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1. PLN NÍ ÚKOL  V OBLASTI HLAVNÍ INNOSTI 

A) Odd lení koncertních inností, dramaturgie a marketingu 

B) Brn nské koncerty ve vlastní režii

C) Brn nské koncerty pro jiné po adatele 

D) Mimobrn nské koncerty v eské republice

E) Koncerty v zahrani í

F) Natá ení

G) Edukace 

H) Kantiléna

I) MHFB 

J) Komorní cyklus Spolku p átel hudby

K) Czech Ensemble Baroque Orchestra 

L) eský filharmonický sbor Brno

M) Ostatní
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A) ODD LENÍ KONCERTNÍCH INNOSTÍ, DRAMATURGIE A MARKETINGU

Pavel Šindelá manažer orchestru pro zahrani í, vedoucí odd. koncertních inností

Lucie Sýkorová manažerka orchestru pro R, manažerka festival  Špilberk 

a Mozartovy d ti

Erika Vlasáková produkce 

Lucie Šnajdrová manažerka MHFB

Vít zslav Mikeš dramaturg, vedoucí odd. dramaturgie 

Ji í Beneš  dramaturg-redaktor 

Jana Balá ová redakce, dokumentace um lecké innosti

Kristýna Drášilová notový archív

Kate ina Kone ná vedoucí odd lení PR a marketingu, PR manažerka JKC

Pavlína Sládková manažerka marketingu

Gabriela Vojti ková manažerka PR a marketingu (do 30. 6. 2019) 

Klára Do kalová manažerka PR a marketingu (od 1. 6. 2019) 
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FILHARMONIE BRNO V ROCE 2019

V jarní ásti sezony 2018/2019 a v podzimní ásti sezony 2019/2020 Filharmonie Brno 
p ipravila pro své domácí poslucha e 70 koncert . Byly využity dva sály – Stadion (KC 
Babylon) na Kounicov  ulici pro velké symfonické koncerty (p enesené z rekonstruovaného 
Janá kova divadla) a Besední d m pro komorn -orchestrální a komorní koncerty.

Na abonentních koncertech filharmonie p edstavila r znorodý repertoár eských a 
sv tových autor , který zahrnoval díla nejen klasická, ale i nov jší, ovšem ov ená na 
významných pódiích (nap . John Corigliano: Mr. Tambourine Man: Sedm básní Boba Dylana,
Kryštof Ma atka: Luminarium, Thomas Adès: Houslový koncert „Concentric Paths“, Miloslav 
Kabelá : Symfonie . 4 in A op. 36 „Camerata“, Thomas Larcher: Böse Zellen, Laurie 
Anderson: Amelia atd.). S orchestrem – vedle šéfdirigenta Dennise Russella Daviese a 
stálého hostujícího dirigenta Roberta Kružíka – spolupracovali mezinárodn  renomovaní 
dirigenti (Case Scaglione, Alexander Liebreich, Nicholas Milton i Nicola Valentini) a sólisté 
(mj. klarinetista Michel Lethiec, varhaník Christian Schmitt, houslistka Yumi Hwang-Williams, 
sopranistka Hila Plitmann, basbarytonista Krešimir Stražanac, klavírista Aaron Pilsan, 
klavíristka Elisabeth Leonskaja, americká um lkyn  Laurie Anderson ad.), prostor dostali i 
eští hudebníci (dirigenti Ji í Rože  a Petr Altrichter, violoncellista Petr Nouzovský, 

sopranistka Lenka Cafourková uricová ad.). B hem celé sezony filharmonie rozvíjí bohatou
eduka ní innost, zam enou na r zné v kové a profesní skupiny a podrobn  obsaženou ve 
speciálním eduka ním katalogu nazvaném Více hudby!.        

Filharmonie pravideln  vystupuje na významných sv tových a tuzemských festivalech 
a pódiích: v únoru se vypravila ve své historii již po desáté na turné do Japonska. Vystoupila 
zde celkem na 11 koncertech pod vedením Leoše Svárovského a se sólisty Matthewem 
Barleym (violoncello) a Aljošou Jurini em (klavír). Vystoupila poprvé se svým novým 
šéfdirigentem v zahrani í, a to v srdci tradi ního hudebního sv ta, ve Zlatém sále 
víde ského Musikvereinu s Dvo ákovou Symfonií . 1 „Zlonické zvony“ (poprvé v historii 
uvedenou na tomto pódiu) a skladbou Lebensstürme nedlouho p ed datem koncertu 
zesnulého rakouského skladatele Heinze Winbecka. S Dennisem Russellem Daviesem 
zamí ila také na festival Musikfestwochen Meiringen do švýcarských Alp, kde odehrála 
Brahms v Dvojkoncert pro housle a violoncello a moll s Patrickem Demengou (violoncello) a 
Christianem Altenburgerem (housle). S mladým estonským dirigentem Risto Joostem a 
eskou sopranistkou Patricií Jane kovou Filharmonie Brno hostovala v srpnu na berlínském 

festivalu Feuerblumen Klassik Open Air p ed 12 tisíci poslucha i. Úsp šnou sezónu 
zakon ila op t ve víde ském Musikvereinu s rakouským dirigentem Stefanem Vladarem a 
n kolika korejskými sólisty, jimiž byli Sunyoung Seo (soprán), Jiyoon Lee (housle), Andrea 
Shin (tenor) Shin Park duo (klavír).

V eské republice Filharmonie Brno vystoupila v první polovin  roku 2019 na 
T íkrálovém koncert v eských Bud jovicích a dále na Smetanov  Litomyšli
s monumentální dramatickou legendou Faustovo prokletí Hectora Berlioze (v roce 150. 
výro í úmrtí skladatele); na Brn nském výstavišti v rámci akce Game Access p edstavila 
originální projekt symfonické hudby z legendární po íta ové hry Mafia z dílny brn nských 
herních vývojá . Na podzim se prezentovala na festivalech Svatováclavský hudební festival 
Ostrava (dirigent Rolland Kluttig), Hudební slavnosti Emy Destinnové v eských 
Bud jovicích (dirigent Leoš Svárovský), Struny podzimu v pražském Fóru Karlín 
v crossoverovém programu se slavnou zp va kou Laurou Mvulou (dirigent Troy Miller), na 
záv re ném koncert Moravského podzimu v Brn  s exkluzivním programem (dirigenti 
Dennis Russell Davies a Peter Eötvös) a kone n na Hudebním fóru Hradec Králové 
(dirigent Peter Vrábel).

Krom  abonentních koncert  Filharmonie Brno organizuje p t festival ; v roce 2019 
úsp šn  prob hlo všech p t akcí: MHFB Velikono ní festival duchovní hudby, Mozartovy 
d ti, MHF Špilberk, MHFB Moravský podzim a MHFB Expozice nové hudby. 

Filharmonie Brno pravideln  nahrává pro významné zahrani ní i eské partnery.
Ve snaze rozší it nabídku koncertní sezony a u init tak z Besedního domu centrum 

hudebního života Filharmonie Brno spolupracuje s dalšími reziden ními soubory i subjekty, 
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díky nimž si poslucha i mohou z katalogu filharmonie vybrat i koncerty s hudbou komorní (v 
rámci komorního cyklu Spolku p átel hudby), tzv. starou (Czech Ensemble Baroque) i
sborovou ( eský filharmonický sbor Brno).

B) BRN NSKÉ KONCERTY VE VLASTNÍ REŽII

Sezony 2018/2019 (jaro 2019) a 2019/2020 (podzim 2019)

Filharmonie na Stadionu (FS)

Ani v roce 2019 (tj. v jarní ásti sezony 2018/2019 a podzimní ásti sezony 2019/2020) 
Filharmonie Brno nemohla z provozních d vod  využít Janá kovo divadlo v takové mí e, 
v jaké se tam prezentovala p ed rekonstrukcí této budovy. V symfonickém cyklu uvád jícím 
hudbu pro velké orchestrální obsazení se proto n které koncerty brn nských filharmonik
v roce 2019 odehrávají stále ješt  na Stadionu (v Janá kov  divadle se uskute ní teprve 
poslední dva koncerty tohoto cyklu, a to na ja e 2020). Koncerty nabídly výrazné zahrani ní i 
tuzemské hudební osobnosti, skladby starších i nov jších období v promyšlených 
dramaturgických kombinacích, a p ipomn ly n která významná výro í p ipadající na rok 
2019, mj. narození Jacquese Offenbacha (200 let) i Nikolaje Rimského-Korsakova (175 let), 
úmrtí Hectora Berlioze (150 let) a Richarda Strausse (70 let). 

17+18I01I2019 Stadion (KC Babylon)  
FS 2: „JSEM POHÁDKA…“

Program:       Glinka: Ruslan a Ludmila, p edehra k ope e
Suk: Pohádka op. 16, suita pro velký orchestr na motivy hudby k Zeyerov

dramatické pohádce Radúz a Mahulena
Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita op. 35

Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík

Druhý koncert abonentního cyklu Filharmonie na Stadionu v sezon  2018/2019 ídil stálý 
hostující dirigent brn nských filharmonik  Robert Kružík, pod jehož taktovkou zazn la t i
populární romantická díla inspirovaná pohádkovými p íb hy: efektní p edehra Michaila 
Ivanovi e Glinky k ope e Ruslan a Ludmila (1842), vytvo ené podle Puškinovy stejnojmenné 
básnické skladby odehrávající se v bájných dobách ruských bohatýr  za vlády kyjevského 
knížete Vladimira I., dále suita 
Josefa Suka z roku 1899 na 
motivy hudby k Zeyerov
dramatické pohádce Radúz 
a Mahulena (z níž také vzešel 
název koncertu) a kone n
ty v tá suita Nikolaje Rimského-

Korsakova z roku 1888 
inspirovaná tajuplným sv tem 
a exotickým koloritem pohádek 
z arabské sbírky Tisíc a jedna 
noc (o mo eplavci Sindibádovi 
a jeho korábu, o carevi i
Kalenderovi, o lásce carevi e
a princezny a kone n  o svátku 
v Bagdádu, mo i a lodi 
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ztroskotavší na Magnetové ho e). Orchestr se v repertoárových, ale p esto náro ných dílech 
ukázal ve vynikajícím sv tle a zapln ným hledišt m byl po oba ve ery odm n n dlouhým 
potleskem. 

07+08I03I2019 Stadion (KC Babylon) 
FS 3: SMRT A VYKOUPENÍ

Program:       Weber/arr. Berlioz: Vyzvání k tanci op. 65 
Brahms/Glanert: ty i preludia a Vážné zp vy op. 121
Wagner: P edehra a Isoldina smrt z lásky z opery Tristan a Isolda 
R. Strauss: Smrt a vykoupení, symfonická báse  op. 24

Krešimir Stražanac basbaryton 
Filharmonie Brno 
dirigent Alexander Liebreich 

P i t etím koncert  cyklu Filharmonie na Stadionu v sezon  2018/2019 na dirigentském 
stupínku stanul op t sv toznámý dirigent Alexander Liebreich (šéfdirigent pražských 
rozhlasových symfonik , um lecký editel Festivalu Richarda Strausse v Garmisch-
Partenkirchenu), který se do Brna vrací opakovan ; jeho vystoupení jsou vždy velkým 
um leckým zážitkem. Koncert zahájil znamenitý val ík Vyzvání k tanci pr kopníka n mecké 
romantické opery Carla Marii von Webera; p vodn  klavírní skladba zazn la v barvité 
orchestrální verzi z pera Hectora Berlioze. 

Poté se na pódiu p edstavil druhý protagonista ve era, renomovaný chorvatský 
basbarytonista Krešimir Stražanac, který se zhostil sólového partu v posledním dokon eném
díle Johannese Brahmse, složeném na biblické texty pod vlivem t žké choroby a následného 
skonu skladatelova blízkého lov ka – klavíristky Kláry Schumannové; Brahmsovy ty i
vážné zp vy si publikum mohlo vyslechnout v orchestrálním aranžmá hamburského rodáka 
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(stejn  jako Brahms) Detleva Glanerta, též autora dokomponovaných preludií 
v brahmsovském duchu. Druhá polovina koncertu pat ila dv ma n meckým 
novoromantickým autor m, Richardu Wagnerovi a Richardu Straussovi: P edehra 
z Wagnerovy p elomové opery Tristan a Isolda p sobila v podání brn nských filharmonik
jako vystup ovaná lyrická meditace o marnosti lásky a nenapln né touze a Isoldina smrt 
z lásky ze záv ru opery jako její osudové vyúst ní. P esv d ivé hudební vyjád ení „hodiny 
smrti lov ka snaživšího se dosáhnout nejvyšších ideál “ v symfonické básni Smrt
a vykoupení, zkomponované tehdy p tadvacetiletým Richardem Straussem, celý ve er
uzav elo.

Není od v ci p ipomenout, že práv  symfonickou báse Smrt a vykoupení v podání 
Brünner Philharmoniker dirigoval v dubnu 1911 v Brn sám Strauss (v N meckém dom ).
Filharmonie Brno je pokládána za pokra ovatelku tradic eské, janá kovské linie, ovšem 
v jistém smyslu jí byl do vínku dán i odkaz n mecké pozdn  romantické hudby, Straussovy 
nevyjímaje; ta tvo í též jednu z domén jejího sou asného repertoáru. Potvrdila to i publikem 
a kritikou v ele p ijatá provedení Alpské symfonie a Zarathustry (spolu s Janá kovou 
Sinfoniettou a díly Prokofjevovými) na Festivalu Richarda Strausse v Garmisch-
Partenkirchenu v ervnu 2018. Naše dva koncerty tam prob hly pod taktovkou Antonella 
Manacordy, resp. Alexandra Liebreicha, který jako um lecký editel festivalu náš orchestr na 
tuto prestižní akci pozval.

04+05I04I2019 Stadion (KC Babylon)  
FS 4: CONCERTO MILITAIRE 

Program:  Offenbach: Grand Concerto pro violoncello a orchestr („Concerto militaire“)
Prokofjev: Symfonie . 5 B dur op. 100

           
Petr Nouzovský violoncello 
Filharmonie Brno
dirigent Case Scaglione

tvrtý koncert cyklu Filharmonie na Stadionu 
p ipomn l 200 let od narození francouzského
skladatele n meckého p vodu Jacquese 
Offenbacha (1819–1880) – na jedné stran
populárního a obdivovaného milá ka pa ížského 
publika, na stran  druhé zavrhovaného kašpara 
s rostoucím p íjmem (Hector Berlioz), který 
zp sobil operetní šílenství a debakl vkusu
a opíjel Pa íž (Camille Saint-Saëns) operetami –
ve ejným zlem, jež m lo být zardoušeno jako 
škodlivé zví e (Émile Zola). I p es hlasy, kterým 
byl úsp ch dobývaný lehkou múzou podez elý, si 
Offenbach díky své sv ží melodické invenci 
n kolika nad asovými operetami ( i komickými 
operami) zajistil nesmrtelnou slávu.

Už mén  známý je dnes fakt, že papá
Offenbach byl i jedním z nejv tších 
violoncellových virtuos  své doby a že pro sv j
nástroj složil adu skladeb, mezi nimiž se vyjímá 
Grand Concerto pro violoncello a orchestr,
ozna ované též jako Concerto militaire – dílo, 
které m žeme v plném rozsahu a kráse docenit 
teprve v posledních letech díky kritické edici 
Jeana-Christopha Kecka; novodobá premiéra 
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celého díla v p vodní podob  prob hla v roce 2004 v Pa íži, brn nské publikum bylo 
p ítomno eské premié e. Sólového – technicky velmi náro ného – partu se zhostil Petr 
Nouzovský, erstvý držitel ceny ud lené na Classic Prague Awards za nahrávku roku 2017 
(za CD s kompletním dílem pro violoncello a orchestr B. Martin ). Odborná kritika jeho výkon 
vyzdvihla následovn : Petr Nouzovský zde našel vd ný materiál pro rozezn ní svého 
violoncella, které má nosný a istý zvuk, a které ovládá s neuv itelnou ekvilibristikou. istá 
a jistá intonace, a to p edevším p i lehkých a nosných flažoletech, jistota v perlivých 
kadencích, ke kterým je v díle mnoho p íležitostí. Skv le si rozum l s orchestrem, který také 
dostal p íležitosti k sólovým výkon m, a  to byly lesní rohy, trubky i flétna i hoboj, nebyl 
nikdo, kdo by svoji p íležitost zahodil. Všichni hrá i v orchestru si užívali s nadhledem 
vtipnou hudbu vysoce muzikálního autora, který zjevn  dílo napsal nejen pro sebe jako 
ekvilibristický kus, ale i pro orchestr a publikum, aby je pobavil a pot šil. Což se mu poda ilo
i po stopadesáti letech (Karla Hofmannová, portál Opera+). 

Po p estávce si poslucha i vyslechli Symfonii . 5 B dur Sergeje Prokofjeva z léta 
roku 1944, dílo, ve kterém se odrážejí dojmy z války, humanistické drama „o velikosti 
lidského ducha“ zvít zivšího nad zlem. Celý koncert ídil mladý americký dirigent Case 
Scaglione, pravidelný host brn nských filharmonik , novope ený šéfdirigent 
Württemberského komorního orchestru Heilbronn a Orchestre national d’Île de France. 
Kritika se pochvaln  vyjád ila i o provedení Prokofjevovy symfonie: Sál Stadionu se chv l
a ješt  po ukon ení byl plný zneklid ující a energické hudby, která napl ovala sál, ale p ece
jen n co chyb lo. Zvuk, který poslucha e obejme a zahltí, který se nese ze všech stran, 
a p esto se net íští. Zvuk, kterého docílí poslucha , když si pustí dílo na kvalitním p ehráva i
do sluchátek. Op t si neodpustím poznámku, že v dob , kdy jsou natolik pokro ilé
technologie, které dokáží zprost edkovat poslech ideáln  vyvážený, je anachronismem 
poslouchat symfonickou hudbu v prost edí, které na takový poslech není uzp sobené. 
Koncertní sály se dnes nestaví jen tak pro zábavu i jen jako architektonická ozdoba m st. 
Jedná se o technologický nástroj sui generis, který hraje spolu s orchestrem a vytvá í
dokonalost zvuku a jeho vnímání. Zapla  b h za možnost koncertovat v sokolském Stadionu, 
ale jsme tu o století zp t za zvukovou technologií. O to v tší pod kování um lc m za skv lý 
výkon! (Karla Hofmannová, portál Opera+) 

09+10I05I2019 Stadion (KC Babylon) 
FS 5: DYLAN A FANTASTICKÁ

Program:       Corigliano: Mr. Tambourine Man: Sedm básní Boba Dylana ( eská premiéra)
Berlioz: Fantastická symfonie op. 14

           
Hila Plitmann soprán
Filharmonie Brno
dirigent Dennis Russell Davies

Na záv re ném koncert  cyklu Filharmonie na Stadionu v sezon  2018/2019 se 
k filharmonik m vrátil jejich šéfdirigent Dennis Russell Davies, jako sólistka se ve skladb
Johna Corigliana poprvé v Brn  p edstavila charismatická americká sopranistka Hila 
Plitmann. Celý ve er uvedl eský rozhlas v p ímém p enosu na stanici Vltava.

