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Pořad koncertu

LEOŠ JANÁČEK
Z mrtvého domu, předehra k opeře I 6'
From the House of the Dead, overture

MIECZYSŁAW WEINBERG (MOISEJ VAJNBERG)
Koncert pro trubku a orchestr B dur op. 94 I 26'
Concerto for Trumpet and Orchestra in B Flat major, Op. 94
1. Etudes
2. Episodes
3. Fanfares

přestávka I 15'

BOHUSLAV MARTINŮ
Kdo je na světě nejmocnější?, 
orchestrální suita z baletu H 133 A I 36'
Who is the Most Powerful in the World?, 
orchestral suite from the ballet, H 133 A
1. Předehra / Ouverture: Moderato 
2. Serenada / Serenade: Tempo di minuetto 
3. Pochod / March
4. Mezihra / Interlude: Poco andante – Menuet 
5. Tanec slunečních paprsků / Dance of the Sunbeams: Allegro 
6. Valčík / Waltz: Poco andante
7. Mezihra / Interlude: Cadenza-Allegretto-Adagio 
8. Závěr / Finale: Polka kalamajka: Allegretto-polka

William Castaldi trubka / trumpet
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Robert Kružík

Koncert se koná za finanční podpory 
Nadace Bohuslava Martinů

Vážení a milí posluchači,

z důvodu náhlých zdravotních komplikací Lucienne Renaudin Vary do-
chází ke změně v obsazení abonentních koncertů Filharmonie Brno 
Kdo je na světě nejmocnější, které se uskuteční 27. a 28. února 2020 
v sále Stadionu (KC Babylon). Sólový part Koncertu pro trubku a or-
chestr op. 94 Mieczysława Weinberga provede italský trumpetista 
William Castaldi.

 Děkujeme za pochopení.

O skladbách

V programu dnešního koncertu je obsažen silný brněnský akcent, kte-
rý bude širší hudební veřejnosti ihned zřejmý především v případě 
Leoše Janáčka a Bohuslava Martinů. Ovšem týká se i Mieczysława 
Weinberga, který navštívil Brno roku 1983 při příležitosti světové 
premiéry jeho opery Portrét. A je tu ještě jedna dramaturgická linie 
hodná pozornosti: v kontextu předehry k Janáčkově opeře Z mrtvého 
domu, dějově zasazené do sibiřského vězení, a Koncertu pro trubku 
a orchestr Mieczysława Weinberga, polsko-ruského skladatele s po-
hnutým osudem (během války přišel o rodinu, po útěku do Sovětského 
svazu byl kvůli svému židovskému původu na Stalinův příkaz krátce 
vězněn), získává původně pohádkový titul koncertu Kdo je na světě 
nejmocnější? univerzálnější a naléhavější rozměr.

Námět pro svou devátou – poslední – operu Leoš Janáček (1854 až 
1928) čerpal v románu Zápisky z mrtvého domu Michaila Fjodoroviče 

Dostojevského, líčícím v podobě 
vzpomínek smyšleného Alexan-
dra Petroviče Gorjančikova spi- 
sovatelovy vlastní dojmy ze si-
biřského vyhnanství. Nebylo to 
poprvé, co rusofil a slavjanofil 
Janáček sáhl po ruské předloze; 
překvapivou však byla volba 
konkrétního díla, vyznačujícího 
se obšírnými psychologickými 
rozbory, filozofickými úvahami, 
popisy prostředí, epickým vyprá-

věním a minimem dialogů, bez ústředního hrdiny a bez ženských po-
stav, což je v souhrnu na hony vzdáleno ideálním předpokladům pro 
kompozici opery. Podloží temného díla Dostojevského ovšem skýtalo 
řadu dramatických momentů (např. pasáž, v níž vězni sami pro sebe 
hrají divadlo), jichž Janáček dokázal využít způsobem vskutku mis-
trovským. Nejsilnější pohnutkou ke kompozici však jistě byl soucit s vy-
děděnci prahnoucími po svobodě a morální stránka románu v duchu 
zvolání: V každém tvoru jiskra boží, které Janáček vepsal do záhlaví 
partitury. Opera se světové premiéry dočkala v Brně 12. dubna 1930, 
necelé dva roky po Janáčkově smrti. 



