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Filharmonie Brno

Více hudby! 
aneb Edukace 
pro každého
Milé děti, školáci, rodiče, prarodiče, učitelé,

vy všichni, které fascinuje hudba, 
cítíte její sílu, chtěli byste se k ní přiblížit 
a máte pocit, že na ni nikdy nedosáhnete, 
protože vám někdy někdo řekl, 
že nemáte talent, že je jen pro vyvolené, 
anebo vám o ní nikdo nikdy ani neřekl…

Právě na vás jsme mysleli, 
když jsme přemýšleli o tom, 
jak vám naopak nabídnout VÍCE HUDBY! 
Pokud chodíte na naše koncerty, 
vyberte si z naší bohaté edukační nabídky 
a vaše koncerty prožijete ještě hlouběji. 
A pokud jste se na koncert ještě neodvážili, 
určitě po některém z kurzů či setkání 
ztratíte ostych a objevíte nový rozměr 
vašeho emočního světa.

Vaše Marie Kučerová, 
ředitelka Filharmonie Brno 
a lektorky edukace

PS: Přesně toto jsme napsali loni, ale lépe to 
říct neumíme. 
Ale zato máme neodbytný pocit, že to 
opravdu zabralo. Tak vybírejte rychle! 

Ilustrace Zdena Hrušková

Zdena Hrušková vystudovala na Fakultě designu a umění Ladislava Sutnara Západočeské 
univerzity 
v Plzni u prof. akad. mal. Mikoláše Axmanna ilustraci a grafi ku. Ve svém kresebném stylu 
kombinuje ruční kresbu a malbu s digitální.
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čtvrtek, Besední dům
17:00–17:45 h

Roční hudební kurz pro děti ve věku 5–7 let, 
jehož cílem je rozvíjení hudebních 
schopností a dovedností. 

Díky rozvoji hudební představivosti, motoriky 
a rytmického cítění získají děti základní 
vybavení k absolvování talentových zkoušek 
na ZUŠ. Děti si postupně osvojují větší 
sebedůvěru ve své pěvecké i rytmické 
dovednosti a vytvářejí si k hudbě pozitivní 
vztah. Metodická práce je vedena v duchu 
orffovské pedagogiky, která stojí na principu 
propojování zpěvu, řeči, pohybu 
a instrumentálního projevu v jeden celek.

Kde jinde si taky vybrat svůj hudební nástroj 
než ve Filharmonii.

• začínáme v říjnu 2020
• kapacita omezena
• cena za školní rok: 3 000 Kč 
• hudební lektorka: Michaela Kulísková
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Pro děti

Filharmonická přípravka 
pro talentované děti

Prázdninové workshopy

Jak se dělá hudební klip II
Beethoven 250

8.–10. 7. 2020
Besední dům a Univerzitní kino Scala 
9:00–16:00 h

Jaké  je to bý t tvů rcem vlastní ho 
animované ho filmu? 
Bě hem třídenního workshopu se mů ž eš  stá t 
týmovým scená ristou, rež isé rem, 
vý tvarní kem, hudební m dramaturgem, 
skladatelem i zvukař em. 
Film na zá vě r promí tneme vš em rodič ů m 
a př á telů m na velké m plá tně  kina Scala.

Letos se inspirujeme hudbou a životním 
příběhem hudebního génia Ludwiga 
van Beethovena. 

A jaký  bude dalš í  osud tvé ho filmu?
Vyzkouš ej si roli filmaře a ukaž  jej 
celé mu svě tu!

• lektorky: 
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková 
 a Eva Prokopová
• pro děti od 8 do 14 let
• cena: 2 000 Kč
• info a rezervace: 
 lucie.sykorova@filharmonie-brno.cz
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Filharmonie Brno Pro děti Pro děti

Prázdninové workshopy Prázdninové workshopy

Luhačovické notování 
a malování aneb Procházka 
s Leošem Janáčkem 
a Dušanem Jurkovičem

13.–17. 7. 2020
Luhačovice, Společenský dům 
a lázeňský park
8:00–15:00 h

• interaktivní hudebně-výtvarný kurz 
• pořádá: Festival Janáček a Luhačovice 
 ve spolupráci s Filharmonií Brno,
 Moravskou galerií a ZUŠ Luhačovice
• pro děti od 6 do 15 let
• lektorky: 
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková,
 Michaela Gerichová a Jitka Gottfriedová
• cena: 2 200 Kč 
• kapacita omezena
• info a přihláška: 
 www.janacekluhacovice 
• rezervace: hrbacova@lazneluhacovice.cz

Jak Bach potkal Muchu

20.–24. 7. 2020
Besední dům 
a Místodržitelský palác
9:00–16:00 h

Jak by vypadaly Muchovy plakáty, 
kdyby je Mucha kreslil pro Bachovy 
koncerty? A jak by zněly Bachovy skladby, 
kdyby byl Bach Muchovým současníkem? 
To vše se dozvíte na bláznivém výletu napříč 
dějinami, k poctě životních jubileí těchto 
dvou významných uměleckých osobností. 

A jaká by to asi byla párty, kdyby se na ní 
oba potkali? A co kdyby se oba potkali 
v Místodržitelském paláci? A rovnou na 
barokním plese? No to by bylo! A víte co? 
To bude! Letošní prázdniny totiž nápadně 
voní pudrem, olejovými barvami a novými 
zážitky!

• lektorky: 
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková,
 Michaela Gerichová, Dominika Halvová
 a Romana Cásková
• cena: 2 600 Kč
• info a rezervace: 
 lucie.sykorova@fi lharmonie-brno.cz

 

Cesta kolem světa

17.–21. 8. 2020
Besední dům
9:00–16:00 h

Na vědomost se dává, že se chystá velká 
výprava kolem světa! Jak se tančí ve Francii, 
Rusku nebo na Slovácku? Jak vypadají 
rituální tance afrických kmenů a co mají 
společného se španělským fl amenkem?

Hudební doprovod si samozřejmě zajistíme 
sami, protože kromě velké pohybové 
exkurze nás čeká svět plný kastanět, 
rytmických bubnů, klasické hudby i lidových 
písní. Staňte se součástí našeho 
mezinárodního orchestru.