Americký skladatel John Corigliano (1938), syn dlouholetého koncertního mistra 
Newyorské filharmonie, u nás nepat í k p íliš známým autor m; soustavn ji se provozování 
jeho hudby v tuzemsku v nuje pouze královéhradecký festival Hudební fórum. Ve Spojených 
státech (i jinde ve sv t ) se ale jeho postmodern  orientovaná tvorba, slyšiteln  ovlivn ná
odkazem Charlese Ivese, Aarona Coplanda i Leonarda Bernsteina, právem t ší velké 
pozornosti. Však také byla ocen na mj. Grawemeyerovou cenou (1990 za Symfonii . 1,
kterou mimochodem brn nští filharmonikové uvedli v íjnu 2019 práv  na zmín ném
Hudebním fóru), Pulitzerovou cenou (2001 za Symfonii . 2), n kolika cenami Grammy 
a také soškou Oscara za hudbu ke snímku Krvavé housle (1998), z níž pozd ji vzešel 
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stejnojmenný houslový koncert v novaný Joshuovi Bellovi, jenž se podílel na nahrávce 
soundtracku k filmu. 

Pís ový cyklus Mr. Tambourine Man: Seven Poems of Bob Dylan (Pane 
s tamburínou: Sedm básní Boba Dylana), který si brn nské publikum vyslechlo v eské 
premié e, vznikl roku 2000 ve verzi pro zp v s pr vodem klavíru na objednávku Carneggie 
Hall Corporation. O t i roky pozd ji skladatel vytvo il orchestrální verzi, kterou 23. íjna 2003 
v Minneapolis premiérovala Hila Plitmann s Minnesotským orchestrem za ízení Roberta 
Spana. Nahrávka cyklu, kterou Hila Plitmann po ídila spolu s Buffalskou filharmonií 
a dirigentkou JoAnn Fallettou pro spole nost Naxos, obdržela v roce 2008 cenu Grammy ve 
dvou kategoriích: jako Nejlepší soudobá skladba a jako Nejlepší ženský p vecký výkon 
v oblasti vážné hudby. Výkon Hily Plitmann, p vecký i herecky dramatický, v Brn  potvrdil, 
že tato sopranistka je s Coriglianovou skladbou doslova „srostlá“ a že ocen ní za její 
interpretaci nebylo náhodné.

Po p estávce se publikum do kalo populární Fantastické symfonie (Symphonie 
fantastique) z pera francouzského romantického skladatele Hectora Berlioze (1803–1869), 
od jehož úmrtí v b eznu 2019 uplynulo 150 let. Berlioz ve své tvorb  navázal na 
beethovenovskou dramatickou formu, kterou ovšem naplnil novým, p ízna n  romantickým 
obsahem; rozvinul spojení hudby s mimohudebním programem ur ujícím dramaturgický 
vývoj skladeb a z um lcova „já“ u inil hrdinu svých lyrických hudebních výpov dí. Proto také 
svou Fantastickou symfonii, premiérovanou v Pa íži 5. prosince 1830, opat il podtitulem 
Epizody ze života um lcova. Ob  díla – Coriglian v pís ový cyklus a Berliozova symfonie –
byla publikem p ijata s velkými ovacemi.
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28+29I11I2019 Stadion (KC Babylon)  
FS/JD 1: EMOCE A VÁŠN

Program:       Bizet/Š edrin: Carmen-suita pro bicí nástroje a smy ce (výb r)
Enescu: Rumunská rapsodie . 1 A dur op. 11

ajkovskij: Symfonie . 4 f moll op. 36

Lukáš Krej í, Radek Tomášek, Petr Hladík, Tomoe Sonoda, Maximilian Jopp bicí 
nástroje
Filharmonie Brno 
dirigent Petr Altrichter 

První koncert abonentního cyklu Filharmonie na Stadionu a v Janá kov  divadle v sezon
2019/2020 ídil bývalý šéfdirigent brn nských filharmonik  Petr Altrichter, pod jehož 
taktovkou zazn la t i díla vyvolávající emoce a vášn a nabízející strhující vhled do lidského 
nitra, tu a tam jakoby maskovaný folklorní (tane ní) reminiscencí. V úvodu si publikum 
vyslechlo výbrané ásti ze suity, kterou s využitím hudby Bizetovy opery Carmen vytvo il
sou asný ruský skladatel Rodion Š edrin pro svou ženu, sv toznámou primabalerínu Maju 
Pliseckou. V koncertantn  pojatých partech bicích nástroj  se blýskla celá p tice bicist
Filharmonie Brno. 

O provedení následující Rumunské rapsodie George Enesca odborná kritika psala:
Enescuova kompozice klade na všechny hrá e v orchestru vysoké interpreta ní nároky, 
p edevším z hlediska nekompromisního acceleranda a detaché b h  ve smy cích. Lyrické 
dialogy klarinet  a fléten jsou tak záhy nahrazovány gradací, kterou Altrichter vyeskaloval do 
abnormáln  rychlého tempa – skladba tedy s notnou mírou p edstavivosti mohla áste n
vyznít jako grandiózní finále d íve uvedené Carmen. I v t chto vypjatých pasážích celý 
orchestr z stal rytmicky i intona n  pevný a jednotný a zaslouží si slova obdivu. Práv  proto 
lze Rumunskou rapsodii, jež uzav ela první polovinu programu, považovat za vrchol ve era
(Ji í evela, portál Opera Plus).

Ve druhé p li koncertu filharmonici provedli Symfonii . 4 f moll Petra Ilji e
ajkovského, ozv nu nejvnit n jších p ání a cit , jak dílo ozna il sám skladatel. P sobivost 

hudby a výkony ú inkujících se setkaly s velmi v elým p ijetím ze strany publika, výmluvné 
shrnutí pak p inesla další kritika: …nelze dramaturgii up ít výbornou volbu skladeb, a  už 
v jakémkoliv po adí, orchestru skv lou kondici a vložené množství energie, dirigentovi potom 
jisté a vst ícné vedení. To vše ve výsledku umožnilo zahájit jmenované abonmá se vší 
elegancí a jiskrou (Dominika Volfová, portál M sto hudby).

Filharmonie doma I (FBD I)

Cyklus v Besedním dom , probíhající v t íkoncertním režimu st eda- tvrtek-pátek, byl 
tradi n  ukotven v klasickoromantickém repertoáru, z n hož však nabídl nejen známé 
skladby, ale i nemén  zajímavé „objevy“, jako jsou díla Antonína Dvo áka (Mali kosti) i
Franze Schuberta (v originálním zpracování sou asného skladatele Heinze Winbecka).
V dramaturgicky jedine ných po inech za ú asti p edních sv tových i tuzemských um lc
p ipomíná významná výro í v sezon  2019/2020, z nichž na to nejsledovan jší –
Beethovenovo – bylo „v p edve er“ tohoto výro í upozorn no vskutku impozantn .
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23+24+25I01I2019 Besední d m
FBD I 2: ŠÉFDIRIGENT S TAKTOVKOU A ZA KLAVÍREM

Program: Dvo ák/arr. Davies: Mali kosti op. 47 ( eská premiéra)
Mozart: Klavírní koncert . 24 c moll KV 491 
Vo íšek: Symfonie D dur op. 23 

Filharmonie Brno 
dirigent a sólista (klavír) Dennis Russell Davies 

Cyklus Filharmonie doma I, probíhající v t íkoncertním režimu st eda- tvrtek-pátek, je 
ukotven v klasicko-romantickém repertoáru, z n hož nabízí nejen známé skladby, ale 
i nemén  zajímavé „objevy“. Tak by koncipován i druhý koncert tohoto cyklu v sezon
2018/2019, jehož protagonistou byl Dennis Russell Davies, šéfdirigent filharmonik , který se 
tentokrát nejen chopil taktovky, ale v Mozartov  klavírním koncertu se zhostil též sólového 
partu. Koncert 23. ledna 2019 vysílal v p ímém p enosu eský rozhlas Vltava a záznam 
p ebíraly rozhlasové stanice v síti Euroradia (EBU).

V úvodu zazn l cyklus Dvo ákových Mali kostí, drobných skladeb p vodn  ur ených 
pro domácké muzicírování a napsaných pro obsazení dvojích houslí, violoncella a harmonia. 
Ve svém tv r ím zájmu o Dvo ákovu hudbu, který je jedním z priorit p sobení nového 
filharmonického šéfa (Dvo ákovu první symfonii probudil z repertoárního zapomn ní a uvedl 
ji i ve Vídní), se Dennis Russell Davies rozhodl uvést Mali kosti ve své instrumentaci do
orchestrálního repertoáru. O promyšleném stav ní zajímavého repertoáru s vývozním 
potenciálem sv d í uvedení této skladby rovn ž na festivalu ve švýcarském Meiringenu 
v lét  2019.

Mozart v Klavírní koncert c moll z b ezna 1786 budí do dneška zvláštní pozornost 
interpret  i publika, protože svým hudebním obsahem p esn  odpovídá pateticky temnému 
výrazu, jejž od skladeb v této tónin  o ekáváme (p ipome me si Beethovenova osobní 
vyznání v charakteristické ad  skladeb od Smy cového tria op. 9 až po pozdní Klavírní 
sonátu op. 111). U Mozarta v ní slyšíme odvrácenou stranu jeho zdánliv  nezni itelného 
optimismu a uv domujeme si cenu, jakou za n j musel zaplatit.

Ve své snaze objevovat pro sebe i pro publikum mén  frekventované skladby 
eských autor  Dennis Russell Davies také nastudoval Symfonii D dur Jana Václava Vo íška 

(1791–1825), nadaného u itelského synka z Vamberka, jemuž se dostalo v jeho hudebních 
studiích vynikající podpory – do Prahy k V. J. Tomáškovi jej poslala hrab nka Kolovratová, 
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podobným popudem se roku 1813 dostal do Vídn  mezi žáky Hummelovy; studium práv, 
nutné pro kariéru dvorského ú edníka, dokon il teprve jednat icetiletý, v roce 1822. Svého 
vysn ného varhanického místa si už moc neužil, zem el po dvou letech, zanechal však –
vedle spousty drobn jších skladeb, z nichž si jeho známý Beethoven cenil zejména klavírní 
rapsodie – práv  nádhernou Symfonii D dur, jejíž poslech nás pokaždé znovu p ivede ke 
srovnání se Schubertem v jejich spole ném nalézání východiska z dožívajícího víde ského 
klasicismu do stylové romanticky cítící oblasti m š anského devatenáctého století.

20+21+22I03I2019 Besední d m
FBD I 3: PREMIÉROVÁNO V LINCI

Program:  Schubert/Winbeck: Lebensstürme (Životní bou e), quodlibet s hudbou Franze 
Schuberta a na její motivy pro hlas, klavír a komorní orchestr ( eská premiéra)
Bruckner: Symfonie . 1 c moll (Linecká verze)

       
Martin Achrainer basbaryton
Maki Namekawa klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

Z mého pohledu pat il Heinz Winbeck 
k nejlepším skladatel m naší doby. Kladl 
zna né nároky na sebe, interprety 
i poslucha e a všichni, kdo mají snahu 
následovat jej na jeho cest , sklízí za to 
úžasnou hudební odm nu, sklonil se p ed
tvorbou u nás prakticky neznámého 
n meckého autora šéfdirigent brn nských 
filharmonik  Dennis Russell Davies, který 
premiéroval hned n kolik d l Heinze Winbecka 
(1946–2019). Mezi nimi i Lebensstürme
(Životní bou e, 2010), a to 26. února 2011 
v lineckém Zemském divadle spolu 
s klavíristkou Maki Namekawou, barytonistou 
Martinem Achrainerem a Brucknerovým 
orchestrem Linec, který tehdy vedl jako 
šéfdirigent. Nyní tedy p edstavil toto dílo 
v eské premié e i brn nskému publiku, které 
je p ijalo velmi v ele.

Podn t k vytvo ení „koncertantního 
quodlibetu“ Lebensstürme dal Winbeckovi 
choreograf Jochen Ulrich (1944–2012), 
dlouholetý šéf baletu lineckého divadla, který 
byl uchvácen ran jším skladatelovým 
„schubertovským“ dílem Zimní cesta
(nazvaným podle Schubertova slavného 
pís ového cyklu) a rozhodl se je ztvárnit do podoby tane ní inscenace. K dopln ní 
celove erního p edstavení si vyžádal novou skladbu v podobném duchu, za jejíž základ 
Winbeck zvolil op t Schubertovu hudbu: Allegro a moll (D 947) pro ty ru ní klavír, 
zkomponované v posledním roce skladatelova života (1828) a publikované posmrtn
s podtitulem Lebensstürme, jímž skladbu opat il vydavatel Anton Diabelli, dále klavírní duet 
Rondeau brillant (D 823) a p t Schubertových mén  známých písní. Melodie písní, 
vkomponované do jednolitého hudebního toku, vesm s zachovávají tvar originálu; 
poslucha ovo ucho zachytí náznaky schubertovských harmonií, které se ovšem odvíjejí 
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v novém hudebním – harmonickém, instrumenta ním i výrazovém – kontextu, by
reflektujícím historickou perspektivu.

Po p estávce šéfdirigent uvedl První symfonii Antona Brucknera, zralou skladbu více 
než ty icetiletého autora, poprvé p edstavenou pod taktovkou skladatele v Linci roku 1868. 
Skladba však byla po prvním provedení založena do archivu. P ed jejím plánovaným 
znovuuvedením roku 1889 ve Vídni se skladatel rozhodl stáhnout ji z programu a celý rok ji 
poté p epracovával. V této podob , ozna ované pozd ji za víde skou verzi, symfonie vyšla 
tiskem. Verze p vodní se vrátila do pov domí až v roce 1935 a pod ozna ením linecká se 
následn  dostala do koncertního provozu; ovšem v jejím vydání, vycházejícím 
z Brucknerových rukopis , z staly etné stopy skladatelových pozd jších zásah . Teprve 
nedávno se objevila kritická edice, jejímž základem se staly orchestrální party dochované 
z premiéry v roce 1868, a která tak umož uje slyšet skute n  p vodní, lineckou podobu. 
Symfonie byla v tomto zn ní uvedena v obnovené premié e na Salzburger Festspiele roku 
2014 a takto zazn la i na brn nských koncertech.

Odborná kritika (nejen) v souvislosti s tímto koncertem poznamenala: Dennis Russell 
Davies nep ináší do Brna jen sv ží vítr. P ináší i rafinované hudební paralely, nezvyklé 
kompozice i hudbu spjatou s jeho d ív jší profilací. A to je p esn  to Brno, o kterém by m lo 
být slyšet (Petr Pr ša, portál Klasika+).

22+23+24I05I2019 Besední d m
FBD I 4: HAYDN A MOZART 

Program:  Haydn: Symfonie . 80 d moll Hob. I:80 
  Mozart: Alcandro, lo confesso – Non so d´onde viene KV 294
  Mozart: Ergo interest – Quaere superne KV 143 (73a) 

Mozart: Alma grande e nobil core KV 578 
Haydn: Scena di Berenice Hob. XXIVa:10 
Mozart: Symfonie . 25 g moll KV 183 

Lenka Cafourková uricová soprán
Filharmonie Brno 
dirigent Nicola Valentini 

Záv re nému koncertu cyklu Filharmonie doma I v sezon  2018/2019 p edcházely 
dramatické události. Jen pár dní p ed první zkouškou se ze zdravotních d vod  omluvil 
dirigent Alexander Liebreich. Managementu se však situaci poda ilo vy ešit angažováním 
italského dirigenta Nicoly Valentiniho, specialisty na tzv. starou hudbu (mj. žáka a asistenta 
Ottavia Dantoneho, dirigenta a um leckého šéfa legendárního souboru Accademia 
Bizantina). Nutno podotknout, že Valentini se zhostil nevd né role dirigenta zaskakujícího 
na poslední chvíli velmi dob e, p vodn  ohlášený repertoár dokázal nastudovat v krátkém 
ase precizn  a orchestr vedl s jistotou. 

Atraktivní program sestával z d l dvou klí ových postav víde ského hudebního 
klasicismu – Josepha Haydna a Wolfganga Amadea Mozarta. Koncert rámovaly jejich 
symfonie ovlivn né hnutím Sturm und Drang (Bou e a vzdor), nejv tší o ekávání však budily 
árie obou Mistr  v nastudování brn nské sopranistky Lenky Cafourkové uricové, 
absolventky brn nské konzervato e a Janá kovy akademie múzických um ní, pravideln
hostující v Národním divadle Brno, v Moravském divadle v Olomouci, dlouhodob
spolupracující s Czech Ensemble Baroque, Ensemble Inégal i s Collegiem 1704; k jejím 
um leckým úsp ch m pat í koncertní turné v ín  (2016) a sólový debut na Pražském jaru
(2017). Kritika na výkony všech ú inkujících p la chválu: Zp va ka (…) p edvedla celý sv j
velký rozsah, barevné hloubky, vyrovnaný hlas p es velké intervalové skoky až po závratné 
výšky. Ty jsou pon kud ost ejší, ale pevné. Stejn  si zaslouží pozornost její lehké a zvonivé 
koloratury. Ovace, které sklidila, byly vskutku zasloužené. (…) Dirigent se tady s orchestrem 
zcela potkal a podali spole n  vynikající výkon s efektním záv rem (Karla Hofmannová, 
portál Opera+).
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04+05+06I12I2019 Besední d m
FBD I 1: BEETHOVEN: KLAVÍRNÍ KONCERTY . 1 & 2 & 3

Program:   Beethoven: Klavírní koncert . 1 C dur op. 15
Beethoven: Klavírní koncert . 2 B dur op. 19
Beethoven: Klavírní koncert . 3 c moll op. 37   

Elisabeth Leonskaja klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

11+12+13I12I2019 Besední d m
FBD I 2: BEETHOVEN: KLAVÍRNÍ KONCERTY . 4 & 5

Program:   Beethoven: Klavírní koncert . 4 g moll op. 58
Beethoven: Klavírní koncert . 5 Es dur op. 73 „Císa ský“
    

Elisabeth Leonskaja klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies
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V roce 2020 si celý hudební sv t p ipomíná 250. výro í narození Ludwiga van Beethovena 
(1770–1827). Filharmonie Brno toto výro í nem že opomenout a v pr b hu celého roku 
2020 se na n  odvolává adou jedine ných projekt . Ovšem již na „p edve er“ 
beethovenovského roku nachystala lah dku v podob  provedení kompletu p ti 
Beethovenových klavírních koncert  s proslulou ruskou klavíristkou Elisabeth Leonskou, a to 
b hem dvou týdn  na koncertech abonentního cyklu Filharmonie doma I. Hodí se dodat, že 
vlastn  celá tato abonentní ada je v sezon  2019/2020 jakýmsi holdem Beethovenovi a 
kontextu jeho tvorby; vedle provedení Beethovenových klavírních koncert  tento cyklus totiž 
dále p ipomíná uvedením oratoria Lenora 250. výro í narození Beethovenova p ítele 
Antonína Rejchy, uvádí skladby novo íšských rodák  Pavla a Antonína Vranických, kte í
pat ili do okruhu Beethovenových víde ských p átel (prvnímu jmenovanému Beethoven 
dokonce sv il dirigování premiéry své První symfonie), a dále hudbu Wolfganga Amadea 
Mozarta, na n hož Beethoven navazoval, Franze Schuberta a Roberta Schumanna, kte í
naopak v dom  vycházeli z podn t  Beethovenových.