	 Předehra k opeře Z	mrtvého	domu je v kontextu Janáčkovy 
operní tvorby při vší lakoničnosti nezvykle rozsáhlá. Příznačný je pro 
ni zatěžkaný pochodový rytmus a řinčení řetězů okovů vězňů; bezútěš-
nou atmosféru v ní navozuje i tónina as moll.

Mieczysław Weinberg (1919–1996) je významný, avšak ještě 
donedávna pozapomenutý polsko-ruský skladatel 20. století s židov-
skými kořeny, od jehož narození před necelými třemi měsíci – 8. pro- 
since loňského roku – uběhlo sto let. Filharmonie Brno toto výročí připo-
mněla už na festivalu Moravský podzim 2019 uvedením kompletu šes-
ti Weinbergových sonát pro housle a klavír v podání Milana Paly a La- 
dislava Fančoviče.
 Mieczysław Weinberg, jehož jméno můžeme nalézt v různých 
podobách (Mečislav, Moisej, Moisey, Moishe… [Samuilovič, Samui-
lovitch…] Vajnberg, Vainberg…) a jehož i v Rusku blízcí přátelé často 
oslovovali polským deminutivem Mietek, stál dlouho ve stínu Dmitrije 
Šostakoviče. Originalita a hloubka jeho tvůrčího odkazu – operních, 
symfonických či komorních děl – začala být globálně objevována  
a doceňována teprve v posledních letech. Výrazně tomu napomohla 
retrospektivní přehlídka více než dvou desítek jeho skladeb na Bre-