• lektorky: 
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková 
 a Jarmila Krystoňová
• hudební korepetice: Jolana Zedeková
• cena: 2 600 Kč
• info a rezervace: 
 lucie.sykorova@fi lharmonie-brno.cz

Cesta do pravěku

29.–30. 10. 2020
Besední dům 
a Moravská galerie v Brně
9:00–16:00 h

Cestování je prima. A co teprve cestování 
časem? Pořádně se připoutejte, protože 
příští zastávkou je pravěk. 
 Slyšeli jste dobře! Ulovíme mamuta, 
namalujeme a rozluštíme nástěnné malby, 
vyzkoušíme si pravé křikové parlando 
a vesele si zahrajeme na nástroje nejen 
z doby kamenné!

• lektorky: 
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková 
 a Michaela Gerichová
• cena: 1 600 Kč
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz
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Dětský posluchač jako partner účinkujících 
vtažený do děje a zábavnou formou 
nabývající informace nejen o hudbě. 
Kontakt s publikem nadřazený nad výchovnou 
roli, která se odsouvá do podvědomí. 
Odlehčená forma, které děti rozumějí 
a která pobaví i dospělé. Velmi oblíbené 
sobotní dopolední koncerty, kterým předchází 
tematický hudební workshop a přednáška 
pro rodiče či prarodiče. Koncerty začínají 
v 10:30 hodin a s dvacetiminutovou 
přestávkou trvají přibližně hodinu a půl. 
Jsou vhodné pro děti od 4 let.

Při velkém fi lharmonickém úklidu v Besedním 
domě jsme objevili 5 různých, blíže nespecifi -
kovaných truhel, kufrů a historických zavaza-
del. Co se v nich skrývá a jaká tajemství nám 
vydají? Buďte u toho s námi a pod dohledem 
naší tajemnoložky Kristýny Drášilové a jejích 
odborných hostů nám pomozte odhalit 
tajemství doposud klidně spících pokladů.

Otvírání první:
24. 10. 2020, Besední dům, 10:30 h
• moderátoři Kristýna Drášilová 
 a Josef Škarka, režie Rudolf Chudoba,
 Filharmonie Brno, dirigent Chuhei Iwasaki

Otvírání druhé:
5. 12. 2020, Besední dům, 10:30 h
• moderátoři Kristýna Drášilová 
 a Martin Jakubíček, režie Rudolf Chudoba,
 Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Otvírání třetí: 
13. 2. 2021, Besední dům, 10:30 h
• moderátoři Kristýna Drášilová 
 a Vítězslav Mikeš, režie Rudolf Chudoba,
 Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Otvírání čtvrté: 
6. 3. 2021, Besední dům, 10:30 h
• moderátoři Kristýna Drášilová 
 a tajemný host, režie Rudolf Chudoba,
 Filharmonie Brno, dirigent Chuhei Iwasaki

Otvírání poslední: 
24. 4. 2021, Besední dům, 10:30 h
• moderátoři Kristýna Drášilová 
 a Josef Škarka, režie Rudolf Chudoba,
 bicisté Filharmonie Brno,
 Percussion Ensemble JAMU

• předplatné a vstupenky na koncerty
 Rodinného abonmá v předprodeji
 Filharmonie Brno na ulici Besední

Hudební workshopy 
ke koncertům 
Rodinného abonmá

Před každým koncertem tohoto cyklu 
je pro děti připraven tematický 
hudební workshop a pro jejich (pra)rodiče 
přednáška nebo setkání se zajímavým 
hostem. Začínáme v 9:15 hodin ve foyeru 
Besedního domu. 
Nepotřebujete ani přihlášku, ani rezervaci. 
Vstup je s platnou vstupenkou 
na aktuální koncert.

• lektorky: 
 Michaela Kulísková a Jolana Zedeková

Pro rodiče s dětmi

Rodinné abonmá
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Workshopy pro rodiče 
a batolátka 
(18 měsíců–2 roky)

10 lekcí v jednom pololetí
Hudební klubovna Knihovny 
Jiřího Mahena, 10:30 h
termíny:

Děti milují rytmus. Vnímají ho, mají ho 
takříkajíc v krvi. Už roční batole dokáže 
rytmicky doprovodit píseň. Děti milují i zpěv, 
který navíc rozvíjí jejich schopnost mluvit. 
Proto klademe důraz na říkadla, mimo jiné 
i pro jejich logopedický přesah. Hra se slovy 
totiž motivuje k řeči i ty děti, které se 
rozmlouvají pomaleji. 

Při našich setkáních se seznámíme se širokou 
škálou nástrojů orffovského instrumentáře 
a objevíme zvukové barvy xylofonů, 
metalofonů a dalších bicích nástrojů. 
Navíc díky aktivní spolupráci prohloubíme 
vztah rodiče a dítěte.

• pro děti od 18 měsíců do 2 let 
 s doprovodem dospělého
• lektorka: Michaela Kulísková
• délka lekce: 45 minut
• cena: 1 200 Kč/10 lekcí 
• kapacita: maximálně 12 dětí ve skupině
 (dle pořadí přihlášek)
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Workshopy pro rodiče 
a děti (2–4 roky)

10 lekcí v jednom pololetí
Hudební klubovna Knihovny 
Jiřího Mahena, 11:30 h
termíny:

Skupinové aktivity jsou důležité už pro děti 
od dvou let, rozvíjí empatii a spolupráci. 
Hyperaktivní děti se díky nim zklidní a lépe 
se soustředí, naopak ty uzavřenější získají 
větší důvěru ve vlastní schopnosti. 
Rodič se z autority mění na rovnocenného 
partnera, a tím prohlubuje vzájemný vztah 
s dítětem. 

Při workshopech se seznámíme 
se širokým spektrem barev orffovského 
instrumentáře, naučíme se zpívat 
a doprovázet písničky s logopedickým 
přesahem a posílíme si hudební paměť. 