Beethovenovy klavírní koncerty pat í ke st žejním díl m klavíristické literatury, jsou 
provozovány asto, i proto bylo snahou šéfdirigenta brn nských filharmonik  Dennise 
Russella Daviese p ijít v jejich p ípad  s originálním projektem, což provedení všech p ti 
koncert  b hem dvou týdn , navíc se sólistkou formátu Elisabeth Leonské, zcela spl ovalo. 
V prvním týdnu zazn ly první t i koncerty (t ikrát b hem t í ve er ), ve druhém týdnu tvrtý a 
Pátý (ve stejném režimu).

Díky ambicióznímu charakteru projektu a sólistce se koncert m dostalo zna né 
pozornosti médií ( T, tiskoviny, internet), Besední d m po všech šest ve er  beznad jn
vyprodán již dlouho p ed koncerty. A odborná kritika nešet ila chválou. Nap . Karla 
Hofmannová napsala pro portál Opera+: U dirigentského pultu stál šéfdirigent Filharmonie 
Brno Dennis Russel Davies, který byl mozkem i motorem celé akce. Motivoval orchestr 
k vrcholným výkon m a dokázal, že spolu sólista a orchestr úzce komunikovali a kompaktn
navazovali na výraz. P ekvapily smy ce, jež dominují všem p edneseným koncert m – zn ly 
pln  a kulat  a m ly zcela vyrovnaný barevný témbr, který v plné ší i zvuku zn l nebývale 
kompaktn ; zaujaly ale i n žnými, p esto pevnými tóny lesní rohy, flétny, hoboje i klarinety. 
Orchestr se vypjal k jednomu ze svých vrcholných výkon . Elisabeth Leonskaja p sobila za 
klavírem jako zjevení. Charismatický a sugestivní projev, do n hož dala veškerou energii a 
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prožitek, p sobil, jako by hrála o život. Její mohutný úhoz se vymykal ženským možnostem, 
cht lo by se íci, že tentokrát v Brn  p ednesl koncerty sám Beethoven! V kritice Anežky 
Šejnohové na portálu Klasika+ se zase m žeme do íst: Elisabeth Leonskaja byla královnou 
klavíru a orchestr jí vytvo il partnera, který na sólistce nechal v tšinu aktivity, zda ile 
p izvukoval a doprovázel, ale v tší iniciativu ve sd lování hudby p evzal jen tu a tam. Všichni 
poslucha i byli zcela okouzleni a od prvního do posledního tónu naplno poutáni hrou sólistky, 
která se p edvedla jako pianistka s velkým „P“.

Filharmonie doma II (FBD II)

Druhý abonentní cyklus v Besedním dom  nabídl v souladu se svým podtitulem „Klasicky 
i modern “ starou hudbu do souvislostí s hudbou (post)moderní, avšak na koncertních 
podiích již prov enou (a tudíž již také klasickou). Hudba ty  století byla p edkládána
v neot elých a mnohdy i p ekvapivých kombinacích, které vedle estetických zažitk  skýtaly
i možnost d kladn jšího poznání hudby v historickém kontextu. P ed koncerty byly pro 
jejich návšt vníky po ádány v editelském salonku Besedního domu besedy, jichž se vedle 
dramaturga FB ú astnili také protagonisté – dirigenti a sólisté, kte í návšt vník m p iblížili 
uvád nou hudbu.

14+15I03I2019 Besední d m
FBD II 3: PARIS, PARIS  

Program:  Mozart: Symfonie . 31 D dur KV 297 „Pa ížská“
Ma atka: Luminarium, koncert pro klarinet a orchestr 
Widor: Symfonie . 3 e moll op. 69 pro varhany a orchestr

   
Michel Lethiec klarinet 
Christian Schmitt varhany 
Filharmonie Brno 
dirigent Ji í Rože

Dramaturgickým pojítkem t etího koncertu cyklu Filharmonie doma II v sezon  2018/2019, na 
kterém zazn ly skladby období klasicismu, romantismu a sou asnosti, byla Pa íž: práv  tam 
vznikla Mozartova Symfonie D dur zvaná Pa ížská, tam také p sobil francouzský pozdn
romantický skladatel a varhaník Charles-Marie Widor; s francouzskou metropolí sv j život 
a tv r í innost spojil i sou asný eský autor Kryštof Ma atka.

Úsp ch Symfonie D dur, pozd ji nazvané Pa ížská, byl jedním z mála sv tlých bod
Mozartova pobytu v Pa íži. Dvaadvacetiletý skladatel napsal toto dílo k zahájení koncertní 
ady Concert Spirituel, poddal se vkusu pa ížského publika, cht l se líbit – a líbil se. Kryštof 

Ma atka (1972) pat í k nejvýznamn jším a nejúsp šn jším eským skladatel m sou asnosti. 
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Koncert pro klarinet a orchestr s názvem Luminarium napsal v roce 2002 na objednávku 
firmy Selmer-Paris a v noval jej Michelu Lethiecovi, který skladbu premiéroval s Orchestre 
Poitou-Charentes na festivalu Sully-sur-Loire v ervnu 2002 a o rok pozd ji ji uvedl též 
s Pražskými symfoniky na Pražském jaru. Lethiec se s technicky náro nou skladbou ve 
skv lém sv tle p edstavil i v Brn , provedení byl p ítomen též autor, který ke skladb  p ipojil
následující komentá : „Luminarium, koncert pro klarinet a orchestr, je jakýmsi kaleidoskopem 
harmonií a zvuk  z celého sv ta, jakousi stru nou antologií, která se inspiruje hudebními 
projevy r zných oblastí na Zemi. Spíše než rozvíjení jednoho p íb hu se skladba podobá 
dokumentu, jenž nabízí pozorování fascinující rozmanitosti hudebních jazyk . Architekturu 
díla tvo í dev t v t, z nichž každá je rozd lena do t í ástí, celkem tedy dvacet sedm 
fragment , které se inspirují dvaceti sedmi zem mi. Mým zám rem byl vlastn  pravý opak 
jednoty a vyt íbenosti stylu, což jsou zásadní kritéria pro „západní“ um ní. Nejlákav jší byla 
pro mne myšlenka spojit „nespojitelné“ a vylou it ze skladby co nejvíce vlastní individuální 
iniciativy, tedy vyzdvihnout a respektovat p vodní charakter a smysl daného hudebního 
fragmentu. Tato syntéza tak vytvá í velmi kontrastní zvukový sv t nesený klarinetem, který 
na své cest  „oza uje“ mnohé tvá e sv ta, odkud pochází i název skladby: Luminarium.“

Charles-Marie Widor (1844–1937) p sobil neuv itelných ty iašedesát (!) let jako 
varhaník v pa ížském kostele sv. Sulpicia, ve kterém m l k dispozici Cavaillé-Coll v opus 
magnum – p timanuálové varhany (restaurované v roce 1862) s více než stovkou rejst ík  –
a ve svých skladbách dokázal široké technické i zvukové možnosti tohoto nástroje náležit
využít, jak o tom vypovídá i jeho Symfonie . 3 pro varhany a orchestr op. 69. Jako sólista 
v ní vystoupil známý n mecký varhaník Christian Schmitt. Celý ve er ídil mladý eský 
dirigent Ji í Rože , který potvrdil, že jeho strm  stoupající mezinárodní kariéra není náhodná. 
Kritika o koncert  napsala: Filharmonie zahájila koncert s energickou rozhodností, kterou si 
díky pe livé práci dirigenta dokázala udržet až do konce symfonie. (…) I p es velkolepost 
záv re né skladby ale možná z stalo v mysli nejvýrazn jším a nejnosn jším bodem 
koncertu Ma atkovo Luminarium. (…) Bylo znát, že se orchestr nebojí objevovat nové 
obzory, že je otev ený se nejen vypo ádat s hudbou mnoha tvá í, ale ješt  si ji navíc užít 
a vložit do ní ást sebe a svého um ní (Anežka Šejnohová, portál Klasika+).

28+29I03I2019 Besední d m
FBD II 4: SYMFONIE HRDINSKÁ A KOMORNÍ

Program:  Brahms: Symfonie . 3 F dur op. 90
Adès: Houslový koncert „Concentric Paths“ ( eská premiéra)
Kabelá : Symfonie . 4 in A op. 36 „Camerata“

Yumi Hwang-Williams housle 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

Další koncert z ady Filharmonie 
doma II „Klasicky i modern “
potvrdil, že programy brn nské 
filharmonie i výkony orchestru, 
rostoucí vlivem systematické 
práce šéfdirigenta Dennise 
Russella Daviese, jsou 
mediálním lákadlem: koncert 
28. b ezna 2019 totiž vysílal 
v p ímém p enosu eský rozhlas 
Vltava a p ebíraly jej rozhlasové 
stanice v síti Euroradia (EBU). 
V první polovin  ve era zazn la 



17 

Brahmsova T etí symfonie z roku 1883, která n kdy bývá pro její dramatický patos nazývaná 
„hrdinská“ (analogicky k Beethovenov Eroice). Po p estávce se na pódium dostavila 
korejská houslistka Yumi Hwang-Williams, koncertní mistryn  Coloradského symfonického 
orchestru, aby ve spolupráci s filharmoniky za Daviesova ízení provedla houslový koncert 
Concentric Paths jednoho z nejvýznamn jších sou asných anglických skladatel  Thomase 
Adèse; dílo napsané roku 2005 na objednávku Losangeleské filharmonie a Berliner 
Festspiele bylo bezpo tukrát provedeno na prestižních pódiích po celém sv t , v Brn  se 
uskute nila eská premiéra. Koncert završila Symfonie . 4 in A „Camerata“ Miloslava 
Kabelá e. Byl to další krok Filharmonie Brno ve snaze poukazovat na jedine nost 
Kabelá ova odkazu: jeho symfonie v posledních letech pr b žn  za azuje do program
svých festivalových i abonentních koncert ; díky tomu v Brn  zazn la na Expozici nové 
hudby 2015 první symfonie, v abonentní sezon  2015/2016 t etí (ob  v podání brn nských 
filharmonik ), na Velikono ním festivalu duchovní hudby 2016 sedmá, provedená 
Janá kovou filharmonií Ostrava, a kone n  na Moravském podzimu 2017 osmá ( eský 
filharmonický sbor Brno, Komorní sbor Aidija, sopranistka Lucie Silkenová, varhaník P emysl 
Kšica, bicisté Filharmonie Brno a dirigent Marko Ivanovi ).

Ani tentokrát kritika nešet ila chválou: Filharmonie Brno ve 4. abonentním 
koncertu 63. koncertní sezóny p edstavila poslucha m další ze zda ilých projekt ,
ve kterých se spojením d l z asov  a stylov  vzdálených hudebních období snaží 
p eklenout pomyslnou propast mezi slohy. P ipravuje netradi ní hudební zážitky, ve kterých 
p edkládá krásnou hudbu „klasického“ symfonického repertoáru vedle hudby asto 
myšlenkov  závažn jších obsah  v moderním kompozi ním stylu. V Besedním dom  se tak 
Brnu p edstavila vedle sebe Brahmsova T etí symfonie, Houslový koncert Thomase Adèse 
a „Komorní“ symfonie Miloslava Kabelá e v jediném hudebn  velmi intenzivním ve eru… 
(…) Sólistka hrála nejen velmi p esv d iv  a procít n , technicky vyrovnan  a virtuózn , ale 
dokázala p ednést skladbu s pochopením, takže dokonale p ipoutala pozornost. (…) 
Interpreti dokázali publikum p esv d it, že porozum li hudebnímu obsahu díla a s veškerým 
jeho bohatstvím ho dokázali uchopit, pojmout a p edat svým poslucha m. (…) 
Z následného dlouhotrvajícího potlesku byl patrný nejen úsp ch dalšího zda ilého projektu 
filharmonie, plného krásné a intenzivní hudby, ale p edevším p íslibem a pozváním na jejich 
další koncerty (Anežka Šejnohová, portál Klasika+).

16+17I05I2019 Besední d m
FBD II 5: NÁHODNÉ ZÁKONITOSTI

Program: Kodály: Tance z Galanty 
Larcher: Böse Zellen pro klavír a orchestr ( eská premiéra)
Schumann: Symfonie . 4 d moll op. 120

Aaron Pilsan klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Nicholas Milton

Na záv re ném koncert  cyklu 
Filharmonie doma II na 
dirigentském stupínku p ed 
filharmoniky debutoval Nicholas 
Milton (1968), p vodn  houslista, 
koncertní mistr jednoho z nejv tších 
australských orchestr , p sobící 
postupn  jako sólový a komorní 
hrá  a nakonec jako dirigent 
berlínského Konzerthausorchestru, 
N mecké Radiophilharmonie 
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v Saarbrückenu a N mecké státní filharmonie Rheinland-Pfalz; jeho dnešní dirigentské 
p sobení zahrnuje op tovaná vystoupení s vedoucími orchestry v N mecku, Rakousku, 
Švýcarsku, Anglii, Ma arsku, Francii, Špan lsku, Nizozemí a v Asii. Sám je generálním 
hudebním editelem (GMD) v Göttingenu, um leckým editelem a prvním dirigentem 
symfonických orchestr  Canberra a Willoughby – a prvním hostujícím dirigentem 
Severon mecké filharmonie v Rostocku. 

Milton spolu s orchestrem nastudoval energické Tance z Galanty klasika ma arské 
hudby Zoltána Kodályho, zkomponované na melodie pocházející z (dnes slovenského) místa 
skladatelova mládí, dále romantickým emocionálním lyrismem prosycenou a tematicky 
d mysln  prokomponovanou Symfonii d moll Roberta Schumanna z roku 1841, 
zkomponovanou záhy po jeho symfonii první, avšak kv li pozd jší výrazné revizi (1853) 
vydanou jako tvrtou a s vyšším opusovým íslem. Pozornost k sob  nejvíce poutala eská 
premiéra klavírního koncertu (s t žko p eložitelným názvem Böse Zellen, doslova Zlé bu ky)
významného sou asného rakouského skladatele Thomase Larchera (1963); dílo z let 2006–
2007 bylo inspirováno stejnojmenným filmovým dramatem (2003) režisérky Barbary 
Albertové o „náhodných zákonitostech“ v lidských životech. V technicky náro né a zvukov
vynalézavé skladb  se jako sólista brn nskému publiku p edstavil mladý klavírista Aaron 
Pilsan (1995 v rakouském Dornbirnu), který vystupuje v nejvýznamn jších evropských 
koncertních síních, jakými jsou amsterodamská Concertgebouw, bruselský Palais des 
Beaux-Arts, Pierre Boulez Saal v Berlín , víde ský Konzerthaus nebo sály filharmonií 
v Pa íži a Lucemburku. 

14+15I11I2019 Besední d m
FBD II 1: DVO ÁK A LAURIE ANDERSON 

Program: Dvo ák: Symfonie . 6 D dur op. 60
Anderson: Amelia, eská premiéra

Laurie Anderson hlas, housle, elektronika 
Rubin Kodheli violoncello 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

Spojení Antonína Dvo áka a Laurie Andersonové by se dalo obhájit prost ednictvím 
„americké“ berli ky (autor Novosv tské symfonie a americká skladatelka), ale pro  se k ní 
uchylovat. Z povahy tvorby obou osobností je zjevné, že program koncertu byl postaven 
spíše na kontrastu – na kontrastu hudby zastánce tradi ních forem napln ných sv žím 
obsahem na jedné stran  a osobních i za osobní p ijatých „p íb h “ legendární americké 
avantgardistky, pro kterou je posouvání nebo p ekra ování hranic p irozenou um leckou 
cestou, na stran  druhé.

Šestá symfonie syntetizuje a završuje Dvo ákovo „slovanské“ období. Je prodchnuta 
eským lidovým koloritem, sálajícím už ze základních témat i myšlenkov  závažných epizod 

první v ty, tvarujícím širokodechou kantilénu nokturnového Adagia a gradujícím v živelném 
Scherzu stylizací furiantu. Finální v ta podtrhuje optimistickou atmosféru díla a stvrzuje 
skladatelovu schopnost vystav t z drobných motiv  d myslnou kompozi ní prací monument, 
který vrcholí efektn  vystup ovaným hymnickým záv rem coby oslavou života. Brn nští 
filharmonikové ukázali, že Dvo ákovu hudbu mají v krvi a publiku nabídli strhující provedení.

Skladatelka a improvizátorka Laurie Anderson (1947) pat í k nejslavn jším a 
nejodvážn jším americkým tv r ím osobnostem. Proslula svými multimediálními projekty, 
inovativním využíváním technologií a stylem založeným na osobním vypráv ní. Je také 
spisovatelkou, režisérkou, vizuální um lkyní a zp va kou, autorkou pr kopnických d l
zasahujících do oblasti vizuálního um ní, divadla a experimentální hudby.