genzském festivalu v roce 2010 s vůbec prvním scénickým uvedením 
opery Pasažérka coby hlavním programovým bodem. Ve světle rene-
sance Weinbergovy tvorby se může Brno o to víc pyšnit tím, že se tu 
roku 1983 v Národním divadle – především zásluhou dirigenta Vác-
lava Noska – odehrála světová premiéra Weinbergovy opery Portrét; 
událost se v tehdejším Československu setkala s mimořádným zájmem 
veřejnosti i médií, avšak teprve z dnešního pohledu ji můžeme směle 
postavit na roveň dalším „velkým gestům“ brněnské hudební historie, 
dalece nadregionálním, ke kterým patří například místní působení Leo-
še Janáčka nebo světová premiéra Prokofjevova baletu Romeo a Julie.
 Weinberg se narodil ve Varšavě v židovské umělecky oriento-
vané rodině (otec Šmuel působil jako skladatel, dirigent a houslista  
v židovských divadlech v Kišiněvě a poté ve Varšavě, matka Sonia 
byla herečkou). Jako zázračné dítě rozvíjel kariéru klavíristy, do níž 
však razantně vstoupila válka: roku 1939 unikl před fašisty do Min-
sku (zbývající členové rodiny to štěstí neměli – rodiče a sestra byli  
z varšavského ghetta deportováni do pracovního tábora v Traw-
nikách, kde byli později zavražděni). V Minsku studoval skladbu  
u Vasilije Zolotarjova, avšak už v roce 1941 musel znovu prchat před 
nacistickými vojsky postupujícími na Sovětský svaz. Azyl tentokrát na-
lezl až v uzbeckém Taškentu, odkud poslal partituru své První symfonie 
Dmitriji Šostakovičovi. Ten byl dílem nadšen a roku 1943 se zasadil 
o Weinbergův přesun do Moskvy. Mezi oběma skladateli se vytvořilo 
silné přátelské pouto. Byl to ostatně znovu Šostakovič, kdo psal na 
nejvyšší politická místa, když byl jeho mladší kolega v únoru 1953 
zatčen a uvržen do vězení v důsledku represí proti prominentním ži-
dovským lékařům a intelektuálům (rozpoutaných po zavraždění Wein-
bergova tchána, proslulého židovského herce Solomona Michoelse 
roku 1948). Weinberg byl nakonec brzy propuštěn a rehabilitován; 
pomohla mu Stalinova smrt v březnu téhož roku.
 Weinberg je pokládán za pokračovatele Šostakovičovy skladatel-
ské školy. On sám zavdával k těmto srovnáním podnět, když prohlašo-
val: Přestože jsem u Šostakoviče neabsolvoval jedinou hodinu výuky, 
pokládám se za jeho žáka. Oba skladatelé se respektovali, vzájemně 
si ukazovali a přehrávali svá díla, ovlivňovali se… Výmluvná je v tom-
to ohledu i geneze zmíněné opery Portrét. Libreto podle Gogolovy 
stejnojmenné povídky si u dramatika Alexandra Medvěděva, autora 
textů k Weinbergovým operám Pasažérka a Madona a voják, vyžádal 
v roce 1975 Šostakovič, který však po necelém půlroce diskusí o díle 
zemřel; Medvěděv se po několikaleté pauze rozhodl práci dokončit: 
Nerozmýšlel jsem se ani vteřinu, komu to libreto svěřit, napsal v pro-
gramu vydaném při příležitosti brněnské premiéry. Skladatelem mohl 
být jedině Mečislav Vajnberg. Nejenom že jsem mu prostě věřil. Věděl 
jsem, že Šostakovič měl Vajnberga velmi rád, že mu vždycky fandil, 
nevynechal ani jednu jeho premiéru… Opera Portrét byla dokončena 
v půli roku 1980.
 Weinberg prý komponoval lehce a rychle, jeho tvorba je nebý-
vale rozsáhlá. Složil 7 oper, 3 balety, 4 kantáty, 22 symfonií (navíc  
4 komorní), 17 smyčcových kvartetů, na tři desítky sonát, psal též 
hudbu pro film, divadlo, rozhlas i cirkus… Z jeho šesti instrumentál-
ních koncertů je nejznámější houslový, ale v poslední době z pódií 

Mieczysław Weinberg © NDB, Vladislav Vaňák, foto z generální 
zkoušky opery Portrét 18. května 1983



stále častěji zní i Koncert	 pro	 trubku	a	 orchestr. Vznikl v le-
tech 1966–1967 a byl věnován legendárnímu Timofeji Alexandroviči 
Dokšicerovi, sólotrumpetistovi moskevského Velkého divadla a jedno-
mu z nejvýznamnějších hráčů na trubku 20. století; ten skladbu pre-
miéroval 6. ledna 1968 s moskevskými filharmoniky pod taktovkou 
Kirilla Kondrašina. 
 Formální rozvržení koncertu je tradičně třívěté, avšak již názvy 
jednotlivých vět – Etudy, Epizody a Fanfáry – naznačují, že obsah se 
představám o klasickém koncertu vzdaluje. Šostakovič označil sklad-
bu za „symfonii pro trubku a orchestr“, čímž měl nepochybně na mysli 
důmyslné zakomponování sólového partu do orchestrálního toku a zá- 
važnost díla.
 Povahu úvodní věty určuje vstupní dialog sólové trubky (s jejími 
figurativními, kvazi etudovými motivy) a orchestrálních odpovědí. Gro-
teskní ráz vrcholí bizarním tancem; po chvilkovém zklidnění je celá 
věta završena návratem vstupní, zhuštěně propletené matérie. Dvě 
zbývající věty ostře kontrastují se sarkastickou hravostí Etud a předsta-
vují tak myšlenkové těžiště celého díla; jsou navíc úzce propojeny i te-
maticky, někdy s využitím povědomých názvuků z děl Mendelssohna, 
Rimského-Korsakova či Stravinského, zvláště nápadný je motiv smu-
tečního pochodu Mahlerovy Páté symfonie, jímž začínají obě věty. 
Tíživost Epizod, místy nepatrně rozjasněná lyrickými flétnovými sóly, 
se přenáší i do závěrečných Fanfár navazujících bez přerušení. Finá-
le, jehož název vyvolává představu spíše slavnostního zakončení, tak 
vyznívá naopak jako slábnoucí ozvěna vzdalující se obřadné hudby 
a doznívající v podobě jejích fragmentů až do chvíle, kdy je skladba 
ukončena nečekaným závěrečným akordem ve forte.