• pro děti od 2 do 4 let 
 s doprovodem dospělého
• lektorka: Michaela Kulísková
• délka lekce: 45 minut
• cena: 1 200 Kč/10 lekcí 
• kapacita: maximálně 12 dětí ve skupině
 (dle pořadí přihlášek)
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Workshopy pro rodiče 
a děti (3–5 let)

10 lekcí v jednom pololetí
Hudební klubovna Knihovny 
Jiřího Mahena, 16:00 h
termíny:

Odpolední hudební workshop pro rodiče 
a děti od tří let. Na programu jsou metalofony, 
xylofony, perkuse z celého světa a hlavně 
nové písničky, jimiž si můžete obohatit 
„domácí repertoár“ oblíbených melodií. 

Také v tomto kurzu se můžete těšit na práci 
s hudební pamětí, na skladbičky 
s logopedickým přesahem, Orffovy nástroje 
a plno zábavy!

• pro děti od 3 do 5 let 
 s doprovodem dospělého
• lektorka: Michaela Kulísková
• délka lekce: 45 minut
• cena: 1 200 Kč/10 lekcí 
• kapacita: maximálně 12 dětí ve skupině
 (dle pořadí přihlášek)
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Filharmonie Brno Pro rodiče s dětmi Pro rodiče s dětmi

Cyklus workshopů 
pro rodiče s dětmi

 24. 9. 2020
 8. 10. 2020
 22. 10. 2020
 12. 11. 2020
 26. 11. 2020

 10. 12. 2020
 17. 12. 2020
 14. 1. 2021
 28. 1. 2021
 11. 2. 2021

 24. 9. 2020
 8. 10. 2020
 22. 10. 2020
 12. 11. 2020
 26. 11. 2020

 10. 12. 2020
 17. 12. 2020
 14. 1. 2021
 28. 1. 2021
 11. 2. 2021

 24. 9. 2020
 8. 10. 2020
 22. 10. 2020
 12. 11. 2020
 26. 11. 2020

 10. 12. 2020
 17. 12. 2020
 14. 1. 2021
 28. 1. 2021
 11. 2. 2021
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Filharmonie Brno

Připravili jsme pro vás ideální kompromis 
mezi hudbou a sobotním programem 
stráveném venku na čerstvém vzduchu. 
Sbalte si svačinu, hoďte něco pohodlného 
na sebe a vydejte se s námi muzicírovat 
do přírody. Program je určen dětem 
s aktivním doprovodem dospělého.

Výprava údolím lišky Bystroušky

26. 9. 2020 
sraz na nádvoří Besedního domu
9:00–16:00 h

Akce se koná za pěkného počasí.

Po stopách dvorní hudby

15. 5. 2021
sraz na nádvoří Besedního domu
9:00–16:00 h

Akce se koná za pěkného počasí.

• pro děti od 5 do 100 i více let
• lektoři: 
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková 
 a hosté
• cena: 100 Kč/osoba
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz

Hrajeme si v přírodě

Pro rodiče s dětmi

Hudební zážitek pro celou rodinu. 
Nenechte si zkazit náladu počasím, 
ani tím, že zrovna není žádný koncert, 
na který byste se vypravili! 
Pojďte si udělat svůj vlastní! 
Sobotního muzicírování ve fi lharmonii 
se totiž můžete zúčastnit, 
i když vůbec na nic nehrajete. 
A pokud ano? No tak oprašte futrály 
a vydejte se s námi vstříc hudebním 
dobrodružstvím!

Hrajeme si v listopadu
21. 11. 2020, Besední dům
10:00–15:00 h

Hrajeme si v únoru
20. 2. 2021, Besední dům
10:00–15:00 h

Hrajeme si v březnu
27. 3. 2021, Besední dům
10:00–15:00 h
 
• pro děti a dospěláky od 3 do 100 
 i více let
• lektoři: 
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková
 a hosté
• cena: 100 Kč/osoba 
• kapacita omezena
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz

Hraje celá rodina 
(soboty ve Filharmonii)

Pro rodiče s dětmi
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Projekt Mozartovy děti, který Filharmonie 
Brno pořádá ve spolupráci se ZUŠ 
Smetanova 8, Brno, si klade za cíl nalákat 
do fantastického světa hudby děti a mládež 
všech věkových kategorií, dává prostor 
ostříleným nadaným žákům vystoupit před 
plným sálem a napomáhá těm nejmenším 
nalézt jejich vlastní hudební schopnosti 
a cítění, zkrátka objevit jejich hudební já. 

Podstatou Mozartových dětí je podpora 
rozvoje hudebního talentu a muzikantských 
dovedností dětí a snaha rozvinout jejich 
vztah nejen ke klasické hudbě. 

Program festivalu zahrnuje edukační akce 
zaměřené na hudební vnímání malých 
posluchačů (workshopy pod vedením 
zkušených lektorů), veřejná vystoupení 
mladých hudebníků z jihomoravských ZUŠ 
(cimbálové muziky, taneční soubory, 
bigbandy, dechové orchestry atd.) 
na náměstí Svobody, prestižní koncerty 
v Besedním domě, na nichž se prezentují 
dětští sólisté za doprovodu Filharmonie 
Brno, a mnoho doprovodných akcí. 

Vyvrcholením je Slavnostní koncert, 
na němž „mladí Mozarti“ – 
žáci základních uměleckých škol – 
usedají do řad brněnských fi lharmoniků 
a spolu s nimi se podílejí na interpretaci 
symfonické hudby. 

Z programu: 

Koncert dětských sólistů
s Filharmonií Brno
15. 6. 2021, Besední dům, 18:00 h

• účinkují: dětští sólisté, 
 Filharmonie Brno,
 dirigent Jiří Habart
• moderátoři: Kristýna Drášilová 
 a Matěj Nárožný 
• vstupenky v předprodeji Filharmonie Brno
 na ulici Besední a v Domě pánů z Lipé

Během koncertu proběhne soutěžní výstava 
obrázků s mozartovskou tematikou od dětí 
ze základních škol a základních uměleckých 
škol Jihomoravského kraje. Obrázky posoudí 
tři různé poroty a každá udělí 1.–3. cenu 
(ceny odborné poroty, ceny Filharmonie Brno 
a ceny veřejnosti). Obrázky se budou před 
koncertem a během přestávky prodávat, 
vybraná částka bude věnována na podporu 
projektu Dům pro Julii. 

Spolupořadatelem doprovodné akce 
je ZUŠ Veveří, Brno.