Slova použitá v Amelii jsou vytažena z pilotních deník  Amelie Earhartové, 
z telegram , které psala svému muži Georgeovi, a z mé p edstavy o tom, na co m že myslet 
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žena létající po celém sv t , napsala Laurie Anderson a dala tak na srozum nou, že svou 
skladbu nepojala jako dokumentární dílo, ale jako velmi subjektivní vypráv ní o osudu slavné 
letkyn . Skladba má dlouhou historii. P vodní verze pro velký orchestr vznikla na 
objednávku Orchestru amerických skladatel  (American Composers Orchestra) a byla 
premiérována jako Songs for A.E. v newyorské Carnegie Hall roku 2000 pod taktovkou 
Dennise Russella Daviese. Ten skladbu pozd ji upravil pro smy ce a elektronický kontrabas 
a provedl ji spolu se Stuttgartským komorním orchestrem v roce 2003. T etí verze, která 
nese název Amelia a byla p ipravena speciáln  pro brn nské provedení, obsahuje n kolik 
nových ástí – duet  Laurie Andersonové (elektronické housle, elektronika) a Rubina 
Kodheliho (violoncello) – plnících funkci interludií.

Koncerty se – zejména díky p ítomnosti Laurie Andersonové – setkaly s nebývalým 
zájmem nejen ze strany publika, ale i médií – T, tišt ných i internetových periodik, vyšla 
ada rozhovor , zpráv, recenzí, tvrte ní koncert zaznamenával eský rozhlas pro vysílání 

na stanici Vltava a v síti EBU. Z pochvalných kritik lze uvést nap . slova Lenky Noty na 
portálu asopisu Harmonie: Nedlouho po sob  se v Brn  p edstavily dv  významné 
um lkyn  – Suzanne Vega v projektu Einstein on the Beach Phila Glasse a Laurie Anderson. 
Dv  legendy, dv  krásné a stálé tv r í a inspirující ženy. Filharmonie Brno ob ma koncerty 
ukazuje i dalším orchestr m, že lze d lat zajímavou dramaturgii, nebojí se riskovat, a hlavn
se nevymlouvá na obvyklé fráze, že soudobou hudbu nikdo neposlouchá a že není dostatek 
skladatelek. Velmi si této práce cením a držím orchestru p sti do dalších let.



20 

Mimo ádné koncerty (MK)

01I01I2019 Stadion (KC Babylon), 16:00 

MK 3: DVO ÁK A SLAVNÍ JUBILANTI – novoro ní odpolední koncert

Program: Suppé: Lehká kavalerie, p edehra k operet
Rimskij-Korsakov: Carská nev sta, p edehra k ope e
Dvo ák: Violoncellový koncert h moll op. 104

Raphael Wallfish violoncello
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík

Brn nská filharmonie byla ustavena jako Státní filharmonie Brno k prvnímu lednu 1956 a týž 
den provedla sv j první koncert, by  ješt  pod cizí hlavi kou (Státní symfonický orchestr kraje 
Brn nského). Tehdejší novoro ní koncert byl tak neoficiálním, ale faktickým debutem 
brn nské filharmonie, která od té doby uskute uje novoro ní koncert pravideln , ímž nejen 
umož uje publiku p ivítat p íchod nového roku, ale také slaví své narozeniny. 

Jako oslavu svých 63. narozenin a novoro ní vinš pro své poslucha e p ipravila 
filharmonie na 1. 1. 2019 hned dva koncerty: první se uskute nil v odpoledních hodinách se 
zkráceným programem, druhý za al tradi n  v osm hodin ve er. I tentokrát se d jišt m
t chto koncert  stal sál Stadionu na Kounicov  ulici, který zdaleka neodpovídá p edstavám 
slavnostních událostí. Filharmonie však tento sál pomalu opouští, další Novoro ní koncert už 
je naplánován op t do Janá kova divadla.

Odpolední program nabídl hudbu dvou jubilujících skladatel  Franze von Suppé (200 
let) a Nikolaje Rimského-Korsakova (175 let), konkrétn  p edehry k jejich hudebn -
dramatickým díl m. Poté zazn l nejslavn jší violoncellový koncert všech dob v podání 
hv zdného britského sólisty Raphaela Wallfische. Vše prob hlo pod taktovkou Wallfischova 
žáka – dirigenta (též violoncellisty) Roberta Kružíka, stálého hostujícího dirigenta brn nských 
filharmonik .
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01I01I2019 Stadion (KC Babylon), 20:00 

MK 4: DVO ÁK A SLAVNÍ JUBILANTI – novoro ní koncert

Program: Dvo ák: Violoncellový koncert h moll op. 104
Suppé: Lehká kavalerie, p edehra k operet
Rimskij-Korsakov: Carská nev sta, p edehra k ope e
Moniuszko: Halka, p edehra k ope e
Offenbach: Orfeus v podsv tí, p edehra k operet

   
Raphael Wallfish violoncello
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík

   

Tradi ní ve erní oslava p íchodu nového roku a 63. narozenin Filharmonie Brno, která stejn
jako odpolední koncert prob hla v sále Stadionu na Kounicov  ulici, nabídla v první polovin
Dvo ák v Koncert h moll, snad nejslavn jší violoncellový koncert všech dob. Dílo zazn lo
v podání hv zdného britského sólisty Raphaela Wallfische a pod taktovkou jeho žáka –
dirigenta (též violoncellisty) Roberta Kružíka. Po slavnostním p estávkovém p ípitku program 
pokra oval, a to p ipomenutím významných výro í narození skladatel : Franze von Suppé, 
Stanis awa Moniuszka, Jacquese Offenbacha (200 let) a Nikolaje Rimského-Korsakova (175 
let). Z jejich tvorby zazn ly populární i mén  známé operní a operetní p edehry.

12I01I2019 Besední d m
MK 5: MOZART V EFEKT – koncert (nejen) pro nastávající rodi e

Program:  Mozart: Kouzelná flétna, p edehra k ope e KV 620 
Cimarosa: Hobojový koncert c moll

 Bach: Air z Orchestrální suity . 3 D dur BWV 1068
Haydn: Violoncellový koncert . 2 D dur op. 101 Hob. VIIb:2 (2. v ta)
Händel: Rinaldo, p edehra k ope e HWV 7

  Bach: Braniborský koncert . 4 G dur BWV 1049 
Mozart: Symfonie . 39 Es dur KV 543 (4. v ta)

Martina Venc Matušínská, Kristina Vaculová flétny
Marcela Tománková hoboj 
Marie Pet íková housle 
Michal Greco violoncello 
Filharmonie Brno 
dirigent Zden k Nádení ek
slovem provázela Marina Stejskalová
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Muzikoterapeutický koncert 
zam ený p edevším na 
nastávající maminky a tatínky 
uspo ádala brn nská filharmonie 
poprvé v roce 2014. Po in se 
setkal s nadmíru v elým p ijetím 
a díky tomu se stal pravidelnou 
akcí filharmonických sezon (vždy 
s novým programem). Pojem 
Mozart v efekt se vztahuje na 
schopnost lov ka pamatovat si 
pozitivní emo ní zážitky již od 
prenatálního stavu. Hudba v tom 
hraje neodmyslitelnou roli, 
zvlášt  skladby z období baroka 
a klasicismu. Koncert tak oslovil 

nejen nastávající rodi e, ale i o ekávané d ti, otev en ovšem byl všem milovník m klasické 
hudby, kte í si mohli vyslechnout známé skladby. Koncertem již tradi n  provázela 
muzikoterapeutka PhDr. Marina Stejskalová, CSc., která v sále navodila p íjemnou 
atmosféru, umocn nou libozvu nou hudbou v podání sólist  etablovaných z ad filharmonie 
(flétnistek Martiny Venc Matušínské a Kristiny Vaculové, hobojistky Marcely Tománkové, 
houslistky – koncertní mistryn  – Marie Pet íkové a violoncellisty Michala Greca) a orchestru 
ízeného dirigentem Ji ím Habartem.

23I03I2019 Besední d m
MK 6: MAKI NAMEKAWA – DENNIS RUSSELL DAVIES (recitál, dva klavíry)

Program:  Reich: Piano Phase 
Adams: Hallelujah Junction 
Glass: Four Movements for Two Pianos 

Maki Namekawa klavír
Dennis Russell Davies klavír

Klavírní duo životních 
i um leckých partner  Dennise 
Russella Daviese (též šéfdirigenta 
Filharmonie Brno) a Maki 
Namekawy uvedlo v Besedním 
dom  vskutku jedine ný program 
sestavený z d l pro dva klavíry 
z per t í amerických autor ,
pat ících k nejslavn jším 
skladatel m dneška a více i
mén  spadajících do „škatulky“ 
hudebního minimalismu. Po Piano
Phase (1967), jedné z prvních skladeb Steva Reicha zkomponovaných technikou tzv. 
fázování (stejné melodicko-rytmické modely hrané v r zných tempech), následovala skladba 
Hallelujah Junction Johna Adamse z roku 1996, nazvaná – stejn  jako jeho autobiografie –
podle jeho oblíbeného místa v Kalifornii. Monumentální „symfonie“ Four Movements for Two 
Pianos Philipa Glasse, kterou duo Davies – Namekawa premiérovalo roku 2008, koncert 
uzav elo. Vyprodaný sál Besedního domu a nekone né ovace potvrdily, že minimalismus má 
v Brn  po etné a vnímavé publikum.
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26I03I2019 Besední d m
MK 7: YUMI HWANG-WILLIAMS – DENNIS RUSSELL DAVIES (recitál, housle a klavír)

Program:  Debussy: Houslová sonáta
Schumann: Houslová sonáta . 2 d moll op. 121
L. Harrison: Grand Duo pro housle a klavír

Yumi Hwang-Williams housle 
Dennis Russell Davies klavír

Jen n kolik dní po úsp šném recitálu klavírního dua Davies – Namekawa se Dennis Russell 
Davies op t p edstavil jako klavírista v komorním duu, tentokrát s houslistkou Yumi Hwang-
Williamsovou, koncertní mistryní Coloradského symfonického orchestru, která se tak b hem 
svého brn nského pobytu p edstavila ve dvojroli sólistky (s orchestrem v následujících dvou 

dnech provedla Adès v houslový koncert Concentric Paths) a komorní hrá ky. Duo si 
p ichystalo program, který publiku nabídl hudbu období romantismu, impresionismu a druhé 
poloviny 20. století. V úvodu zazn lo poslední dokon ené dílo Clauda Debussyho z roku 
1917, p vodn  zamýšlené jako záv re ný kus cyklu šesti sonát pro r zné nástroje, poté duo 
uvedlo Schumannovu Druhou houslovou sonátu z roku 1851 (premiérovanou o dva roky 
pozd ji v Düsseldorfu houslistou Josephem Joachimem a klavíristkou Clarou Schumannovou 
a stojící tak na po átku dlouholeté úzké spolupráce tohoto vyhlášeného dua); po p estávce si 
publikum vyslechlo monumentální p tiv té Grand Duo (1988) amerického skladatele Lou 
Harrisona (1917–2003), Daviesova p ítele, ozna ovaného za „amerického samorosta“,
spojujícího v jeho tvorb  tradice západní a východní hudby a inspiraci asto erpajícího (tak 
jako Debussy) v hudb  jávských gamelan .

Kritika o recitálu napsala: „…houslistka Yumi Hwang-Williams p edstavila 
brn nskému publiku v dobrém sv tle. (…) Bylo by chybou opomenout kvalitní výkon 
šéfdirigenta Filharmonie Brno Dennise Russella Daviese, který se zhostil klavírních part .
Davies byl houslistce dobrou rytmickou oporou a zárove  nep ekrýval její výraz svým 
vlastním.“ (Lukáš Pavlica, portál Brno – M sto hudby).
Koncert potvrdil, jak p ínosná je možnost využít pobyt zahrani ních sólist , pozvaných ke 
spolupráci s orchestrem, také k tomu, aby se p edstavili i s komorním recitálem.
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19I09I2019 Stadion (KC Babylon) 

MK 1: ZAHÁJENÍ S ELISABETH LEONSKOU – zahajovací koncert sezony

Program: Brahms: Symfonie . 1 c moll op. 68
Bartók: Klavírní koncert . 3 

  Hisaishi: DA.MA.SHI.E, eská premiéra

Elisabeth Leonskaja klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

Hlavním lákadlem zahajovacího koncertu 64. sezony (2019/2020) Filharmonie Brno byla 
legendární klavíristka ruského p vodu Elisabeth Leonskaja, která se v Brn  p edstavila 
v bec poprvé. V nep íliš reprezentativních podmínkách sálu Stadion na Kounicov  ulici 
provedla Klavírní koncert . 3 ma arského skladatele Bély Bartóka. Výkon Leonské ocenili 
nejen poslucha i dlouhým potleskem vestoje, ale také odborná kritika, nap .: Neuv iteln
m kký úhoz v lyrických pasážích st ídala s energickými staccaty v prestu. Zejména druhá 
v ta Koncertu vyšla velmi dob e i za zmín ných akustických podmínek. Klavír se zde asto 
st ídá s orchestrem, a tudíž krásn  vynikl. Ve t etí, poslední v t  se ob as tempová 
p edstava sólistky lišila od tempa orchestru, nicmén  tyto drobné nedostatky zcela 

vykompenzoval naprosto 
famózní záv r skladby, po 
kterém si Leonskaja 
oprávn n  vysloužila potlesk 
vestoje. Na ten reagovala také 
sólovým p ídavkem, který 
jediný v bec netrp l zvukovým 
omezením a vyzn l zcela 
dokonale (Markéta Ottová, 
portál Klasika+).

Hlavní íslo 
slavnostního ve era doplnily 
Symfonie . 1 c moll
Johannesa Brahmse a v eské 
premié e skladba 
DA.MA.SHI.E japonského 

skladatele Joe Hisaishiho, který proslul zejména jako autor filmové hudby; je podepsán pod 
zhruba osmi desítkami snímk , p i emž na výsluní jej vynesla zejména dlouholetá 
spolupráce s legendárním tv rcem animovaných film  (tzv. anime) Hayaem Miyazakim 
(Hajaem Mijazakim), po ínaje režisérovým celove erním debutem Naušika z V trného údolí
(1984) p es filmy jako M j soused Totoro (1988) i Princezna Mononoke (1997) až po jeho 
poslední po in Zvedá se vítr (2013). Coby nesmírn  plodný autor však komponuje i p vodní 
koncertní hudbu; do této ady spadá i skladba DA.MA.SHI.E (p ímým p ekladem názvu je 
francouzský termín trompe l'oeil, který bychom esky mohli opsat jako „t írozm rný iluzivní 
obraz“), která p vodn  vyšla na Hisaishiho sólovém albu -BET-CITY z roku 1985.
DA.MA.SHI.E je velmi veselou a pozitivní skladbou, napsal skladatel. Její název jsem p evzal 
od malí e M. C. Eschera. Neinspiroval jsem se však konkrétním obrazem, nýbrž malí ovým 
stylem (s jeho logi ností a humorem), jenž mi imponoval.

Filharmonie Brno hrála pod taktovkou Dennise Russella Daviese, který tak zahájil 
svou druhou sezonu v ele tohoto t lesa.
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17I11I2019 katedrála sv. Petra a Pavla 

MK 2: 17. LISTOPAD SE SV. LUDMILOU – slavnostní koncert ke 30. výro í nabytí 
svobody našeho národa

Program: Dvo ák: Svatá Ludmila op. 71
   
Pavla Vykopalová soprán (Svatá Ludmila)
Jana Sýkorová alt (Svatava)
Michal Lehotský tenor (Bo ivoj)
Martin Šrejma tenor (Rolník)
Richard Novák bas (Svatý Ivan)
Vox Iuvenalis, Smíšený sbor Kantiléna, P vecký sbor Masarykovy univerzity
sbormistr Jan Ocetek 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

Slavnostní koncert ke 30. výro í nabytí svobody našeho národa, který se uskute nil
p ízna n  v brn nské katedrále, byl uspo ádán ve spolupráci s um leckou agenturou Musia 
a pod záštitou primátorky m sta Brna Markéty Va kové, 1. nám stka primátorky Petra 
Hladíka a kanovníka Královské stoli ní kapituly sv. Petra a Pavla v Brn  Romana Kubína. 
Ve er byl zahájen slavnostními proslovy, po nichž následovalo provedení oratoria Svatá 
Ludmila Antonína Dvo áka. Na interpretaci se podílela esko-slovenská p vecká sólistická 
špi ka (Pavla Vykopalová, Jana Sýkorová, Michal Lehoský, Martin Šrejma, Richard Novák), 
velké sborové t leso složené ze t í sbor  p ipravil Jan Ocetek, Filharmonii Brno a celé 
provedení ídil Dennis Russell Davies. Vzhledem k výro í tzv. sametové revoluce a také ke 
skute nosti, že se jednalo o vyvrcholení celodenních oslav tohoto výro í, byl o koncert 
zna ný zájem ze strany publika (katedrála byla zapln na do posledního místa, prodalo se též 
spousta míst na stání) i médií.

Dvo ákova Svatá Ludmila byla zvolena symbolicky, stejn  jako ú ast studentských 
p veckých sbor . P íb h nejstarších známých ech  o cest  od temnoty ke sv tlu je totiž 
zárove  cíleným podobenstvím událostí, které jsme si po t iceti letech tak intenzivn
p ipomínali a mnozí v duchu znovu prožívali. D ležitá byla také souvislost se svatou 
Anežkou, další nezvykle vzd lanou a d ležitou ženou na dvo e eských vládc . Její 
svato e ení v ned li 12. listopadu 1989 v ím , kam bylo umožn no cestovat tisíc m
eských poutník , považují mnozí v ící vedle masakru demonstrujících v Praze na Národní 

t íd  za další d ležitý spoušt  „cesty z temnot“. Masivní podíl student  a mládeže na tomto 
p evratu byl symbolizován ú inkováním spojených mládežnických sborových t les, jimiž 
Brno p edevším v posledních t iceti letech vyniká. Nestor eské p vecké školy Richard 
Novák stál u vzniku v bec první profesionální gramofonové nahrávky Svaté Ludmily v roce 
1963 a 17. listopadu 2019 ú inkoval v katedrále op t jako mytický svatý Ivan, um lecký i 
lidský velikán eské kultury.