Silný vztah moravské metropole k tvorbě Bohuslava Martinů 
(1890–1959) nejenže je dlouhodobého charakteru, ale vyznačuje 
se též snahou představovat hudbu slavného poličského rodáka v ce- 
lé její šíři a rozmanitosti. Kořeny tohoto zvýšeného zájmu sahají 
do dvacátých let minulého století, kdy byly v brněnském divadle ve 
světových premiérách uvedeny balet Vzpoura či opera Voják a ta- 
nečnice (1928) a ještě před nimi jednoaktová baletní revuální 
groteska, jak ji Martinů nazýval, Kdo	 je	 na	 světě	 nejmoc-
nější?, která tu byla premiérována – spolu s operou Alladina  
a Palomid Osvalda Chlubny – 31. ledna 1925 pod taktovkou Břetisla-
va Bakaly (pozdějšího prvního šéfdirigenta brněnských filharmoniků), 
v choreografii Jaroslava Hladíka, v režii Oty Zítka a se scénou Andre-
je Andrejeva.
 Obsah baletního libreta si podle anglické pohádky z indického 
prostředí sepsal sám skladatel následovně: Byla jednou jedna myška, 
neobyčejně hezká a inteligentní. Je samozřejmé, že rodiče její byli 
na ni pyšní a nechtěli ji dát za manželku jen tak ledaskomu. A proto 
jí vybrali toho, kdo je na světě nejmocnější. A kdo je vlastně nejmoc-
nější? To dosud nevíme a myši to také nevěděly, ale usoudily, že je 
to Slunce. A proto odmítly myšího Prince, který se ucházel o ruku je-
jich dcery, a když kohout ohlásil Slunce a první paprsky prolétly zemí  
a probudily všechno k životu, květiny, stromy, ptáky, a když přišlo 
samo Slunce – nabídly mu myšku za choť. A tak se zdálo, že všechno Bohuslav Martinů. Foto Centrum Bohuslava Martinů v Poličce