Co je Dům pro Julii...
Dům pro Julii je nezisková organizace 
realizující výstavbu dětského hospice – 
místa, kde zkušení zdravotníci, pečovatelé, 
psycholog, duchovní, sociální pracovník 
a další poskytnou tu nejlepší možnou péči 
v těžkém období. Nově vzniklý hospic se 
bude věnovat i odlehčovací péči pro 
dlouhodobě i krátkodobě pečující a také 
nabídne možnost společného prožití 
terminálního stádia onemocnění.

Pro školy a školky

Festival Mozartovy děti 2021
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Na buben se netluče! 

termín dle domluvy, Besední dům
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h

Bubny, tympány, činely, gongy, zvonečky, 
triangly, vibrafony… Bubeníci, tedy správně 
bicisté, ovládají více než dvě stovky 
hudebních nástrojů. A zakládají si na tom, 
že se na ně netluče, nýbrž skutečně hraje. 
Přijďte se přesvědčit o tom, jak je jejich 
hráčská technika mnohostranná, a sami si to 
vyzkoušejte. Součástí programu jsou také 
hudební dílna s nástroji orffovského 
instrumentáře a hudební performance. 

• účinkují: 
 Kristýna Švihálková nebo 
 Lukáš Krejčí nebo Martin Švec
• lektorky: 
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• délka: 90 minut 
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
 základních škol a gymnázia 
 a vždy je upravován dle věkové kategorie
 žáků a studentů 
• cena: 70 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí
 je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Fanfárum aneb 
Jak to s těmi žesti je? 

termín dle domluvy, Besední dům
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h

Nahlédneme do šatny žesťařů, zevrubně 
si prohlédneme jejich nástroje, 
pokusíme se proniknout do tajů ventilové 
a pístové mechaniky a vyzkoušíme si, 
jak je těžké vyloudit kloudný tón z nátrubku. 
Hudební lektorky s dětmi připraví závěrečný 
výstup, který předvedou po boku filharmoniků 
přímo na pódiu Besedního domu. 

• účinkují: Petr Hojač (trubka), 
 Martin Novák (lesní roh), 
 Jakub Pavluš (trombon), 
 Metoděj Dvořák (tuba) 
• lektorky: 
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• délka: 90 minut 
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
 základních škol a gymnázia 
 a vždy je upravován dle
 věkové kategorie žáků a studentů 
• cena: 70 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí
 je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Workshopy s hudebníky 
Filharmonie Brno

Koncert pro školáky 
18. 6. 2021, Besední dům
9:00 a 10:45 h

• účinkují:
 Filharmonie Brno,
 dirigent Adam Sedlický
• moderátorky: 
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková
• cena: koncert 70 Kč/dítě, 
 pedagogický doprovod zdarma 
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz

Slavnostní koncert
Mozartových dětí
20. 6. 2021, Janáčkovo divadlo 
17:00 h

program:
Mařatka: Neviditelný les
Dvořák: Holoubek, symfonická báseň
Martinů: Kdo je na světě nejmocnější?,
 baletní komedie

• účinkují: 
 Filharmonie Brno 
 a „mladí Mozarti“ ZUŠ Jihomoravského kraje,
 dirigent Marko Ivanović,
 vypravěč Kryštof Mařatka
• vstupenky v předprodeji Filharmonie Brno
 na ulici Besední a v Domě pánů z Lipé

Koncerty ZUŠ Jihomoravského 
kraje na náměstí Svobody
19.–20. 6. 2021, nám. Svobody

• vstup volný

Workshopy Mozartových dětí 
pro prvňáčky a mateřské školy
31. 5. – 4. 6. 2021, Besední dům 
začátky vždy v 8:30, 9:30 a 10:30 h

Znáte prastarý a osvědčený recept na Pizzu 
ala Mozart? My ano! Je sice hrozně moc 
tajný, ale pokud si k nám přijdete 
zamuzicírovat, tak my vám ho prozradíme. 
A nejen to. Nakoukneme do tajemství 
klasicistní hudby a zahrajeme si na 
opravdický orchestr. 

• lektoři: 
 Michaela Kulísková, Kristýna Drášilová 
 a hosté
• cena: 65 Kč/osoba
• kapacita omezena
• rezervace a domluva termínu: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz
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Harfa, 47 strun a moře možností 

termín dle domluvy, Besední dům
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h

Víte, že na harfu hráli lidé už před pěti tisíci 
lety? Jak se od té doby proměnila? Kolik má 
strun a kde všude se dá zaslechnout? 
Víte, že se říká také jí královský nástroj? 
Prozkoumejte s námi harfu zblízka a zjistěte, 
jak všechna ta táhla, pedály a struny fungují. 

• účinkuje: Dominika Svozilová
• lektorky: 
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• délka: 60 minut 
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
 základních škol a gymnázia 
 a vždy je upravován dle věkové kategorie
 žáků a studentů 
• cena: 65 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí
 je jednotné vstupné 975 Kč)
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Fagot není starý bručoun!

termín dle domluvy, Besední dům
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h

Když Julius Fučík napsal asi nejznámější 
skladbu pro fagot – polku Starý bručoun, 
asi to s jejím názvem trochu přehnal. 
Fagot je totiž nádherný dřevěný dechový 
nástroj s ještě nádhernějším zvukem 
a v orchestru si ho každý všimne. 
Nejenže je veliký, ale hlavně dokáže 
vykouzlit spoustu různých nálad, 
od nejněžnější teskné melodie po legrační 
vtip. Fagotisté s ním stráví hodně času, 
kromě cvičení si totiž ze speciálního rákosu 
sami vyrábějí takzvaný strojek. 

Pojďte s námi objevit tento zvláštní tajemný 
nástroj i s jeho příbuznými, ještě hlubším 
kontrafagotem a menším bratříčkem 
fagottinem, na kterém se učí hrát děti. 
Náš fagotista Petr Hlavatý vás přesvědčí, 
že fagot není ani starý, ani bručoun!

• účinkuje: Petr Hlavatý
• lektorky: 
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková
• délka: 60 minut 
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
 základních škol a gymnázia 
 a vždy je upravován dle věkové kategorie
 žáků a studentů 
• cena: 65 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí
 je jednotné vstupné 975 Kč)
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Filharmonie Brno Pro školy a školky Pro školy a školky

Workshopy s hudebníky 
Filharmonie Brno

Orffovské hemžení 

termín dle domluvy, Besední dům

Vezměte ZUŠku na výlet k nám do 
Besedního domu a vytvořte s námi jedinečný 
orchestr, který umí leccos zahrát a ještě se 
u toho báječně baví. 