20I12I2019 Besední d m
MK 3: ADVENT S ŠÉFDIRIGENTEM – p edváno ní koncert

Program: ajkovskij: Louská ek (výb r z baletu)
Bartók: Písn  pro d tský sbor a orchestr
Nicolai: Weihnachtsovertüre (Váno ní p edehra)

Kantiléna, sbor d tí a mládeže p i FB
sbormistr Michal Jan ík
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 
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Tradi ní p edváno ní koncert Filharmonie Brno se uskute nil v Besedním dom  pod 
taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese a nesl se v p íjemné adventní atmosfé e.
Spolu s brn nskými filharmoniky vystoupil d tský sbor Kantiléna, který se podílel na 
provedení sedmi písní ma arského skladatele Bély Bartóka, p idal se také ve slavném Tanci 
sn hových vlo ek z baletu Louská ek (z n hož Filharmonie Brno provedla i další vybrané 
ásti) a ve Váno ní p edeh e rakouského skladatele období romantismu Otta Nicolaie. 

Nicolai svou skladbu ukon il chorálem Vom Himmel hoch, da komm ich her (P icházím 
z nebe samého), a tak bylo nasnad  vyzvat ke zp vu i publikum. U inil tak šéfdirigent, a to 
natolik podmanivým zp sobem a roztomilou eštinou, že poslucha i neváhali a svým 
zp vem (z not, které jim byly p ed koncertem rozdány) p isp li ke sváte ní nálad  ve era.

Ve ejné generální zkoušky (VGZ)

17I01I2019 Stadion (KC Babylon) 

VGZ 2: „JSEM POHÁDKA…“

Program:       Glinka: Ruslan a Ludmila, p edehra k ope e
Suk: Pohádka op. 16, suita pro velký orchestr na motivy hudby k Zeyerov

dramatické pohádce Radúz a Mahulena
Rimskij-Korsakov: Šeherezáda, symfonická suita op. 35

Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kružík

P edplatitelská ada Ve ejných generálních zkoušek, která v sezon  2018/2019 zahrnovala 
celkov ty i generálky (z toho dv  na Stadionu a dv  v Besedním dom ), vychází vst íc 
mimo jiné žádostem senior , pro n ž bývá pozdní návrat z ve erních koncert
problematický. Zapln ná hledišt  ve ejných generálek p itakávají Filharmonii Brno, že u inila
správný krok.

Druhá ve ejná generálka v sezon  p edcházela koncert m cyklu Filharmonie na 
Stadionu a na programu m la t i populární romantická díla inspirovaná pohádkovými 
p íb hy: efektní p edehru Michaila Ivanovi e Glinky k ope e Ruslan a Ludmila (1842), 
vytvo ené podle Puškinovy stejnojmenné básnické skladby odehrávající se v bájných dobách 
ruských bohatýr  za vlády kyjevského knížete Vladimira I., dále suitu Josefa Suka z roku 
1899 na motivy hudby k Zeyerov  dramatické pohádce Radúz a Mahulena (z níž také vzešel 
název koncertu) a kone n ty v tou suitu Šeherezáda Nikolaje Rimského-Korsakova z roku 
1888 inspirovanu tajuplným sv tem a exotickým koloritem pohádek z arabské sbírky Tisíc a 
jedna noc. Orchestr Filharmonie Brno vedl jeho stálý hostující dirigent Robert Kružík.

14I03I2019 Besední d m
VGZ 3: PARIS, PARIS

Program: Mozart: Symfonie . 31 D dur KV 297 „Pa ížská“
Ma atka: Luminarium, koncert pro klarinet a orchestr
Widor: Symfonie . 3 e moll op. 69 pro varhany a orchestr

Michel Lethiec klarinet 
Christian Schmitt varhany 
Filharmonie Brno 
dirigent Ji í Rože
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Další ve ejná generálka se uskute nila v sále Besedního domu a p edcházela koncert m
abonentního cyklu Filharmonie doma II, jejichž dramaturgickým pojítkem byla Pa íž: práv
tam vznikla Mozartova Symfonie D dur zvaná Pa ížská, tam také p sobil francouzský 
pozdn  romantický skladatel a varhaník Charles-Marie Widor; s francouzskou metropolí sv j
život a tv r í innost spojil i sou asný eský autor Kryštof Ma atka. V Ma atkov
klarinetovém koncertu Luminarium exceloval francouzský klarinetista Michel Lethiec, pro 
kterého bylo toto dílo napsáno; sólistou ve Widorov Symfonii . 3 pro varhany a orchestr op. 
69 byl známý n mecký varhaník Christian Schmitt. Filharmonii Brno ídil mladý eský dirigent 
Ji í Rože , který potvrdil, že jeho strm  stoupající mezinárodní kariéra není náhodná.

9I05I2019 Stadion (KC Babylon) 

VGZ 4: DYLAN A FANTASTICKÁ

Program:  Corigliano: Mr. Tambourine Man: Sedm básní Boba Dylana ( eská premiéra)
Berlioz: Fantastická symfonie op. 14

Hila Plitmann soprán
Filharmonie Brno
dirigent Dennis Russell Davies

Poslední ve ejná generálka v sezon  2018/2019 p edcházela záv re nému koncertu 
abonentní ady Filharmonie na Stadionu. Orchestr ídil šéfdirigent Dennis Russell Davies, 
jako sólistka se v pís ovém cyklu Mr. Tambourine Man: Sedm básní Boba Dylana z pera 
sou asného amerického klasika Johna Corigliana poprvé v Brn  p edstavila charismatická 
americká sopranistka Hila Plitmann. Vedle zmín ného Coriglianova opusu si návšt vníci 
generální zkoušky vyslechli i slavnou Fantastickou symfonii francouzského romantika 
Hectora Berlioze. 

19I09I2019 Stadion (KC Babylon) 

VGZ 1 (MK 1): ZAHÁJENÍ S ELISABETH LEONSKOU – zahajovací koncert sezony 

Program: Brahms: Symfonie . 1 c moll op. 68
Bartók: Klavírní koncert . 3 

  Hisaishi: DA. MA. SHI. E, eská premiéra

Elisabeth Leonskaja klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

P edplatitelská ada Ve ejných generálních zkoušek v sezon  2019/2020 zahrnuje celkov
ty i generálky (z toho dv  na Stadionu a dv  v Besedním dom ). Hlavním lákadlem první 

ve ejné generálky v sezon , která p edcházela zahajovacímu koncertu sezony, byla 
legendární klavíristka ruského p vodu Elisabeth Leonskaja, která se v Brn  p edstavila 
v bec poprvé. V sále Stadionu na Kounicov  ulici provedla Klavírní koncert . 3 ma arského 
skladatele Bély Bartóka. St žejní íslo programu doplnily Symfonie . 1 c moll Johannesa 
Brahmse a v eské premié e skladba DA.MA.SHI.E japonského skladatele Joe Hisaishiho, 
který proslul zejména jako autor filmové hudby. Filharmonie Brno hrála pod taktovkou 
Dennise Russella Daviese, který tak zahájil svou druhou sezonu v ele tohoto t lesa.
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28I11I2019 Stadion (KC Babylon) 

VGZ 2 (FS/JD 1): EMOCE A VÁŠN

Program:       Bizet/Š edrin: Carmen-suita pro bicí nástroje a smy ce (výb r)
Enescu: Rumunská rapsodie . 1 A dur op. 11

ajkovskij: Symfonie . 4 f moll op. 36

Lukáš Krej í, Radek Tomášek, Petr Hladík, Tomoe Sonoda, Maximilian Jopp bicí 
nástroje
Filharmonie Brno 
dirigent Petr Altrichter 

Druhá ve ejná generálka v sezon  2019/2020 se uskute nila op t v sále Stadionu (KC 
Babylon) a p edcházela úvodnímu koncertu abonentního cyklu Filharmonie na Stadionu a 
v Janá kov  divadle. Orchestr Filharmonie Brno ídil místním publikem oblíbený bývalý 
šéfdirigent Petr Altrichter, pod jehož taktovkou zazn la t i díla vyvolávající emoce a vášn  a 
nabízející strhující vhled do lidského nitra, tu a tam jakoby maskovaný folklorní (tane ní) 
reminiscencí. V úvodu si publikum vyslechlo výbrané ásti ze suity, kterou s využitím hudby 
Bizetovy opery Carmen vytvo il sou asný ruský skladatel Rodion Š edrin pro svou ženu, 
sv toznámou primabalerínu Maju Pliseckou. V koncertantn  pojatých partech bicích nástroj
se blýskla celá p tice bicist  Filharmonie Brno. První polovina programu vyvrcholila 
Rumunskou rapsodií George Enesca. Po p estávce filharmonici provedli Symfonii . 4 f moll
Petra Ilji e ajkovského, ozv nu nejvnit n jších p ání a cit , jak dílo ozna il sám skladatel. 
P sobivost hudby a výkony ú inkujících se setkaly s velmi v elým p ijetím ze strany publika

20I12I2019 Besední d m
VGZ 3 (MK 3): ADVENT S ŠÉFDIRIGENTEM – p edváno ní koncert

Program: ajkovskij: Louská ek (výb r z baletu)
Bartók: Písn  pro d tský sbor a orchestr
Nicolai: Weihnachtsovertüre (Váno ní p edehra)

Kantiléna, sbor d tí a mládeže p i FB
sbormist i Jakub Klecker a Michal Jan ík
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

Poslední ve ejná generálka roku 2019 se odehrála v adventním ase, a tak nep ekvapilo, že 
i tentokrát si na ni našlo cestu po etné publikum. Generálka p edcházela tradi nímu 
p edváno nímu koncertu Filharmonie Brno, který se uskute nil pod taktovkou šéfdirigenta 
Dennise Russella Daviese a nesl se v p íjemné adventní atmosfé e. Spolu s brn nskými 
filharmoniky vystoupil d tský sbor Kantiléna, který se podílel na provedení sedmi písní 
ma arského skladatele Bély Bartóka, p idal se také ve slavném Tanci sn hových vlo ek
z baletu Louská ek (z n hož Filharmonie Brno provedla i další vybrané ásti) a ve Váno ní
p edeh e rakouského romantického skladatele Otta Nicolaie.



29 

Mladá krev aneb Hudba zblízka – Komorní cyklus len  Orchestrální akademie 
Filharmonie Brno a host  (MLK)

27I02I2019 Besední d m
MLK 3 

Program: Horovitz: Sonatina pro klarinet 
  Cangelosi: Meditation No. 2 (Meditace . 2) pro malý buben

Dvo ák / arr. Walter: Smy cový kvartet . 12 F dur „Americký“ op. 96, úprava 
pro dechové kvinteto

  Trevino: 2300 Degrees (2300 stup ) pro dv  marimby a krotaly  
Psathas: Cloud Folk (Lidé z oblak) pro osm hrá  na bicí nástroje a klavíristu

Filip Pokorný klarinet 
Jarmila Šranková klavír
Kristýna Švihálková malý buben, marimba, krotaly
Jan Nepodal marimba, krotaly 
Moravské dechové kvinteto:

Tim Kadlec flétna, Marie Loubová hoboj, Filip Pokorný klarinet, Jan Šmíd fagot, 
Kryštof Koska lesní roh

Percussion Ensemble JAMU: 
Martin Švec, Kristýna Švihálková, Jan Nepodal, Radim Ve e a, Adam Druga, 
Tibor Rusnák, Irina Gabriela R dulescu, R zvan Florescu, Dominik Gál
Martin Opršál um lecký vedoucí

Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) je projekt, který umož uje mladým 
talentovaným hudebník m – student m i erstvým absolvent m hudebních škol p ijímaným 
na základ  výb rového ízení – získat orchestrální praxi v profesionálním t lese. Dvouleté 
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p sobení v OAFB skýtá jejím len m nejen možnost orchestrální praxe, ale také p íležitost 
prezentovat své schopnosti v komorní hudb , a to v koncertní ad  nazvané Mladá krev.

V sezon  2018/2019 se p edstavili noví, v lednu 2018 vybraní lenové OAFB, z nichž 
se na t etím koncert  cyklu v sezon  objevili klarinetista Filip Pokorný, hornista Kryštof 
Koska a hrá ka na bicí nástroje Kristýna Švihálková. V cyklu Mladá krev však vystupují 
i bývalí lenové OAFB (jako tomu na tomto koncert  bylo v p ípad  fagotisty Jana Šmída 
a bicisty Radima Ve e i) a další hosté.

Koncert nabídl velmi atraktivní program, který po skladbách Horovitze, Cangelosiho, 
Dvo áka a Trevina vyvrcholil vystoupením Percussion Ensemble JAMU, v jehož podání 
zazn lo efektní dílo novozélandského skladatele Johna Psathase Cloud Folk. Zhruba 
tvrthodinová skladba strhla publikum natolik, že se ji po nekone ných ovacích vestoje 

soubor rozhodl celou zopakovat! Bylo to unikátní, nezapomenutelné…

03I04I2019 Besední d m
MLK 4 

Program:  Mozart: Divertimento D dur KV 136 
  Vivaldi: Koncert pro fagot a orchestr e moll RV 484 (výb r)

Va hal: Koncert pro kontrabas a orchestr D dur (výb r)
Punto: Koncert pro lesní roh a orchestr . 5 F dur op. 52 (výb r)

  Copland: Koncert pro klarinet a orchestr

Št pán Vicenec fagot 
Dominik Se a j.h. kontrabas 
Kryštof Koska lesní roh
Filip Pokorný klarinet 
Moravský komorní orchestr
dirigent Richard Kružík

Záv re ný koncert Mladé krve v sezon  2018/2019 byl v rámci cyklu výjime ný: lenové 
OAFB (fagotista Št pán Vicenec, hornista Kryštof Koska a klarinetista Filip Pokorný) a jeden 
host (kontrabasista Dominik Se a) se p edstavili jako sólisté v instrumentálních koncertech 
(z r zných stylových období – baroka, klasicismu i 20. století), v nichž je doprovodil 
Moravský komorní orchestr pod vedením Richarda Kružíka. Byl to op t vyda ený ve er, který 
potvrdil, že v Brn  jsou velmi talentování mladí hudebníci, kterým aktivity spojené 
s Orchestrální akademií Filharmonie Brno pomáhají v jejich r stu.

31I10I2019 Besední d m
MLK 1 

Program: Glinka: Sonáta pro violu a klavír d moll
  Saint-Saëns: Sonáta pro fagot a klavír G dur op. 168
  Britten: Suita pro violoncello sólo . 1 op. 72
  Friedman: Hand Dance  

Abe/Wada: The Wave, concertino pro sólovou marimbu a 4 hrá e na bicí 
nástroje

Valérie Chomani ová viola 
Eva Tesa ová j.h. klavír
Št pán Vicenec fagot 
Jana Goliášová j.h. klavír
Jan Zlámal violoncello 



31 

Percussion Ensemble JAMU j.h.:
Anton Ždanovi marimba, Radim Ve e a, Adam Druga, Tibor Rusnák, Josef 
Schmied, Ján Bodor, Diana Šed nková, Martin Švec, Jan Nepodal bicí nástroje
Martin Opršál um lecký vedoucí

V sezon  2019/2020 pokra ují druhým rokem lenové Orchestrální akademie Filharmonie 
Brno (OAFB) vybraní v lednu 2018, z nichž se na úvodním koncert  cyklu Mladá krev 
p edstavili violistka Valérie Chomani ová a fagotista Št pán Vicenec (oba za klavírního 
doprovodu zkušených korepetitor ). Krom  nich vystoupili také bývalí lenové OAFB 
violoncellista Jan Zlámal a hrá i na bicí nástroje Anton Ždanovi  a Radim Ve e a. Oživením 
bylo vystoupení souboru Percussion Ensemble JAMU vedeného prof. Martinem Opršálem.

Rodinné abonmá (RA)

16I03I2019 Besední d m
RA 3: NA NÁVŠT V  U IGORA aneb ZNÁTE MISTRA STRAVINSKÉHO?

Program: Stravinskij (výb r ze skladeb): Sv cení jara, Pulcinella, Pták Ohnivák aj.
   
moderátor Petr Kadlec
Filharmonie Brno 
dirigent a moderátor Marko Ivanovi

Filharmonie Brno pravideln  pamatuje na své nejmladší poslucha e a jejich rodi e i
prarodi e. Dokládá to mimo jiné svým úsp šným abonentním cyklem Rodinné abonmá,
sestávajícím ze série sobotních dopoledních koncert . B eznový koncert nabídl spolupráci 
filharmonik  s osv d eným duem moderátora Petra Kadlece a dirigenta Marka Ivanovi e,
kte í p ipravují své d tské programy mj. i pro eskou filharmonii a kte í se brn nskému 
publiku v cyklu Rodinného abonmá p edstavili již v p edchozí sezon  s úsp šným, nadšen
p ijatým koncertem sestaveným výlu n  z d l Leoše Janá ka. Tentokrát byl koncert zam en 
na osobnost a hudbu Igora Stravinského. Zazn ly ukázky z ady jeho skladeb jako Sv cení 
jara, Pulcinella i Pták Ohnivák a moderátor s dirigentem je komentovali vtipným i pou ným 
pr vodním slovem. Publikum všech v kových skupin bylo zjevn  op t nadšené.

06I04I2019 Besední d m
RA 4: JEDNÍM DECHEM

Program:  Mozart: Koncertantní symfonie Es dur KV 297b (1. v ta), sólisté:
Zden k Nádení ek – hoboj, Lukáš Da hel – klarinet, Dušan Drápela –
fagot, Karel Hofmann – lesní roh

Gounod: Petite symphonie (4. v ta)
Šostakovi : Symfonie . 9 Es dur op. 70 (úvod z 1. v ty)
Mozart: árie Královny noci z opery Kouzelná flétna (úprava pro flétnu), 

sólistka: Karolína Korcová – flétna
Prokofjev: Pé a a vlk (výb r)
Burns / arr. N mec: Val ík na rozlou enou (úprava pro fagot. kvarteto),

Fagotové kvarteto: Jozef Makarovi , Petr Hlavatý, Jana Košná ová, Ji í
Jakubec 

Fu ík: Starý bru oun, polka pro fagot op. 210 (ukázka)
Morricone / arr. Longfield: Gabriel´s oboe (Gabriel v hoboj), hlavní téma 

z filmu Mise, sólistka: Anikó Kovarikné Hegedüs – hoboj
  Rossini: Vilém Tell, p edehra k ope e (výb r)



32 

moderátor Ond ej En.dru Havlík
scéná  a režie Rudolf Chudoba 
Filharmonie Brno 
dirigent Zden k Nádení ek

Další sobotní dopoledne v Besedním dom  p ichystal scenárista a režisér Rudolf Chudoba, 
jehož po ady jsou d tmi a jejich dosp lým doprovodem pravideln  p ijímány velmi v ele. Pro 
sezonu 2018/2019 Rudolf Chudoba p ipravil setkání s jednotlivými nástrojovými sekcemi, 
které dohromady vytvá ejí velký symfonický orchestr, jakým je i Filharmonie Brno. tvrtý 
koncert cyklu m l název Jedním dechem a p edstavil skupinu tzv. d ev ných dechových 
nástroj  – flétnu (p í nou i zobcovou), hoboj, klarinet a fagot –, které orchestru dodávají 
barvu a noblesu. Jak je pro Chudobovy po ady zvykem, role moderátora se zhostil populární 
hudebník Ond ej Havlík vystupující pod pseudonymem En.dru. Jako sólisté nebo hrá i
komorních seskupení se p edstavili lenové Filharmonie Brno; orchestr ídil Zden k
Nádení ek, dirigent a také len hobojové skupiny brn nských filharmonik .