je na nejlepší cestě. Tu přilétl ten mrzutý starý Mrak a zakryl milé 
Sluníčko a to přemoženo prchlo. Ale Mrak je starý a nevrlý, a proto 
bylo myšce vítáno, když přiletěl Vítr a rozehnal Mrak. Vítr je přece jen 
jiný chlapík. Ale je zde ještě Zeď. A co může vítr proti Zdi? A teď je 
jasně vidět, že Slunce je mocné, ale Mrak je mocnější, ale Vítr je ještě 
mocnější a Zeď je nejmocnější. Myši nabídly dceru Zdi. Ale Zeď se 
netváří nijak vesele, protože ji myši podhrabávají a ona se rozpadá. 
A teď je už docela jasno, že myši jsou ještě mocnější než Zeď, tedy 
myši jsou nejmocnější. A tak na konci této pohádky dostane jen dcerku 
myší Princ a slaví se vesele myší svatba.
 Balet Kdo je na světě nejmocnější? Martinů dopsal v době, kdy 
docházel na Pražskou konzervatoř do mistrovské třídy k Josefu Sukovi, 
tj. někdy v roce 1922. Vědomý odklon od impresionismu, touha po 
pregnantním projevu hudebním, po přesném rytmu a formě, snaha 
dostat na scénu valčík, polku, pochod a rovněž i moderní tance bos-
ton, foxtrot – kvůli všem těmto rysům byl balet pokládán za reakci 
bezprostředně přitakávající Stravinskému. Martinů se proti tomu ohra-
zoval, mj. v dopise Stanislavu Novákovi z února 1925: Prosím Tě, 
říkej každému, koho potkáš, že můj balet o myších je starý tři roky, tak 
[vznikl] v době, kdy jsem nevěděl o Stravinském nic, jenom že napsal 
Petrušku, ale neznal jsem to. Ve skutečnosti se Martinů tímto baletem 
komponovaným v duchu zásad „život stojí za to, abychom ho žili,  
a moderní umění má být jeho výrazem“ stal jedním ze spolutvůrců po-
etismu, jediného uměleckého směru, který se zrodil v českých zemích. 
Vítězslav Nezval, spolu s Karlem Teigem ideový vůdce poetismu, na-
psal k baletu krátký programový text, ve kterém se dočítáme: Budeme 
studovati možnosti nového baletu na ulici, v manéžích a tančírnách, 
všude tam, kde je pohyb přirozeně exponován. (…) Dovést uplatnit 
svůj rytmus a svůj směr mezi chaosem rytmů, směrů, citů, rychlostí. Je 
k tomu potřeba obratnosti a vynalézavosti, jako chceme-li střelit do 
vajíčka nad vodotryskem…
 Koncertní suita, kterou sestavil a poprvé provedl dirigent Fran-
tišek Dyk v roce skladatelova úmrtí (1959), představuje výběr osmi 
efektních čísel z baletu. V Předehře se odráží ranní rej malých myšek 
a porady starých myší o jejich budoucnosti; Serenada přináší „zpěv“ 
vyslance myšího prince doprovázejícího se na „loutnu“, který je přeru-
šen signálem a pochodovým rytmem přibližujícího se myšího průvodu 
(Pochod); vzájemné ceremoniální představování a klanění (Poco an-
dante) je následováno princovým vyzváním myšky k tanci (Menuet); 
Tanec slunečních paprsků ohlašuje příchod slunce, se kterým myška 
poté tančí valčík a jímž je pak pozvána k němu na trůn (kadence kla-
víru a violoncella), když vtom se přižene mrak… Na tomto místě suita 
„skáče“ až k závěrečnému bujarému veselí na svatbě myšky a myšího 
prince.

Vítězslav Mikeš

O účinkujících

William Castaldi (1988) studoval hru na trubku pod vedením Gioac- 
china Giuliana. Od roku 2010 pokračoval ve studiích na Královské 
hudební akademii v dánském Aarhusu u Kristiana Steenstrupa a Rein- 
holda Friedricha, mistrovské kurzy absolvoval pod vedením Davida 
Bilgera či Jamese Watsona. V roce 2011 získal první cenu v sou-
těži Sandra Verzariho v Ronciglione a 2014 druhou cenu v soutěži  
v Pesaru. Roku 2015 si jej Riccardo Muti vybral do svého Orchestra 
Giovanile Luigi Cherubini v Piacenze. 
 Jeho bohaté orchestrální zkušenosti jsou spjaty s pozicemi prvního 
trumpetisty v Orchestra Sinfonica Siciliana v Palermu (od roku 2015), 
Teatro Carlo Felice v Janově (od roku 2016), v Göteborské opeře (od 
roku 2019), jako první trumpetista hostuje též v Symfonickém orchest-
ru Antverpy a Vlámské opeře. Jako orchestrální hráč spolupracoval  
s významnými světovými dirigenty (Riccardo Muti, Valerij Gergijev, 
Daniel Barenboim, Claudio Abbado, Gustavo Dudamel, Jurij Těmir-
kanov, Gianandrea Noseda ad.). V roce 2017 provedl Weinbergův 
Koncert pro trubku a orchestr s Bruselskou filharmonií na Festivalu 
Klara. Je uměleckým ředitelem Mezinárodních mistrovských kurzů pro 
trumpetisty v Chiaramonte Gulfi.