Že neovládáte žádný nástroj? Vůbec nevadí! 
Všechno vás naučíme – zapojíme něco 
z Orffových nástrojů, boomwhackery, 
drumbeny, kajony anebo také oříškoťuky 
či zipofony. Že některé z nich neznáte? 
Nezbývá, než za námi přijít. 

• lektorky: 
 Veronika Lucassen a Michaela Kulísková
• délka: 60 minut
• program je určen dětem ze základních
 uměleckých škol a bude probíhat  
 v odpoledních hodinách
• cena: 70 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí 
 je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• kapacita: max. 30 dětí
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz

Workshopy pro základní 
umělecké školy

Varhany, nástroj králů 

termín dle domluvy, Besední dům
nebo Husův sbor Brno, Botanická
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h

Hudební nástroj, umělecké dílo a do 
poloviny 18. století též nejsložitější stroj, 
jaký člověk vynalezl a sestrojil. Kolik má 
píšťal, co jsou to varhanní rejstříky 
a vzdušnice a jak se na varhany vlastně 
hraje? Objevíme, jak obrovskou hudební 
i barevnou škálou tento královský hudební 
nástroj disponuje, a možná si na něj 
i zahrajeme. 

• účinkuje: Martin Jakubíček
• lektorky: 
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• délka: 60 minut 
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
 základních škol a gymnázia 
 a vždy je upravován dle věkové kategorie
 žáků a studentů 
• cena: 65 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí
 je jednotné vstupné 975 Kč)
• info a rezervace:
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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termín a téma dle domluvy 

Vyberte, zavolejte, objednejte 
a my přijedeme. Žádné přesuny s dětmi 
v tramvajích, žádné narušení běžného 
režimu dne. Se vším potřebným přijedeme 
my k vám! Děti se mohou těšit na práci 
s rytmem, hru na vlastní tělo i na nástroje 
orffovského instrumentáře. 
A paní učitelky na nové hudební podněty 
pro práci s dětmi. Program a materiály 
máme připraveny tak, abyste s dětmi mohli 
pracovat i po skončení hudební dílny. 
Klavír ve třídě je výhodou, nikoliv podmínkou. 

Nabízená témata: 

Čtyři roční období 
Za zvířátky do lesa, na farmu i do zoo 
Hudba sedmi kontinentů 
Písničky pro maminky 
Meteozpívánky 
Vánoční rozjímání 
Velikonoční rej 
Hudební dílna s logopedickými prvky 
Klasicismus neklasicky a hravě 
Staří mistři 
Práce s hudební nahrávkou 
Jak to hraje v orchestru 
Program na míru (dle vašeho přání) 

• lektorky: 
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• délka: 45 minut 
• program je vhodný pro mateřské školy 
 a I. stupeň základních škol a vždy je
 upravován dle věkové kategorie dětí
• cena: 65 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí
 je jednotné vstupné 975 Kč)
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz

O Fanfárovi a Tramtárovi

26. 10. 2020, Besední dům 
9:00 a 10:30 h

Málokdo ví, že když z Besedního domu 
večer odejde i poslední hudebník, 
tak se to tam začne doslova hemžit malými 
skřítky, kteří celou noc ladí, leští a opravují 
své hudební nástroje, aby byly ve vzorném 
pořádku. A když pak slyšíte hrát nějaký 
nástroj, ve kterém bydlí skřítek, 
tak vás samou krásou zabolí až u srdce. 
Interaktivní koncert, ve kterém děti fi gurují 
jako rovnocenní parťáci hudebníků 
a jsou jim doslova „na dosah“. 
Žádné sezení na židličkách, 
ale spousta hudební zábavy pro děti 
ve věku 3 až 6 let. 

• účinkují: 
 Petr Hojač (trubka), 
 Martin Novák (lesní roh), 
 Jakub Pavluš (trombon), 
 Metoděj Dvořák (tuba) 
• moderátoři: 
 Kristýna Drášilová a Martin Jakubíček 
• cena: 70 Kč/dítě, 
 pedagogický doprovod zdarma 
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz

Tluče bubeníček

22. 3. 2021, Besední dům
9:00 a 10:30 h

Kdosi moudrý řekl, že hrát na bicí nástroje 
je jako bydlet v hračkářství. 
Každý si zde chvilku může hrát s něčím 
úplně jiným! A na co všechno se dá hrát? 
A potřebují bubeníci vůbec nástroje? 
A neschovává se v každém z nás kousek 
bubeníka? 
Žádné sezení na židličkách, ale spousta 
hudební zábavy pro děti ve věku 3 až 6 let. 

• účinkují: 
 Lukáš Krejčí a bicisté Filharmonie Brno 
• moderátoři: 
 Kristýna Drášilová a Martin Jakubíček
• cena: 70 Kč/dítě, 
 pedagogický doprovod zdarma 
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz

Filharmonie Brno Pro školy a školky Pro školy a školky

Hudební workshopy u vás 
ve škole a školce! 

Koncerty 
pro mateřské školy

Hej, hej, koleda!
Adventní workshopy pro školáky

7.–10. 12. 2020, Besední dům
začátky vždy v 8:30, 9:30, 10:30 
a 11:30 h

Adventní hudební workshop, 
ve kterém můžete proměnit svoji třídu 
ve vánoční orchestr. 
Zahrajeme si a zazpíváme tradiční i méně 
známé koledy a vánoční písně a naladíme 
se na notu nejkrásnějších svátků v roce.

• lektorky: 
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• délka: 60 minut 
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
 základních škol a vždy je upravován dle
 věkové kategorie žáků
• cena: 65 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí
 je jednotné vstupné 975 Kč)
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz

Hudební workshopy 
pro školáky
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Harfa a její šťastná sedmička

Besední dům
termín dle domluvy

Víte, proč sedmička hraje u harfy důležitou 
roli? Proč mají její struny různé barvy? 
A co se stane, když harfist(k)a dlouho myje 
nádobí?  Nejen to se dozvíte, když za námi 
zavítáte. K tomu slibujeme, že si s harfou 
zazpíváme, zatančíme, procvičíme 
muzikantská ouška, a hlavně budeme mít 
královské drnkání na dosah. 