18I05I2019 Besední d m
RA 5: NA NÁVŠT V  U LENNYHO aneb ZNÁTE MISTRA BERNSTEINA?

Program:  Gershwin: I Got Rhythm  
  Gershwin: Man I Love 

Gershwin: Kubánská p edehra
  Bernstein: West Side Story (výb r)

Ivana Blaží ková zp v
moderátor Petr Kadlec 
Filharmonie Brno 
dirigent a moderátor Marko Ivanovi
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Na záv re ném koncert Rodinného abonmá v sezon  2018/2019 se publikum op t setkalo 
s duem Petr Kadlec (moderátor) – Marko Ivanovi (dirigent a moderátor), které si tentokrát 
p ipravilo poctu Leonardu Bernsteinovi a s ro ním odstupem tak ješt  p ipomn lo 100. výro í
narození jedné z nejv tších sv tových osobností hudby 20. století. Jen málo hudebních 
tv rc  minulosti i sou asnosti prošlo tak závratnou kariérou jako práv  Bernstein – byl 
dirigentem, hudebním skladatelem, klavíristou, pedagogem, hudebním popularizátorem 
a spisovatelem, osobností televizní obrazovky. Svou jevištní prací se stal pr kopníkem 
nových cest hudebního divadla v uplynulém století.

První polovina koncertu byla však v nována hudb  slavného amerického skladatele 
Georga Gershwina, na kterého Bernstein navázal v syntéze klasické hudby s jazzem. Po 
p estávce došlo již na hudbu samotného Bernsteina, z jehož tvorby zazn ly pou nou
a zárove  zábavnou formou komentované úryvky z legendárního muzikálu West Side Story.
Moderátor, dirigent a orchestr Filharmonie Brno si op t publikum zcela podmanili.

02I11I2019 Besední d m
RA 1: FANFÁRY PRO ŽEST

Program: Musorgskij/arr. Ravel: Obrázky z výstavy (1. v ta Promenáda)
Händel: Hudba k oh ostroji (Ouvertura: Allegro)
Král: Sokrates pro žes ové kvinteto, sv tová premiéra
Wagner: Valkýra (úryvek z p edehry k 3. jednání)
Vivaldi: Koncert C dur pro 2 trubky a smy ce RV 537 (1. v ta Allegro)
Fu ík: Vjezd gladiátor , pochod op. 68
Janá ek: Sinfonietta (3. v ta Moderato)
Charpentier: Te Deum (Preludium) 

   
Ond ej Jur eka, Petr Hoja trubky 
Karel Hofmann lesní roh
Pavel Debef, Ji í Vydra trombony 
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Petr Jirák tuba 
moderátor Ond ej En.dru Havlík
skladatel Zden k Král
scéná  a režie Rudolf Chudoba
Filharmonie Brno 
dirigent a moderátor Zden k Nádení ek

Filharmonie Brno pravideln  pamatuje na své nejmladší poslucha e a jejich rodi e i
prarodi e. Dokládá to mimo jiné svým úsp šným abonentním cyklem Rodinné abonmá, 
sestávajícím ze série sobotních dopoledních koncert . V sezon  2018/2019 byly n které
koncerty Rodinného abonmá pojaty s myšlenkou p edstavit d tským poslucha m jednotlivé 
nástrojové sekce, které dohromady vytvá ejí takový orchestr, jako je Filharmonie Brno. 
V sezon  2019/2020 vybrané koncerty cyklu na tuto snahu navázaly.

První koncert sezony vznikl ve spolupráci se scenáristou a režisérem Rudolfem 
Chudobou a publikum na n m mohlo d kladn ji poznat nástroje žes ové sekce (tedy lesní 
roh, trombon, trubku a tubu), jež dodávají hudb  viditelný i slyšitelný lesk, a p edevším díla, 
která pro n  byla napsána. íká se, že tam, kde hrají žest , d je se v tšinou n co
mimo ádného. I proto koncert dostal název Fanfáry pro žest . Jako sólisté i jako lenové 
komorních sestav se p edstavili hrá i skupiny žes ových nástroj  Filharmonie Brno –
trumpetisté Ond ej Jur eka a Petr Hoja  (jako sólisté v efektním Koncertu pro 2 trubky a
orchestr Antonia Vivaldiho), hornista Karel Hofmann, trombonisté Pavel Debef a Ji í Vydra a 
tubista Petr Jirák. Koncert moderoval publikem oblíbený Ond ej En.dru Havlík, novou 
skladbu Sokrates pro žes ové kvinteto ad hoc pro tento koncert napsal brn nský skladatel 
Zden k Král; publikum tak bylo sv dkem sv tové premiéry Orchestr ídil Zden k Nádení ek, 
jinak jako hobojista též len Filharmonie Brno.

21I12I2019 Besední d m
RA 2: BRZY BUDOU VÁNOCE

Program:  Bartók: Sedm písní pro d tský sbor a malý orchestr
ajkovskij: Louská ek (výb r z baletu) 

Kantiléna, sbor d tí a mládeže p i FB
sbormistr Michal Jan ík
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies  
moderovala Marie Ku erová

Program druhého koncertu abonentního cyklu Rodinné abonmá vycházel z programu 
tradi ního p edváno ního koncertu Filharmonie Brno, který se pod taktovkou šéfdirigenta 
Dennise Russella Daviese a za ú asti d tského sboru Kantiléna uskute nil o p edchozím 
ve eru. D ti a jejich (pra)rodi e se mohli naladit na p edváno ní notu díky hudb  Petra Ilji e

ajkovského (výb r z baletu Louská ek) a ma arského skladatele Bély Bartóka (písn  pro 
d tský sbor a orchestr). Role moderátorky koncertu se skv le zhostila editelka Filharmonie 
Brno Marie Ku erová, která mezi jednotlivými hudebními ísly publiku p iblížila pohádkový 
p íb h baletu Louská ek, hudbu samotnou, váno ní tradice v jiných zemích, vedla rozhovor 
s šéfdirigentem apod. Publikum propojení hudby a slova ocenilo pozorným poslechem a 
v elým aplausem a spolu s ú inkujícími se naladilo na sváte ní atmosféru blížících se Vánoc.
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Jazz & World Music (JWM)

30I01I2019 Besední d m
JWM 3: TINGVALL TRIO

Martin Tingvall klavír
Omar Rodriguez Calvo kontrabas 
Jürgen Spiegel bicí

Koncertní ada Filharmonie Brno Jazz & World 
Music již n kolikátou sezonu dokazuje, že do 
Besedního domu pat í. P itahuje do sálu 
filharmonie po etné publikum (z velké ásti 
jiné, než které chodí na koncerty vážné hudby), 
poslucha i si zvykli na špi kové zahrani ní 
i tuzemské hosty z hudebních oblastí, které 
nese cyklus ve svém názvu. Na t etím koncert
série v sezon  2018/2019 se p edstavilo
Tingvall Trio. 

Brn nští poslucha i m li možnost již 
d íve porovnat hudební postupy osobitých 
zástupc  klavírních jazzových trií, jako jsou 
Brad Mehldau Trio, Shai Maestro Trio, Avishai 
Cohen Trio nebo The Bad Plus. Tentokrát se 
tedy mohli t šit na hudební výlet s Tingvall 
Triem a poslechnout si, jakými jazzovými stezkami se spole n  vydávají švédský klavírista,
kubánský kontrabasista a n mecký bubeník. Všichni t i žijí v Hamburku, kde našli také 
spole ný nezam nitelný zvuk, který staví na výrazných melodiích Martina Tingvalla 
interpretovaných v klidných i divokých tempech. Jejich hudba je irou poezií v rukou silných 
muž , a to z nich d lá kapelu oblíbenou i u poslucha , kte í jazz poslouchají jen výjime n .

20I02I2019 Besední d m
JWM 4: DORANTES & RENAUD GARCIA-FONS

Program:  PASEO A DOS – PROCHÁZKA VE DVOU
La promesa del alba (P íslib úsvitu)
Molto enrollado (Báje ný pohodá )
En el crisol de la noche (V tavicím kotli noci)
Sin muros (Beze zdí) pro klavír 
Aqa Jan pro kontrabas  
Entre las rosas (Mezi r žemi)
El rio os espera ( eka na nás eká)
Palabras de ensueño (Zasn ná slova)
May y rayo (May a blesk) 

Dorantes klavír
Renaud Garcia-Fons p tistrunný kontrabas

Další abonentní koncert ady Jazz & World Music p ivedl na pódium Besedního domu dv
jedine né hudební osobnosti, které vstoupily ve strhující dialog, jehož hloubka, dramati nost 
a lyrika pramenily z flamenka, nezap ely ale vlivy jazzu a klasiky ko en né Indií, 
St edomo ím nebo Afrikou. Andaluský klavírista Dorantes dokáže p enést vášnivé špan lské 
flamenco na klaviaturu a zárove  je prokombinovat s klasickými a jazzovými prvky do 
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podoby natolik jedine né, že zní jako hudba dosud neslyšená. Inven nímu skladateli se 
poda ilo vtisknout klavíru osobitou flamenkovou identitu. „Dívají se na mne, jako bych objevil 
nový zp sob hry na klavír, ale to je tím, že mým jazykem je flamenco. I když hraju Chopina, 
jsem stále flamenkový hrá  za klavírem,“ íká Dorantes. Renaud Garcia-Fons je um lec 
s mimo ádným hudebním záb rem, p irozen  se pohybuje mezi klasikou, jazzem a world 
music. Virtuos kontrabasu dokáže na svém p tistrunném nástroji smy cem vykouzlit 
ornamenty a harmonie jako nikdo druhý. Kontrabas nikdy nevnímal jako pouhý doprovodný 
nástroj a pátá struna jeho nástroj obohacuje o zp vné a medov  syté violoncellové rejst íky. 
Jeho styl nabitý muzikálností, expresivitou a lyrikou je nezam nitelný a inspiraci erpá nejen 
ze st edomo ské tradice, ale také z východní a severoafrické hudby.

Renaud Garcia-Fons se podílel na Dorantesov  projektu Sin Muros!, teprve však 
jejich spole ná nahrávka Paseo a Dos z roku 2015 prozrazuje, nakolik to mezi ob ma 
osobitými muzikanty jisk í, nakolik je jejich st edomo ská hudební pou  mezi jazzem 
a flamenkem výjime ná. Jejich brn nské vystoupení tak dokonale zapadalo do koncepce 
série Jazz & World Music. Tato abonentní ada se totiž soust edí práv  na kosmopolitní 
um lce, které charakterizuje žánrová odvaha, schopnost improvizace a nevšední hudební 
a kulturní vlivy. Brn nské publikum ocenilo hudební dialog obou um lc velkými ovacemi.

13I03I2019 Besední d m
JWM 5: DAVID HELBOCK

David Helbock klavír

Skladby pro sólový klavír Davida Helbocka, rodáka z malé rakouské vísky, který má 
našlápnuto k velké mezinárodní hudební karié e, jsou inspirovány perskými bajkami, eckou 
mytologií i p íb hy podstatn  modern jšími, nap íklad Star Wars. Už nyní však tento osobitý 
klavírista obdržel dv  hlavní ceny a cenu publika na nejv tší sv tové sout ži pro sólové 
jazzové klavíristy p i jazzovém festivalu v Montreux v roce 2007 a 2011, pochvalné 
mezinárodní recenze bezmála dvacítky nahrávek, nejvýznamn jší rakouskou cenu 
„Outstanding Artist Award" z roku 2011, nominaci na n meckou cenu „Echo Jazz 2017”
v kategorii zahrani ní klavír nebo státní stipendium pro rakouské skladatele na rok 2018. 
Vedle vynikající klavírní techniky Helbock do svých hudebních projekt  vkládá originální 
myšlení a neutuchající tv r í invenci. Jeho nadšen  p ijaté vystoupení v Besedním dom
p ineslo pestrý výb r hudby sahající od p vodní tvorby k filmové hudb , od popových písní 
až k mystickým p íb h m.

08I04I2019 Besední d m
JWM 6: ALBAYZYN

Cristina Aguilera flamenkový tanec
Juan Ángel Tirado zp v
Luis Mariano kytara 

Flamenco vznikalo jako kouzelný amalgám smíšením 
hudebních trestí nejr zn jších kultur a tento proces 
pokra uje až do dnešních dn . Kolébka flamenka, 
Andalusie, byla od nepam ti kulturní k ižovatkou a ve 
flamenku tak m žeme najít vlivy byzantské a arabské, 
ale také cikánské i židovské hudby. P vodn  vznikalo 
v nejchudších komunitách asto na okraji spole nosti, 
definitivn  se dostalo na výsluní ve Zlatém v ku 
flamenka (La Edad de Oro del Flamenco). V první 
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polovin  20. století bylo flamenco d ležitým inspira ním zdrojem mnoha špan lských 
skladatel , od 50. let pak m žeme hovo it o opravdové renesanci flamenka, jež se 
s p íchodem geniálního kytaristy Paca de Lucía dostalo do zcela nových dimenzí. Dne 16. 
listopadu 2010 obdrželo toto p vodn  plebejské um ní tak íkajíc aristokratický status: jméno 
Flamenco zazá ilo v seznamu nehmotného kulturního d dictví UNESCO. Andaluská vláda 
pak vyhlásila tento den národním svátkem, Dnem flamenka.

Vilém Spilka, dramaturg cyklu Jazz & World Music, za azuje flamenková vystoupení 
pravideln  do každé sezony, i z toho d vodu, že flamenco má v Brn  po etnou
poslucha skou základnu. Vystoupení tria ve složení Cristina Aguileira (flamenkový tanec), 
Juan Ángel Tirado (zp v) a Luis Mariano (kytara) bylo poctou rodnému m stu všech t í
um lc  – Granad  – a jeho nejstarší tvrti Albaicínu.

23I10I2019 Besední d m
JWM 1: DAN TEPFER: NATURAL MACHINES

Dan Tepfer Yamaha Disklavier 

Koncertní ada Filharmonie Brno Jazz & World Music již n kolikátou sezonu dokazuje, že do 
Besedního domu pat í. P itahuje do sálu filharmonie po etné publikum (z velké ásti jiné, než 
které chodí na koncerty vážné hudby), poslucha i si zvykli na špi kové zahrani ní i tuzemské 
hosty z hudebních oblastí, které nese cyklus ve svém názvu. 

Sedmá sezona cyklu je plná fantazie. Do Besedního domu zve hudebníky s hlavou 
v oblacích, usm vavé snílky a optimisty, kte í dají poslucha m nahlédnout do hudební íše 
div . Úvodní koncert cyklu byl komplexním zážitkem, ve kterém se propojila hudba živá 
s mechanickou – disklavír posílal hudbu Dana Tepfera do po íta e, ten data zpracoval a 
sám v odpov  rozezn l klaviaturu. Tóny se v reálném ase zárove  p evád ly do grafické 
podoby a poslucha ský zážitek tak byl obohacen o vizuální podn ty.

Klavírista Dan Tepfer žije v New Yorku, ale narodil se v roce 1982 v Pa íži americkým 
rodi m. Již dv  dekády vystupuje s p edními jazzovými hrá i, v etn  saxofonového 
veterána Lee Konitze. Jako lídr se pohybuje v širokém záb ru od sólové improvizace p es
intimní duety až po bohat  vrstvené trio. Jeho unikátní interpretace Goldbergových variací již 
v Brn  v rámci cyklu Jazz & World Music p ed pár lety zazn la (b hem téhož ve era se 
Tepfer p edstavil i se saxofonistou Benem Wendelem), nyní tento um lec p ijel s novým 
unikátním multimediálním projektem, v n mž Tepfer zúro il své bakalá ské studium 
astrofyziky, jež organicky propojuje se svou vášní pro hudbu a pracuje na integraci 
po íta em ízených algoritm  do svého improviza ního p ístupu. Tepfer je na místní scén
vítaným hostem, který se krom  svých vlastních projekt as od asu prezentuje i 
s kytaristou Davidem Dor žkou. 

27I11I2019 Besední d m
JWM 2: EFE TURUMTAY & NIKOLA ZARI : VIA

Efe Turumtay housle
Nikola Zari akordeon  

Další abonentní koncert ady Jazz & World Music p ivedl na pódium Besedního domu dv
jedine né hudební osobnosti, které vstoupily ve strhující dialog. Efe Turumtay a Nikola Zari ,
dva kosmopolité s tureckými, resp. eckými ko eny se usadili ve Vídni. V programu Via
(Cesta) se zrcadlilo nejen jejich putování po konkrétních místech naší planety, ale také 
hledání spole ných hudebních cest, jejichž shodným znakem je neustálý pohyb.

Houslista Efe Turumtay pochází z Istanbulu; akordeonista Nikola Zari  se narodil ve 
Vídni, ale sv j srbský p vod nezap e ve jmén  ani výzoru. Jejich spole ný projekt je 
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neuv iteln  kompaktní a zábavnou hudební konverzací hudebník  s etnickými ko eny a 
virtuozitou klasicky školených hrá . Jejich hudební spolupráce za ala voln  p ed sedmi lety 
v rámci víde ského Mezinárodního festivalu akordeon , kde sv j strhující program 
premiérovali. Již od po átku jde o mix složitých rytm  a zvuk  orientu a Balkánu p enesený 
do sv ta tanga, jazzu nebo klasické hudby. Repertoáru dua dominují autorské kompozice 
stylov  zakotvené v nov  interpretovaných tradicích jejich d tství, prostor však dostávají i 
pou ené, ale zárove  nesvázané interpretace d l klasik  hudby jihovýchodní Evropy. Oba 
hudebníci jsou sou ástí kapely Invisible World eského basisty Tomáše Lišky. Práv  této 
kapele také prop j ili sv j neopakovatelný zvuk a vzájemné napojení. Dokázali z ní tak 
spoluvytvo it jeden z nejzajímav jších st edoevropských soubor  zabývajících se 
improvizovanou hudbou. Duo Zari -Turumtay umožnilo ješt  lépe vyniknout humoru a 
nuancím jejich vzájemné komunikace.