Kořeny brněnské filharmonie sahají do 70. let 19. století, kdy v Brně 
mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického orchestru. 
Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamnější progra-
movou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho auten-
tického interpreta. 
 Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením roz-
hlasového a krajského orchestru a od té doby patří svou velikostí i vý- 
znamem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na tisíc 
koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na Dál-
ném i na Blízkém východě. Je pravidelným hostem světových i českých 
festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým filhar-
monickým sborem Brno. 
 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi  
a pro řadu nahrávacích firem (Supraphon, Sony Music, IMG Records, 
BMG, Channel 4). Dynamicky také rozvíjí zakázkové nahrávání pro 
globální klientelu v rámci Czech Orchestra Recordings.
 Dějinami orchestru prošla řada českých a světových dirigentských 
osobností jako Břetislav Bakala, František Jílek, Petr Altrichter, Jiří 
Bělohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Neto-
pil. Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem 
Filharmonie Brno Dennis Russell Davies.
 Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli symfonic-
ké hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební 
sezony druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem  
a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Působí v neorenesanč-
ním Besedním domě, brněnském „Musikvereinu“ z dílny Theophila von 
Hansena z roku 1873 a těší se na nový moderní koncertní sál, který 
navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika Ya-
suhisa Toyoty.

Více na www.filharmonie-brno.cz.



Robert Kružík (1990) patří k nejmladší generaci našich dirigentů. 
Přestože mu ještě nebylo třicet, už pátým rokem je stálým dirigen-
tem Janáčkovy opery Národního divadla Brno a také působil tři se-
zony jako dirigent Národního divadla moravskoslezského v Ostravě 
(2016–2019). Od sezony 2018/2019 je stálým hostujícím dirigen-
tem Filharmonie Brno. 
 S Janáčkovou operou spolupracuje už od roku 2014 jako asistent 
dirigenta na inscenacích oper Maria di Rohan, Carmen, Hubička, 
Hry o Marii, Čert a Káča ad. Sám nastudoval a řídil Rossiniho operu 
Hrabě Ory, Čajkovského Pikovou dámu a Smetanovu Libuši, která za-
zněla ke 100. výročí založení Československé republiky. V ostravské 
opeře dirigoval Martinů Tři přání aneb Vrtkavosti života, Smetanovo 
Tajemství a Prodanou nevěstu, Mozartovu operu La clemenza di Tito, 
Verdiho Otella, Prokofjevův balet Popelka nebo Verdiho operu La tra-
viata, kterou sám nastudoval. 
 Mimo operu hostuje u mnoha českých orchestrů, jako jsou Filhar-
monie Brno, PKF – Prague Philharmonia, Janáčkova filharmonie Ost-
rava, Pražský komorní orchestr, Moravská filharmonie Olomouc, Jiho-
česká komorní filharmonie, Czech Virtuosi a Ensemble Opera Diversa. 
Spolupracoval s předními sólisty, jako jsou houslisté Esther Yoo, Václav 
Hudeček, cellisté Tomáš Jamník, Raphael Wallfisch, pěvci Roman Ja-
nál, Jiří Sulženko, legendární Soňa Červená ad. Jako dirigent vystou-
pil např. na festivalu Mladá Praha, na Svatováclavském hudebním 
festivalu v Ostravě a ve významných koncertních sálech a divadlech 
naší země.  
 Robert Kružík, brněnský rodák, začínal jako violoncellista. Absol-
voval Konzervatoř Brno, kde se kromě hry na violoncello (u Miroslava 
Zichy) věnoval rovněž dirigování (u Stanislava Kummera). Ve studiu 
pokračoval na pražské AMU, kde jeho pedagogy byli Leoš Svárov-
ský, Charles Olivieri-Munroe a Lubomír Mátl v dirigování a Miroslav 
Petráš ve hře na violoncello. V akademickém roce 2012/2013 byl na 
studijní stáži na Zürcher Hochschule der Künste ve Švýcarsku, kde se 
zaměřil na oba obory. S úspěchem se zúčastnil řady violoncellových 
soutěží, jako jsou Pražské jaro, Soutěž Nadace Bohuslava Martinů, 
Mezinárodní soutěž Leoše Janáčka v Brně aj. Svoje znalosti a zkuše-
nosti rozšiřoval na mistrovských kurzech – ve hře na violoncello to bylo 
u Jiřího Bárty, Michaely Fukačové a Raphaela Wallfische, v dirigování 
u Norberta Baxy, Johannesa Schlaefliho a Davida Zinmana.