• účinkují: hudebníci Filharmonie Brno
• lektorka: Veronika Lucassen
• délka: 45 minut
• program je určen dětem z mateřských
 škol a 1. třídám základních škol
• cena: 65 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí 
 je jednotné vstupné 975 Kč)
• kapacita: max. 30 dětí
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Bicí rodina

Besední dům
termín dle domluvy

Možná tomu nebudete věřit, ale bicí rodina 
má víc než 200 členů! Hraje na ně bicista 
a musí zvládnout nejen bubny, tympány 
či triangly, ale spoustu dalších nástrojů, 
z nichž některé umí třeba napodobit 
kukačku, bič nebo vichr. Vše vám ukážeme, 
ale navíc vás zapojíme do pohádky, díky níž 
se stanete velmi rychle součástí bicí rodiny.

• účinkují: hudebníci Filharmonie Brno
• lektorka: Veronika Lucassen
• délka: 45 minut
• program je určen dětem z mateřských
 škol a 1. třídám základních škol
• cena: 65 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí 
 je jednotné vstupné 975 Kč)
• kapacita: max. 30 dětí
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Houslová zvířátka

Besední dům
termín dle domluvy

Hlemýžď, žabka, kobylka a housle – jak to 
jde dohromady? Jednoduše. A to není všech-
no. S tímto strunným nástrojem najdeme daleko 
víc spojení i s dalšími zvířátky. Povíme vám 
také, jak se housle rodí, anebo co se stane, 
když do nich vletí komár. A zcela jistě se bude-
te moct do jejich zvuku zaposlouchat a třeba 
si s nimi i zazpívat. 

• účinkují: hudebníci Filharmonie Brno
• lektorka: Veronika Lucassen
• délka: 45 minut
• program je určen dětem z mateřských
 škol a 1. třídám základních škol
• cena: 65 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí 
 je jednotné vstupné 975 Kč)
• kapacita: max. 30 dětí
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Filharmonie Brno Pro školy a školky

Workshopy pro mateřské školy

Adventní koncert pro školáky

14. a 15. 12. 2020, Besední dům
9:00 a 10:45 h

Koncert velkého symfonického orchestru 
Filharmonie Brno kořeněný adventními 
písněmi a vánoční atmosférou s koledami. 
Mladí posluchači jako součást hudebního 
dění. Koncert na pomezí hudebního 
workshopu.

• účinkuje: Filharmonie Brno,
 dirigent Joel Hána
• moderátorky: 
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková
• cena: 70 Kč/dítě, 
 pedagogický doprovod zdarma 
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz

Koncerty pro školáky

Pro školy a školky
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Jarní koncert pro školy

12. 3. 2021, Besední dům
9:00 a 10:45 h 

Napadlo vás někdy, že byste o programu 
koncertu mohli rozhodovat vy sami? 
Posluchači? A přímo během koncertu? 
A přímo prostřednictvím svého chytrého 
telefonu? 

Staňte se součástí koncertu, u kterého se 
rozhodně nedoporučuje vypínat telefon! 
Koncert doporučujeme zejména pro školáky 
2. stupně základních škol a nižších ročníků 
víceletých gymnázií.

• moderátorky: 
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková
• cena: 70 Kč/dítě, 
 pedagogický doprovod zdarma
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz

Filharmonie Brno Pro školy a školky

Koncerty pro školáky

Pro školy a školky
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Máte doma malého zpěváka či zpěvačku? 
Kantiléna je výběrovým dětským sborem, 
v jehož třech odděleních zpívá na 150 dětí 
ve věku od 5 do 19 let. Pro talentované děti 
nabízí prvotřídní hlasové vedení, mnozí 
z nich se později uplatní jako sólisté, 
profesionální nebo amatérští zpěváci 
v některém z četných brněnských sborů, 
ale v každém případně jako vzdělaní 
hudební posluchači.

Za dobu své existence provedla Kantiléna 
na 1 500 koncertů doma, v evropských 
zemích, Americe i v Asii. Z prestižních 
sborových soutěží (např. v Arezzu, 
Montreux, Magdeburku nebo Rize) 
přivezla zlaté medaile i absolutní vítězství.
Doma má vlastní koncertní řadu a často 
vystupuje na koncertech Filharmonie Brno.
Uměleckým vedoucím a hlavním sbormistrem 
Kantilény je Michal Jančík (od září 2020), 
Magdalenku vede Veronika Novosádová 
a Kantilénku povedou společně.

V průběhu celého roku hledá Kantiléna 
šikovné zpěváky, kteří rádi zpívají, chtějí 
poznat nové kamarády a zúčastnit se 
nezapomenutelných koncertů s významnými 
dirigenty, sólisty a orchestry u nás 
i v zahraničí.

• vstupenky: 
 v předprodeji Filharmonie Brno 
 na ulici Besední a v Domě pánů z Lipé
• info: 
 Michal Jančík, sbormistr Kantilény 
 a Kantilénky
 michal.jancik@kantilena.cz
 
 Veronika Novosádová, 
 sbormistryně Magdalenky a Kantilénky
 veronika.novosadova@kantilena.cz

Podzimní koncert
8. 11. 2020, Besední dům, 17:00 h

program:
Eben, Tučapský, Kohoutek, Jurkovič, Mácha
Král: Magdalena

Vánoční matiné Kantilénky 
a Magdalenky
20. 12. 2020, Besední dům, 10:30 h

program:
Eben: Koledníci z Těšínska
Chudoba/Riegerová: Vánoční pohádka
Pololáník: Koledy

Tradiční vánoční koncert
25. 12. 2020 
katedrála sv. Petra a Pavla, 16:00 h

program: 
Teml: Gloria in excelsis Deo
Pololáník: Koledy
Mácha: Hej, Vánoce, dlouhý noce