C) BRN NSKÉ KONCERTY PRO JINÉ PO ADATELE

26I01I2019 Besední d m
PLES FILHARMONIE BRNO 

Program:       Youmans  (arr. Šostakovi ): Tahiti Trot op. 16 (Tea for two)   
  J. Strauss syn: R že z jihu op. 388           
  J. Strauss syn: Annenská polka op. 117 
  J. Strauss syn: Císa ský val ík op. 437
  J. Strauss syn: Na krásném modrém Dunaji op. 314 

Filharmonie Brno
dirigent Dennis Russell Davies

Již tradi ní ples Filharmonie Brno po ádaný Unií orchestrálních hrá nemohl ani v roce 
2019 chyb t v brn nské plesové sezon . Hudbu k poslechu tentokrát ídil sám nový 
šéfdirigent brn nských filharmonik  Dennis Russell Davies. K tanci i poslechu na plese hrál 
orchestr Filharmonie Brno, Salonní orchestr Brno (um lecký vedoucí František Škola ), Jazz 
Archiv (um lecký vedoucí Jaroslav Studénka) a Cimbal Classic (um lecký vedoucí Dalibor 
Štrunc). Moderoval Martin Sláma, len inohry Národního divadla Brno.

25I05I2019 velké nádvo í hradu Špilberk
KONCERT KE 150. VÝRO Í DPMB

Program: Smetana: Vltava  
  ABBA 

Cha aturjan: Sabre Dance
  Jenkins: Benedictus 
  Badelt: Piráti z Karibiku
  007 Magnificent 
  The Look 
  Forest Gump  
  Hora romani 

Filharmonie Brno
dirigent Pavel Šnajdr
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K oslavám 150. výro í založení Dopravního podniku m sta Brna byla p izvána vedle nap .
M stského divadla Brno i Filharmonie Brno, jíž se dostalo cti celý slavnostní program na 
velkém nádvo í hradu Špilberk zahájit. Pod taktovkou dirigenta Pavla Šnajdra odehráli um lci 
FIlharmonie Brno repertoár tvo ený p edevším aranžemi populární a filmové hudby.

25I05I2019 BVV Brno (hala G2) 
MAFIA & MAFIA II

Program:  Mafia & Mafia II 

Filharmonie Brno
dirigent Chuhei Iwasaki 

Organizáto i konference Game Access ve spolupráci s Filharmonií Brno p ipravili koncert 
originální hudby z her Mafia a Mafia 2. Orchestrální aranže po ídil Petr Jirák a pod taktovkou 
mladého dirigenta Chuheie Iwasakiho p edstavila Filharmonie Brno zapln né hale G2 na 
brn nském výstavišti ojedin lý zážitek p íznivc m této fenomenální a celosv tov  proslulé 
po íta ové hry, která vzešla z brn nské vývojá ské dílny; došlo tak k propojení dvou 
významných kreativních odv tví našeho m sta.

13I09I2019 KC Semilasso Brno
SLAVNOSTNÍ KONCERT PRO KRÁLOVO POLE

Program: Smetana: Vltava, Šárka, Z eských luh  a háj
   (symfonické básn  z cyklu Má vlast)

Filharmonie Brno
dirigent Leoš Svárovský

K p íležitosti oslav stého výro í p ipojení Králova pole k velkému m stu Brnu si m stská ást 
Královo pole p izvala i Filharmonii Brno. Pod taktovkou dirigenta Leoše Svárovského
p ednesl orchestr v sále Semilassa t i symfonické básn  ze Smetanovy Mé vlasti – Vltavu,
Šárku a Z eských luh  a háj .

D) MIMOBRN NSKÉ KONCERTY V ESKÉ REPUBLICE

Filharmonie Brno pat í k tradi ním host m významných eských hudebních festival
a hudebních událostí. V prvním pololetí roku 2019 se zú astnila dvou tuzemských festival ,
na podzim se na mimobrn nských tuzemských pódiích p edstavila hned osmkrát.

03I01I2019 eské Bud jovice
T ÍKRÁLOVÝ KONCERT

Program: Suppé: Lehká kavalerie, p edehra
  Dukas: arod j v u e
  Fibich: Poem (ze selanky pro orchestr V podve er)
  Liszt: Les Préludes

Dvo ák: Symfonie . 9 e moll op. 95 „Z Nového sv ta“
   

Filharmonie Brno
dirigent Leoš Svárovský
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T íkrálový koncert v eských Bud jovicích byl již tradi n  prvním mimobrn nským 
vystoupením orchestru v novém roce. Sál kulturního domu Metropol byl do posledního místa 
vyprodán a jako obvykle bylo publikum s výkonem orchestru pod vedením dirigenta Leoše
Svárovského nadmíru spokojené.

02I06I2019 Litomyšl (zámecké nádvo í) 
SMETANOVA LITOMYŠL

Program: Berlioz: Faustovo prokletí 

Isabelle Cals Markéta 
Jean-Noël Briend Faust 
Pierre-Yves Pruvot Mefisto 
Martin Gurba  Brander 

eský filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Kantiléna, sbor d tí a mládeže p i
Filharmonii Brno 
sbormistr Jakub Klecker
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

Již tradi n  se Filharmonie Brno 
ú astní hudebního festivalu Smetanova Litomyšl. Na letošním 61. ro níku se brn nští
filharmonici p edstavili pod taktovkou svého nového šéfdirigenta Dennise Russella Daviese 
a ve spolupráci s dvojicí brn nských sbor  – eským filharmonickým sborem Brno 
a Kantilénou, sborem d tí a mládeže p i Filharmonii Brno. Spolu se zmín nými t lesy
vystoupila tve ice vynikajících p vc . V podání všech um lc  zazn lo nádherné, avšak 
žánrov t žko za aditelné dílo, které již neodmysliteln  pat í na festivalová pódia. Výkony 
všech ú inkujících byly fenomenální.

03I09I2019 Ostrava 
SVATOVÁCLAVSKÝ HUDEBNÍ FESTIVAL 

Program:  Schumann: Ráj a Peri op. 50 

Betsy Horne soprán
Marie Hänsel soprán
Mereike Jankowski mezzosoprán
Johannes Strauss tenor 
Rudolf Rosen bas 

eský filharmonický sbor Brno
Filharmonie Brno
sbormistr Petr Fiala  
dirigent Roland Kluttig 

Na letošní ro ník Svatováclavského hudebního festivalu Filharmonie Brno zavítala oproti 
p edchozím letem pouze jednou, a to na zahajovací koncert. Pod taktovkou n meckého 
dirigenta Rolanda Kluttiga na n m uvedla Schumannovo oratorium Ráj a Peri na motivy 
lyricko-epické básn  Thomase Moora. Hlavní roli Peri ztvárnila Bersy Horne. Sborových 
part  se již jako tradi ní partner Filharmonie Brno zhostil eský filharmonický sbor Brno pod 
vedením Petra Fialy.
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10I09I2019 Valdštejnská zahrada, Praha
08I11I2019 Lanškroun
CO ZNAMENÁ VÉSTI KON

Program: Co znamená vésti kon
   hudba: Milan Hlavsa a Michal Nejtek 
   texty: Vratislav Brabenec a Pavel Zají ek
   orchestrální aranžmá: Michal Nejtek 

The Plastic People of the Universe 
Michal Nejtek klávesové nástroje, zp v
Filharmonie Brno
dirigent Pavel Šnajdr

V letošní sezón  Filharmonie Brno zaznamenala rekordní po et vystoupení s legendární 
skupinou The Plastic Peolple of the Universe a spole ným projektem Co znamená vésti 
kon . Jako vzpomínku na t icetileté výro í od sametové revoluce byl projekt dvakrát 
p edstaven na Slovensku (na festivalech Pohoda a Konvergence), dále pak v Praze pod 
širým nebem ve Valdštejnské zahrad , kde byl koncert sou ástí vernisáže výstavy k 30. 
výro í sametové revoluce a svato e ení Anežky eské „Svatá Anežka eská – královská 
dcera, sv tice a patronka zem “, a naposledy v Lanškroun  v novém sále Kulturního centra.

12I09I2019 eské Bud jovice
HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ

Program:  Smetana: Má vlast

Filharmonie Brno
dirigent Leoš Svárovský

Na 30. hudebních slavnostech Emy Destinnové se Filharmonie Brno p edstavila již tradi n
pod taktovkou Leoše Svárovského v KD Metropl Jako obvykle bylo místní publikum výkonem 
Filharmonie Brno nadšeno a na záv r koncertu ji spole n  s rakouskou sopranistkou Ninou 
Bernsteiner a dirigentem Leošem Svárovským odm nilo obrovským aplausem.

21I09I2019 Holešov
MUSICA HOLEŠOV 2019 

Program:  Mozart: Don Giovanni (p edehra)
   O. F. Korte: Concerto grosso (pro trubky, flétny, klavír a smy ce)
   Beethoven: Klavírní koncert . 5 Es dur op. 73 „Císa ský“

Karel Košárek klavír
Filharmonie Brno
dirigent Tomáš Netopil

Filharmonie Brno byla p izvána k vystoupení na velkém slavnostním koncertu k 10. výro í
festivalu, který byl reminiscencí v bec prvního koncertu pod hlavi kou MUSICA Holešov. 
Bylo to 23. zá í 2010 a hostujícím orchestrem byla Filharmonie Brno. Na letošním ro níku 
vystoupila Filharmonie Brno pod taktovkou Tomáše Netopila, dirigenta, jehož um lecké 
úsp chy za ínají p ipomínat dalšího krom ížského rodáka, slavného Václava Talicha. Na 
programu vedle Mozartovy p edehry k ope e Don Giovanni byl proslulý Beethoven v Klavírní 
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koncert . 5 Es dur „Císa ský“, a také velmi zajímavá skladba eského skladatele O. F. 
Korteho Concerto grosso pro trubky, flétny, klavír a smy ce.

15I10I2019 Fórum Karlín, Praha
STRUNY PODZIMU

Program:   Overcome
   People 
   Kiss My Feet  
   Lucky Man 
   Bread 
   Can’t live with the world 
   Father Father 
   Diamonds 
   Show me Love 
   Be my Husband (Laura & Troy Only) 
   Sing to the Moon 
   Let me Fall

Laura Mvula zp v, klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Troy Miller

V roce 2019 byla Filharmonie Brno op t pozvána na festival Struny podzimu, tentokrát s 
netradi ním programem. Na zahajovacím koncert  festivalu doprovázela britskou zp va ku 
a klavíristku Lauru Mvulu pod vedením jejího dvorního dirigenta Troye Millera, který je i 
autorem orchestrálních aranží jejích skladeb. Premiéru m l tento program v rámci BBC 
Proms. Zahajovací koncert živ  vysílal eský rozhlas.

22I10I2019 Hradec Králové
HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC KRÁLOVÉ

Program: Daugherty: Tales of Hemingway pro violoncello a orchestr  
  Corigliano: Symfonie . 1 

Tomáš Jamník violoncello 
Filharmonie Brno 
dirigent Peter Vrábel

Po t ech letech se Filharmonie Brno op t vrátila na prestižní festival soudobé hudby do 
Hradce Králové. Stejn jako p ed t emi lety ídil orchestr dirigent Peter Vrábel, jako sólista se 
zde p edstavil renomovaný eský violoncellista mladé generace Tomáš Jamník.

18I12I2019 Hotel Hilton, Praha
VÁNO NÍ GALA KONCERT HOTELU HILTON

Program: Saint-Saëns: Bakchanále z opery Samson a Dalila, op. 47 
  Rossini: Introdukce, téma a variace pro klarinet a orchestr 
  Nielsen: Aladinova suita op.34  
  Modlitba  

Gruber: Tichá noc  
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Anna Paulová klarinet 
Filharmonie Brno 
dirigent Debashish Chaudhuri  

Záv re ným tuzemským koncertem Filharmonie Brno v roce 2019 byl Váno ní galakoncert 
hotelu Hilton v Praze pod taktovkou indického dirigenta Debashishe Chaudhuriho. Na 
koncert  se jako sólistka p edstavila mladi ká klarinetistka Anna Paulová v Rossiniho 
Introdukci pro klarinet. Na záv r koncertu zazn la koleda F. Grubera Tichá noc, kterou za 
doprovodu Filharmonie Brno zpívalo celé publikum. 

E) KONCERTY V ZAHRANI Í

07–25I02I2019 Ibaraki, Niigata, Nagano, Tokyo, 
Yokohamma, Hamatmatsu, Osaka, Kyoto
TURNÉ JAPONSKO 2019

Program A (violoncello: Matthew Barley):  
 Smetana: Vltava z cyklu „Má vlast“

Dvo ák: Violoncellový koncert h moll op. 104  
Dvo ák: Symfonie . 9 e moll op. 95 „Z
Nového sv ta“

Program B (klavír: Aljoša Jurini ): 
ajkovskij: Polonéza z opery Evžen On gin
ajkovskij: Klavírní koncert . 1 b moll op. 23 
ajkovskij: Symfonie . 6 h moll op. 74 

„Patetická“

Program C  
 Smetana: Má vlast  

Program D 
 Smetana: Vltava z cyklu „Má vlast“
 Beethoven: Symfonie . 5 c moll op. 67

Dvo ák: Symfonie . 9 e moll op. 95 „Z Nového sv ta“

Matthew Barley violoncello 
Aljoša Jurini klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Leoš Svárovský

Koncerty: 

09I02I2019 Ibaraki-Ken Bunka Center, Ibaraki (Program A) 
10I02I2019 Naganocity arts center, Nagano (Program A) 
11I02I2019 Niigata prefectural civic center, Niigata (Program A) 
13I02I2019 Olympus Hall Hachioji, Tokyo (Program A) 
15I02I2019 Tokyo Opera City, Tokyo (Program B) 
16I02I2019 Kawaguchi Sogo Bunka Center Lilia, Saitama (Program B) 
17I02I2019 Tokyo Opera City, Tokyo (Program A) 
19I02I2019 Yokohama Minato Mirai Hall, Kanagawa (Program C) 
20I02I2019 Act City Hamamatsu, Shizuoka (Program B) 
23I02I2019 The Symphony Hall, Osaka (Program B) 
24I02I2019 Kyoto Concert Hall, Kyoto (Program D) 
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Po t ech letech vyrazila Filharmonie Brno op t na japonské turné. V Japonsku se zdržela 
osmnáct dní, b hem kterých orchestr odehrál jedenáct koncert  v deseti sálech devíti 
japonských m st. V rámci koncert  p ednesl klasická díla B. Smetany, A. Dvo áka, P. I. 

ajkovského nebo L. van Beethovena. Orchestr se do Asie vydal na své již desáté jubilejní
turné. Pod taktovkou Leoše Svárovského zahráli také dva sólisté: britský violoncellista 
Matthew Barley, známý brn nskému publiku jako reziden ní sólista p edminulé sezony, v 
jehož podání zazn l na p ti koncertech Dvo ák v Violoncellový koncert h moll; druhým 
sólistou byl mladý chorvatský klavírista Aljoša Jurini , kterého filharmonie doprovodila ve 
ty ech programech s ajkovského Klavírním koncertem . 1 b moll.

27I04I2019 Víde  Musikverein (Rakousko) 
KONCERT VE ZLATÉM SÁLE VÍDE SKÉHO MUSIKVEREINU 

Program Dvo ák: Symfonie . 1 c moll op. 3 „Zlonické zvony“ 
Schubert / Winbeck: Lebensstürme 

Maki Namekawa klavír
Martin Achrainer zp v
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

Dv  skladby, ob  uvád né ve výjime ných souvislostech. V sobotu 27. dubna 2019 se ve 
víde ském Musikvereinu poprvé pod taktovkou svého šéfdirigenta Dennise Russella Daviese
p edstavila Filharmonie Brno. V první p li ve era zazn la skladba Lebensstürme n meckého 
autora Heinze Winbecka. Davies v blízký p ítel zem el 26. b ezna 2019, pár dní poté, co 
Filharmonie Brno hrála jeho dílo v Besedním dom , a pár dní p ed víde ským koncertem.
Winbeck v quodlibet s hudbou Franze Schuberta a na její motivy p ednesli ve Vídni, stejn
jako v Brn  p i b eznové eské premié e díla, basbarytonista Martin Achrainer a klavíristka 
Maki Namekawa. V druhé p li ve era zazn la Dvo ákova Symfonie . 1 „Zlonické zvony“
v tomto sále ve své premié e. Dvo ákovo rané dílo orchestr provedl s úpravami šéfdirigenta
Daviese. Koncert se konal v rámci cyklu Musik der Meister a ob  uvád ná díla i vystupující 
um lci sklidili bou livé ovace víde ského publika.

   

08I06I2019 Casino Baden (Rakousko) 
KONCERT V BADENU 

Program: Brahms: Variace na Haydnovo téma op. 56a
Mozart: Koncert . 3 Es dur pro lesní roh a orchestr KV 447 
Dvo ák: Symfonie . 5 F dur op. 76 
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Wolfgang Lintner lesní roh
Filharmonie Brno 
dirigent Norbert Pfafflmeyer

Již tradi n  vystupovala Filharmonie Brno i v roce 2019 v badenském kasinu pod taktovkou 
Norberta Pfafflmeyera, tentokráte se sólistou Wolfgangem Lintnerem, hrá em na lesní roh. A 
jako obvykle byl i letos koncert zdejším publikem p ijat s obrovským nadšením.

06I07I2019 Meiringen (Švýcarsko)
MUSIKFESTWOCHEN MEIRINGEN 

Program: Dvo ák / arr. Davies: Mali kosti op. 47  
Brahms: Dvojkoncert a moll op. 102 pro housle, violoncello a orchestr 
Kabelá : Symfonie . 4 in A op. 36 „Camerata“

Patrick Demenga violoncello 
Christian Altenburger housle
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

Na hv zdn  obsazeném festivalu v malebném švýcarském aplském letovisku Meiringen 
Filharmonie Brno vystoupila se zajímavým esko-n meckým programem a pod taktovkou 
svého šéfdirigenta Daviese.

