; spolupracoval na letních houslových kurzech Václava Hu-
dečka v Luhačovicích. Účinkoval v Anglii, Francii, Rakousku, Lucem-
bursku, Portugalsku, Německu, Polsku a Norsku. V současné době 
působí jako odborný asistent na JAMU a jako pedagog na Konzerva-
toři Brno. Mezi jeho nejvýznamnější umělecké počiny posledních let 
patří spolupráce s flétnistou Robertem Winnem, se kterým účinkoval 
na recitálech po Evropě a na prestižní Oxford Flute Summer School  
v Anglii.
 Michaela Durajová (1992) vystudovala hru na příčnou flét-
nu na Konzervatoři Brno ve třídě Radvany Žákové a na Janáčkově 
akademii múzických umění v Brně pod vedením Františka Kantora, 
flétnisty brněnské filharmonie. V roce 2009 se zúčastnila kurzu Fran-