Jarní koncert
18. 4. 2021, Besední dům, 17:00 h

program:
Eben, Tučapský, Kohoutek, Jurkovič, Mácha
Král: Most – Zimní – Co zbylo z anděla –  
 Popel
Pálka: Bambulín
Martinů: Otvírání studánek

sbormistři: Michal Jančík 
a Veronika Novosádová

Pro mladé profesionály

Kantiléna, sbor dětí a mládeže 
při Filharmonii Brno
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Pořádání mistrovských kurzů ve Filharmonii 
Brno podnítila myšlenka využít především 
sólistů dané sezony a oslovit je s žádostí 
o jejich vedení. I v koncertní sezoně 
2020/2021 tomu nebude jinak. 
Kurzy jsou primárně určeny členům 
Orchestrální akademie, jakožto aktivním 
účastníkům, kteří tak mají jedinečnou 
příležitost pracovat na interpretaci skladeb 
pod vedením špičkových hráčů. 
Možnost přihlásit se k aktivní účasti mají ale 
i studenti do 26 let věku, kteří nejsou členy 
Orchestrální akademie, a to jak 
z České republiky, tak ze zahraničí. 
V předchozích sezonách vedli kurzy např. 
tympánista Michael Kroutil, violista 
Maxim Rysanov nebo houslista Milan Paľa.

V nové sezoně se na vás těší
 Maki Namekawa – klavír 
 se zaměřením na minimalismus
 (9. 10. 2020)
 Ivan Vokáč – violoncello 
 (20. 2. 2021)
 Guilhaume Santana – fagot 
 (19. 3. 2021)

• délka kurzu: 3 hodiny
• počet aktivních účastníků: 3–4
• počet pasivních účastníků: neomezený
• vstupné pro aktivní účastníky: 0 Kč
• vstupné pro pasivní účastníky: 100 Kč
• info: 
 Radek Tomášek, koordinátor OAFB
 akademie@fi lharmonie-brno.cz

Filharmonie Brno Pro mladé profesionály

Mistrovské kurzy
Masterclasses

Orchestrální akademie nabízí od roku 2014 
studentům hudebních oborů středních 
a vysokých uměleckých škol příležitost 
rozšířit si vzdělání, ale především získat 
cenné zkušenosti v oblasti orchestrální hry 
pod taktovkou významných dirigentů 
a za účasti vynikajících sólistů. 
Zároveň mohou realizovat své sólové 
projekty ve vlastní abonentní řadě 
Mladá krev aneb Hudba zblízka. 
Jedná se o cyklus koncertů, při kterých mizí 
bariéra pódia i společenského oděvu: 
akademici hrají v intimně nasvětleném sále, 
přímo v hledišti v bezprostřední blízkosti 
posluchačů. Díky nadšenému projevu, 
různorodému repertoáru a uvolněné 
atmosféře se jedná o nezapomenutelné 
večery.

V sezoně 2020/2021 se uvedou noví, 
letos v červnu vybraní členové 
Orchestrální akademie.

• abonmá a vstupenky na koncerty
 abonentní řady Mladá krev 
 aneb Hudba zblízka: 
 v předprodeji Filharmonie Brno 
 na ulici Besední
• info: 
 Radek Tomášek, koordinátor OAFB
 akademie@fi lharmonie-brno.cz

Termíny koncertů: 

Mladá krev I
2. 12. 2020, Besední dům 
19:00 h

Mladá krev II
17. 2. 2021, Besední dům 
19:00 h

Mladá krev III
10. 3. 2021, Besední dům 
19:00 h

Mladá krev IV
12. 5. 2021, Besední dům
19:00 h

Orchestrální akademie 
Filharmonie Brno

Pro mladé profesionály
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11. 2. 2021, Besední dům 
17:00 h

Houslové koncerty z cyklu Čtvero ročních 
dob Antonia Vivaldiho jsou vůbec 
nejhranějšími skladbami. Ale známe je 
doopravdy? Víme, že skladatel při jejich 
kompozici vycházel z dobové poezie, kterou 
doslova převedl do hudby? A jak to udělal? 
A jak to mají udělat hudebníci? Ti tehdejší 
měli k ruce bohatý rejstřík dobových 
vyjadřovacích prostředků, který jsme dnes 
už zapomněli. 

Vídeňská muzikoložka a houslistka s českými 
kořeny Dagmar Glüxam se tomuto 
zapomenutému umění – takzvané afektové 
teorii – věnuje, nastudovala a provede nás 
tentokrát koncerty Jaro a Léto. 

• moderuje: Dagmar Glüxam 
• účinkují: Jan Rybka – housle, 
 Filharmonie Brno
• vstupenky: 
 v předprodeji Filharmonie Brno 
 na ulici Besední a v Domě pánů z Lipé

23. 1. 2021, Besední dům 
17:00 h

Hudba Wolfganga Amadea Mozarta 
byla podrobena mnoha zkoumáním, 
která se snažila potvrdit či vyvrátit tezi, 
že jejím poslechem dochází u dětí, 
a to i nenarozených, k nárůstu jistých složek 
inteligence. Tomuto efektu dala doktorka 
Frances Rauscherová v časopise Nature 
název Mozartův efekt. Právě ten je tématem 
každoročního stejnojmenného koncertu, 
který Filharmonie Brno pořádá především 
pro nastávající rodiče. 
 Kromě hudby se mohou těšit na výklad 
muzikoterapeutky, která programem provází. 
V průběhu koncertu je zajištěno hlídání dětí.

• program: hudba období baroka 
 a klasicismu
• slovem provází: Michaela Kulísková
• účinkují: Filharmonie Brno, 
 dirigent Jiří Habart
• vstupenky: 
 v předprodeji Filharmonie Brno 
 na ulici Besední a v Domě pánů z Lipé

Pro dospělé

Opravdový Vivaldi aneb 
Co jste vždycky chtěli 
vědět o této fantastické 
hudbě 
Edukativní koncert 
pro dospělé a dospívající

Mozartův efekt
Koncert (nejen) pro 
nastávající rodiče
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Filharmonie Brno Pro dospělé

termíny dle domluvy 

Zkušebny, zásálí, hlaholna, ředitelský salonek, 
třináctá komnata, pracovna šéfdirigenta … 
od sálu po zákulisí, od střechy po sklep.
Dejte dohromady skupinu alespoň patnácti 
zájemců a my vás provedeme Besedním 
domem, jak jej docela jistě neznáte.