Více na www.robertkruzik.cz.



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

Vydala Filharmonie Brno v roce 2020 nákladem 350 výtisků
texty Vítězslav Mikeš
motiv na obálce je inspirovaný stropní malbou ze zásálí Besedního 
domu, která představuje páva s květinami
foto archív Filharmonie Brno, není-li uvedeno jinak 
produkce Printeco s.r.o.
redakční uzávěrka 24I2I2020

Notový materiál pro provedení Weinbergova koncertu 
poskytlo hudební nakladatelství Bärenreiter Praha.

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

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. 
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Jihomoravského kraje 
a Ministerstva kultury ČR.

Zveme vás na

Oslava v orchestru, 3. ab. koncert Rodinného abonmá v Besedním 
domě 29. 2. 2020 v 10:30: moderátoři Josef Škarka a Kristýna Drá-
šilová, Filharmonie Brno, dirigent Adam Sedlický

Mladá krev aneb Hudba zblízka, 3. ab. koncert cyklu v Besed-
ním domě 4. 3. 2020 v 19:30; účinkují členové Orchestrální akade-
mie Filharmonie Brno a hosté

Obrázky z výstavy, 4. ab. koncert Filharmonie v Janáčkově di-
vadle 12. a 13. 3. 2020 v 19:00: Musorgskij/Ravel Obrázky  
z výstavy, Martinů Fresky Piera della Francesca, Hindemith Malíř 
Mathis; Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies, vizualizace 
Cori O'lan

Jupiter a Nedokončená, 5. ab. koncert Filharmonie doma I v Be- 
sedním domě 18., 19. a 20. 3. 2020 v 19:30: Schubert Symfonie  
h moll „Nedokončená“, Schumann Introdukce a Allegro appassi-
onato, Mozart Symfonie č. 41 C dur „Jupiter“; Filharmonie Brno, 
dirigent a sólista Stefan Veselka

Sólo pro bicí, 4. ab. koncert Rodinného abonmá v Besední domě 
21. 3. 2020 v 10:30; moderátor Ondřej En.dru Havlík, scénář  
a režie Rudolf Chudoba, bicisté Filharmonie Brno, Percussion Ensem-
ble JAMU

Od Baltu k Rýnu, 3. ab. koncert Filharmonie doma II v Besedním 
domě 26. a 27. 3. 2020 v 19:30: Tüür Phantasma, Vasks Kon-
cert pro anglický roh a orchestr, Schumann Symfonie č. 3 Es dur  
„Rýnská“; Dominik Wollenweber – anglický roh, Filharmonie Brno, 
dirigent Christian Reif

Prodej vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno,
 Besední ulice, 602 00 Brno
	  +420 539 092 811
 info@filharmonie-brno.cz
 PO–PÁ 13:00–19:00 h
• v předprodeji Domu pánů z Lipé, 
 nám. Svobody 17, 602 00 Brno
 PO–PÁ 8:00–18:30 h
• ¾ hodiny před koncertem v místě jeho konání



www.filharmonie-brno.cz
www.salprobrno.cz