• cena: 50 Kč/osoba
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Prohlídky Besedního domu

říjen–květen, 9 setkání
Besední dům, 17:30–19:00 h 

Chcete se orientovat v partituře? 
Poslouchat klasické i nové nahrávky 
po boku hudebního kritika? 
Dozvědět se novinky ze světa muzikologie? 
Poznat, kolik úsilí stojí připravit koncert? 
Cyklus hudebních workshopů a přednášek 
jsme připravili pro ty z vás, kteří jste neztratili 
přirozenou hravost a chcete si prohloubit 
teoretické i praktické hudební znalosti. 
Jednotlivá setkání jsou koncipována jako 
praktický hudební workshop a přednáška, 
o jejich náplni rozhodují sami účastníci. 

• lektoři: Kristýna Drášilová, 
 Michaela Kulísková a hosté 
• cena: 900 Kč/9 setkání
• pro dospělé bez omezení věku 
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz 

Besední dům, ředitelský salonek 
18:00 h

Chcete se dozvědět více o tom, 
co vás čeká na koncertě? 
Zajímají vás okolnosti vzniku skladeb, 
osudy jejich autorů, případně jste rádi 
upozorněni na zajímavé pasáže skladeb, 
které později uslyšíte? Právě pro vás jsou 
určena setkání, která se konají před každým 
koncertem z abonentního cyklu Filharmonie 
doma. Kromě výkladu dramaturga 
Filharmonie Brno Vítězslava Mikeše se při 
nich můžete setkat se zajímavými 
osobnostmi, například s šéfdirigentem 
Dennisem Russellem Daviesem, stálým 
hostujícím dirigentem Robertem Kružíkem 
nebo se sólisty spjatými s daným koncertem. 

Vzhledem k omezené kapacitě salonku 
je třeba se předem registrovat na 
info@fi lharmonie-brno.cz.

Workshopy pro dospělé Setkání před koncerty

Pro dospělé

termíny:

 15. 10. 2020
 12. 11. 2020
 26. 11. 2020
 10. 12. 2020

 21. 1. 2021
 4. 2. 2021
 25. 2. 2021
 15. 4. 2021
 6. 5. 2021

termíny:

 17. a 18. 9. 2020
 8. a 9. 10. 2020
 28. a 29. 1. 2021

 18. a 19. 2. 2021
 18. a 19. 3. 2021
 20. a 21. 5. 2021
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Lektorky

Kristýna Drášilová 

absolvovala obory hudební věda 
a archivnictví na Filozofi cké fakultě 
Masarykovy univerzity. Mezi lety 2013 
a 2018 působila jako hudební 
dramaturgyně dětských pořadů 
a koordinátorka edukačních aktivit při 
Janáčkově fi lharmonii Ostrava. 
Od roku 2014 pracuje jako hudební lektorka 
Filharmonie Brno, kde si plní své dětské 
hudební sny: vede dětský hudební klub 
– součást koncertů pro děti a rodiče, 
tematické hudební dílny a prázdninové 
kurzy pro školáky, podílí se na workshopech 
pro dospělé i pro maminky s malými dětmi 
od batolecího věku, moderuje koncerty 
pro mateřinky. V příští sezoně absolvuje 
s dětmi ze základních škol a studenty 
gymnázií mozartovské hudební dílny, 
na kterých je připraví ke společnému 
koncertnímu vystoupení v rámci festivalu 
mladých hudebníků Mozartovy děti.

Michaela Kulísková 

započala svou hudební dráhu hrou 
na housle u profesora Bohumila Kotmela. 
Na brněnské konzervatoři absolvovala obor 
viola ve třídě profesora Miroslava Kováře 
a své studium violy rozšířila o stáž na 
Hochschule für Musik ve Vídni. 
Poté vystudovala ještě hudební vědu 
na Filozofi cké fakultě Masarykovy univerzity. 
Více než patnáct let se věnuje hudebně-
-pedagogické činnosti. Od roku 2010 
aktivně spolupracuje s Filharmonií Brno jako 
lektorka hudebních dílen, hudebních kurzů 
a dalších hudebně vzdělávacích projektů. 
Je také lektorkou České Orffovy společnosti 
a členkou České muzikoterapeutické 
asociace. Autorsky se podílí na tvorbě 
vzdělávacích programů o Bohuslavu Martinů, 
které jako lektorka vede v Městském muzeu 
v Poličce.

Obě lektorky působí již sedm let jako 
tandemové duo edukačních činností ve 
Filharmonii Brno. Od roku 2019 jsou také 
součástí týmu hudebních lektorů projektu 
České fi lharmonie Hudba do škol a jeho 
brněnského regionálního centra pedagogů 
hudební výchovy.

Veronika Lucassen

vystudovala hudební výchovu na 
Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity 
v Brně, řadu let spolupracuje s Českou 
fi lharmonií, kde je autorkou a lektorkou řady 
Rudolfínek určené pro mateřské školy, vede 
hudební kurzy jak pro děti, tak i pro dospělé, 
má bohaté zkušenosti s dětmi z náhradní 
rodinné péče, je externí redaktorkou 
Českého rozhlasu.

Filharmonie Brno
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Kontakty
Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno
Česká republika
+420 539 092 801
www.fi lharmonie-brno.cz
Kristýna Drášilová: kristyna.drasilova@fi lharmonie-brno.cz 
 +420 539 092 848
Lucie Sýkorová: lucie.sykorova@fi lharmonie-brno.cz 
 +420 539 092 821

Prodej vstupenek
• on-line www.fi lharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno,
 Besední ulice, 602 00 Brno
  +420 539 092 811
 info@fi lharmonie-brno.cz
 PO–PÁ 12:00–18:00 h
• v předprodeji v Domě pánů z Lipé, 
 nám. Svobody 17, 602 00 Brno
 PO–PÁ 8:00–18:30 h
• 1/2 hodiny před koncertem v místě konání

Změna programu, účinkujících a dat pořadů vyhrazena!

Statutární město Brno fi nančně podporuje Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci

Vybrané koncerty jsou pořádány za fi nanční podpory 

Ministerstva kultury České republiky a Jihomoravského kraje

Za podporu a spolupráci děkujeme

Brno