11I07I2019 Tren ín (Slovensko) 
FESTIVAL POHODA 

Program: Co znamená vésti kon
  hudba: Milan Hlavsa a Michal Nejtek 
  texty: Vratislav Brabenec a Pavel Zají ek
  orchestrální aranžmá: Michal Nejtek 

The Plastic People of the Universe 
Michal Nejtek klávesové nástroje, zp v
Filharmonie Brno 
dirigent Pavel Šnajdr

Vyhlášený slovenský festival populární hudby p ivítal oblíbený spole ný projekt Filharmonie 
Brno a legendy undergroundu – skupiny The Plastic People of the Universe.  

17I08I2019 Horn (Rakousko) 
FESTIVAL ALLEGRO VIVO

Program:  Mendelssohn Bartholdy: Sen noci svatojánské

Nicholas Ofczarek vyprav
Caroline Jestaedt soprán 
Patricia Nolz mezzosoprán 
Altenburger Sängerknaben 
Filharmonie Brno 
dirigent Bijan Khadem-Missagh 
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P eshrani ní spolupráce s festivalem Allegro Vivo a jejím zakladatelem, též pedagogem, 
houslistou a dirigentem Bijanem Khadem-Missagem, se tentokráte nesla v duchu Snu noci 
svatojánské.

24I08I2019 Berlín (N mecko)
FEUERBLUMEN KLASSIK OPEN AIR 

Program:  Berlioz: ímský karneval, p edehra
Berlioz: Villanelle z Písní letních nocí
Saint-Saëns: Labu  z Karnevalu zví at
Offenbach: Barkarola z opery Hoffmannovy povídky
Offenbach: Les Oiseaux Dans La Charmille 
Offenbach: Kankán z operety Orfeus v podsv tí
Lehár: „Meine lippen sie küssen so heiss“ z operety Giuditta 
J. Strauss otec: Karneval v Pa íži, kvapík
J. Strauss syn: „Mein Herr Marquis“ z operety Netopýr
J. Strauss syn: Netopýr, p edehra
Glazunov: Karneval, p edehra
Fibich: Poem ze selanky pro orchestr V podve er
Smetana: „Hlásej ptá ku“ z opery Hubi ka
Smetana: Pražský karneval, Introdukce a polonéza
Dvo ák: „M sí ku na nebi hlubokém“ z opery Rusalka 
Dvo ák: Karneval, p edehra

Patricie Jane ková soprán
Filharmonie Brno 
dirigent Risto Joost

První vystoupení Filharmonie Brno na ob ím open-air koncert v rámci festivalu 
Feuerblumen Klassik Open Air, slavícím pod širým nebem prolnutí hudby, zahrad, kv tin a 
oh ostroj  – s dirigentem Risto Joostem, sopranistkou Patricií Jane kovou a programem,
který o týden d íve zazn l na MHF Špilberk v Brn . V Berlín  ovšem brn nským 
filharmonik m aplaudovalo dvanáctitisícové (platící) publikum a náš orchestr se p edvedl 
v tom nejlepším sv tle.

11I09I2019 Bratislava (Slovensko) 
FESTIVAL KONVERGENCE 

Program: Co znamená vésti kon

The Plastic People of the Universe 
Filharmonie Brno 
dirigent Pavel Šnajdr

Další repríza oblíbeného programu naší filharmonie s „Plastiky“, která završila oslavy výro í
p evratového roku 1989 na festivalu Konvergence v sousední Bratislav . Zvláštní akcent 
tomuto vystoupení dodala projekce dokumentárního snímku o uvedení titulní skladby 
v ponurých 80. letech pod dohledem STB.

14I09I2019 Víde  (Rakousko) 
PODRUHÉ V MUSIKVERIENU (Brahms Hall) 
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Program:  Mozart: Figarova svatba, p edehra
Verdi: „La donna e mobile“ z opery Rigoletto (Andrea Shin)  
Verdi: „Pace, pace mio Dio“ z opery Síla osudu (Sunyoung Seo)  
Mozart: Houslový koncert . 5 A dur KV 2619(Jiyoon Lee) 
Czerny: Koncert pro ty ru ní klavír a orchestr C Dur op.153 (Shin Park duo) 
Dvo ák: „M sí ku na nebi hlubokém“ z opery Rusalka (Sunyoung Seo)  
Lehár: „Dein ist mein ganzes Herz“ z operety Zem  úsm v (Andrea Shin) 
Puccini: „O soave fanciulla“ z opery Bohéma
Verdi: Brindisi z opery La Traviata (Sunyoung Seo, Andrea Shin) 

Sunyoung Seo soprán
Jiyoon Lee housle 
Andrea Shin tenor 
Shin Park duo klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Stefan Vladar

Koncert uspo ádaný jako oslava 30 let existence významné rakousko-korejské organizace 
WCN, s níž plánuje Filharmonie Brno v nadcházející sezón  první turné do Jižní Koreje.

F) NATÁ ENÍ

08–11I01I2019 konvent Milosrdných Brat í (Brno)
FIRST CREATIVE Ltd.

Stejn  jako v p edchozích letech i v roce 2019 pokra uje spolupráce s britskou nahrávací 
spole ností First Creative Ltd. Koncem ledna bylo v pr b hu 4 frekvencí v komorním 
obsazení v konventu Milosrdných brat í pod taktovkou Mikela Tomse, za zvukové režie
Douglase Knehanse a s ú astí sopranistky Natalie Raybould nato eny t i skladby Symona 
Clarka: Secret diversion, Requiem, Time’s Eye.

02I03I2019 Besední d m
FIRST CREATIVE Ltd.

Pod taktovkou a hlavi kou nahrávací spole nosti Mikela Tomse byly na za átku b ezna 2019 
nahrány b hem jediné frekvence skladby Josha Kalea: Interlude, Tropicali Sunset, Isle of 
Forgotten Dreams, Crooked Hearts, At Bay, Valentine, Waterworn. 

10–13I06I2019 Besední d m
FIRST CREATIVE Ltd.

V ervnu 2019 již po n kolikáté prob hl velký nahrávací projekt (9 nahrávacích frekvencí) ve 
spolupráci s americkým partnerem ABLAZE Records pod hlavi kou First Creative Ltd. 
B hem ty dn byly v Besedním dom  nahrány skladby r zných autor  z celého sv ta:
Fong Roger: Rhapsody on a Night by the Maple Bridge; Muilwijk Marco: Fantasy for 
orchestra; Greenaway Sally: Worlds Within Worlds; Jenkins Derek: Mathias and the Storm;
Piper Jeremy: Gated Mountains of Yasparia; Savage Heather: Daughter of the Stars;
Sovetov Andriy: On The Lighter Side; Smaldone Edward: Life Imagined, Life Engaged; Jones 
Alan: Three Times Five; Lewinter Andrew: Nonet.
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25 – 26I10I2019 Besední d m
29I10I2019 Besední d m
30 – 31I10I2019 Besední d m
FIRST CREATIVE Ltd. 

ty i íjnové nahrávací projekty op t pod hlavi kou nahrávací spole nosti Mikela Tomse.
Nahrávané skladby autor Ottley & Demasi, Thomas Sleeper a Stephen Woods. U 
dirigentského pultu se st ídali Mikel Toms, Zoe Zeniodi a Robert Kružík.

Záznamy a p enosy pro média:

23I01I2019 Besední d m, Brno
ESKÝ ROZHLAS

eský rozhlas Brno zapo al v roce 2019 svoji spolupráci s Filharmonií Brno v Besedním 
dom  v rámci abonentního koncertu FBD I 2 – Filharmonie doma I. Orchestr vedl šéfdirigent 
Dennis Russell Davies, který se sou asn  p edstavil jako sólista. Program byl sestaven 
z Mali kostí op. 47 Antonína Dvo áka v úprav Dennise Russella Daviese, dále pak zazn l
Mozart v Klavírní koncert . 24 c moll KV 491 a Symfonie D dur op. 23 Jana Václava Huga
Vo íška. Koncert byl vysílán v p ímém p enosu na stanici Vltava. 

28I03I2019 Besední d m, Brno
ESKÝ ROZHLAS

V po adí druhý koncert, který svou dramaturgií p itáhl pozornost eského rozhlasu v roce 
2019, se op t odehrál v Besedním dom  v rámci abonentního koncertu FBD II 4. Na 
programu byly Brahmsova Symfonie  3 F dur, eská premiéra Houslového koncertu 
„Concentric Paths“ (Soust edné dráhy) Thomase Ad se a na záv r Symfonie . 4 in A op. 36 
„Camerata“ Miloslava Kabelá e. Koncert op t ídil šéfdirigent Dennis Russell Davies, na 
sólové housle hrála Yumi Hwang-Williams. 

14I04I2019 katedrála sv. Petra a Pavla v Brn
ESKÝ ROZHLAS

V rámci Velikono ního festivalu duchovní hudby byla uvedena další, tentokrát sv tová 
premiéra díla, které bylo napsáno p ímo na míru festivalu. Autorem díla So Shall Be Descent
byl estonský renomovaný skladatel Toivo Tulev. Této jedine né události se op t ujal 
šéfdirigent Dennis Russell Davies, pod jehož taktovkou se krom  orchestru Filharmonie Brno 
p edstavili sólisté Ivana Rusko, Bettina Schneebeli, Jaroslav B ezina, Ji í Hájek a brn nský 
sbor Ars Brunensis. 

15I04I2019 kostel sv. Josefa, Brno
ESKÝ ROZHLAS

Program s názvem Byzantské pašije byl v nován zp v m východních liturgií z bohoslužeb 
takzvaného Velkého týdne. Soubor Philokallia vytvo il v krásném kostele sv. Josefa, kam 
festival zamí il poprvé ve své historii, mystickou atmosféru.

23I04I2019 kostel sv. Jakuba, Brno 
ESKÁ TELEVIZE + ESKÝ ROZHLAS
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Špan lský soubor La Grande Chapelle pod taktovkou svého um leckého vedoucího Alberta 
Recassense uvedl v eské premié e vlastní verzi rekonstruovaných velikono ních slavností 
v ím  na konci 16. století. Provedl zejména díla slavného skladatele Tomáse Luise de 
Victoriy, ale i dalších autor , která p i t chto procesích zn la.

24I04I2019 bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brn
ESKÝ ROZHLAS

Od baroka po sou asnost, navíc na oba nástroje baziliky. To byl varhanní recitál brn nského 
rodáka Michaela Bártka, který v sou asné dob p sobí ve Švýcarsku.

10I05I2019 Stadion (KC Babylon), Brno
ESKÝ ROZHLAS

Dalším p ímým p enosem byl kv tnový záv re ný koncert abonentní ady Filharmonie na 
Stadionu (FS 5). Orchestr op t ídil šéfdirigent Dennis Russell Davies a na koncert  zazn la
další eská premiéra. Tentokrát se jednalo o dílo Johna Corigliana Mr. Tambourine Man: 
Sedm básní Boba Dylana, kde se sólového partu ujala sopranistka Hila Plitmann. Ve druhé 
ásti koncertu zazn la Fantastická symfonie Hectora Berlioze. 

23I06I2019 zámecké nádvo í, Litomyšl
ESKÝ ROZHLAS

V samém záv ru 61. sezony vysílal p ímým p enosem koncert Filharmonie Brno v rámci 
festivalu Smetanova Litomyšl. Provedení Faustova prokletí Hectora Berlioze ídil šéfdirigent 
Filharmonie Brno Dennis Russell Davies. Pod jeho taktovkou se krom brn nského orchestru 
p edstavily hned dva brn nské sbory – eský filharmonický sbor Brno a Kantiléna, sbor d tí 
a mládeže p i Filharmonii Brno. Jako sólisté vystoupili Isabelle Cals v roli Markéty, Jean-Noël
Briend v roli Fausta, Pierre-Yves Pruvot jako Mefisto a Brandera ztvárnil Martin Gurba .

15I10I2019 Fórum Karlín, Praha
ESKÝ ROZHLAS

P ímý p enos zahajovacího koncertu multižánrového festivalu Struny podzimu, na kterém 
Filharmonie Brno pod taktovkou dirigenta Troye Millera doprovodila sou asnou hv zdu indie 
scény, Ameri anku Lauru Mvulu. 

16I10I2019 Besední d m, Brno
ESKÝ ROZHLAS

Jen den po zahájení festivalu Struny podzimu zakon ila Filhramonie Brno také domácí 
festival Moravský podzim exklusivn  pod vedením dvou dirigent , Dennise Russela Daviese 
a Petera Eötvöse. I tento koncert zaznamenal eský rozhlas.

15I11I2019 Besední d m, Brno
ESKÝ ROZHLAS
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Koncerty nazvané Antonín Dvo ák a Laurie Anderson byly dlouho dop edu beznad jn
vyprodány. Našt stí pro všechny ty, kte í se do sálu Besedního domu nedostali, eský 
rozhlas jeden z t chto koncert  zaznamenal a v lednu 2020 odvysílal na stanici Vltava. 
Ve skladb Amelia slavné americké skladatelky a alternativní um lkyn  Laurie Anderson 
vystoupil také violoncellista albánského p vodu Rubin Kodheli.   

G) EDUKACE

Filharmonie Brno, podobn  jako jiné sv tové orchestry, upíná velkou pozornost k rozvoji 
a podpo e hudební výchovy u p edškolních a školních d tí a také u dosp lých. V rámci 
hudebn -eduka ní innosti prob hla v pr b hu celého roku 2019 ada nových vzd lávacích 
program .

Hudební workshopy a interaktivní dílny pro d ti MŠ a ZŠ

19I03I2019 
26I03I2019 
02I04I2019
03I04I2019
16I04I2019 
21I05I2019 
05I11I2019 
12I11I2019 
03I12I2019 
05I12I2019 
10I12I2019 

Pro d ti z mate ských a základních škol jsme p ipravili výjezdní hudební dílnu, která je 
koncipována dle v ku d tí, požadavk  pedagog  a konkrétního prostoru a vybavení, kterým 
škola/školka disponuje. Ve zmi ovaném období se jednalo o 8 t íd ZŠ a MŠ, celkem tedy 
o 140 žák .
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Hudební workshopy s hudebníky Filharmonie Brno

Pro I. a II. stupe  ZŠ jsme od února 2019 nasadili dva nové interaktivní programy 
s hudebníky a lektorkami Filharmonie Brno p ímo v Besedním dom . Cílem t chto program
je p edstavit orchestrální hudební nástroje, rozší it spektrum podn t  pro práci v hodinách 
hudební výchovy ve škole a seznámit žáky s prost edím Besedního domu. 

NA BUBEN SE NETLU E
05I02I2019  (10:00) 
06I02I2019  (10:00) 
19I02I2019  (10:00) 
22I02I2019  (8:30, 10:00) 
27I02I2019  (8:30) 
01I03I2019  (8:30, 10:00) 
07I03I2019  (8:30, 10:00) 
08I03I2019  (8:30, 10:00)
21I03I2019  (8:30, 10:00) 
22I03I2019  (8:30, 10:00) 
09I05I2019  (8:30, 10:00) 
10I05I2019  (8:30, 10:00) 
23–27I09I2019  (8:30, 10:00, 10 skupin) 
01–02I10I2019  (8:30, 10:00) 
31I10I2019  (8:30, 10:00) 

6–7I11I2019  (8:30, 10:00) 

19I11I2019  (8:30, 10:00) 

Workshop v délce 90 minut, p i kterém se d ti po boku hrá  na bicí nástroje (Kristýna 
Švihálková, Petr Hladík, Lukáš Krej í, Martin Švec) seznámily se základními i mén



52 

známými orchestrálními i sólovými bicími nástroji, pod vedením lektorek Kristýny Drášilové a 
Michaely Kulískové si samy vyzkoušely zahrát na nástroje orffovského instrumentá e a na 
záv r vyslechly krátký koncert v sále Besedního domu.

FANFÁRUM
08I04I2019 (8:30, 10:00) 
29I05I2019 (8:30, 10:00) 

Druhým programem tohoto typu je 90minutový program s žes ovým kvartetem (Petr Hoja  –
trubka, Miloš Kova ík – lesní roh, Jakub Pavluš – trombon, Metod j Dvo ák – tuba), ve 
kterém se d ti seznámily s historií a technikou hry na jednotlivé žes ové nástroje, vyzkoušely 
si zahrát na nátrubkové trumpetky, absolvovaly hudební lekci a vyslechly krátký koncert 
kvarteta mapující d jiny hudby od baroka až po sou asnost.

VARHANY, NÁSTROJ KRÁL
08I04I2019 (8:30 a 10:00) 

Hudební nástroj, um lecké dílo a do poloviny 18. století též nejsložit jší stroj, jaký lov k
vynalezl a sestrojil. Kolik mají píš al, co jsou to varhanní rejst íky a vzdušnice a jak se na n
vlastn  hraje? S d tmi jsme objevovali, jak obrovskou hudební i barevnou škálou tento 
královský hudební nástroj disponuje a také jsme si na n j zahráli.

NA VÁNOCE DLÚHÉ NOCE: VÁNO NÍ HUDEBNÍ WORKSHOPY PRO ŠKOLY
16–20I12I2019 (13 skupin) 

Prom na t ídy v orchestr, který vzájemn  spolupracuje. Hráli jsme a zpívali tradi ní i mén
známé koledy a váno ní písn  a naladili jsme se na notu nejkrásn jších svátk v roce. 

Workshopy pro d ti a rodi e

12I03I2019  (10:30 a 11:30) 
28I03I2019  (10:30 a 11:30) 
04I04I2019  (10:30 a 11:30) 
18I04I2019  (10:30 a 11:30) 
16I05I2019  (10:30 a 11:30) 
30I05I2019  (10:30 a 11:30) 
20I06I2019  (10:30 a 11:30) 
27I06I2019  (10:30 a 11:30) 

Ve spolupráci s Knihovnou Ji ího Mahena jsme uspo ádali dva kurzy (každý z nich m l 10 
lekcí) pro rodi e s d tmi ve v ku 1,5–2 roky a 2–4 roky. V t chto kurzech je d raz kladen na 
rozvoj d tské e i, pracuje se tedy s íkadly a písni kami s logopedickým p esahem, 
seznamuje se s nástroji orffovského instrumentá e, pracuje se s hudební pam tí 
a prost ednictví hudby se posiluje vztah mezi dít tem a rodi em.
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Prázdninové workshopy

MASOPUSTNÍ RADOVÁNKY
11–13I02I2019 

Již pátým rokem po ádá Filharmonie 
Brno hudební workshopy b hem
školních prázdnin. V dob jarních 
prázdnin 11.–13. února prob hl 
prázdninový workshop s názvem 
Masopustní radovánky, p i kterém se 
d ti seznamovaly s hudebním 
odkazem lidových tradic 
v masopustním období.

MALOVÁNÍ, NOTOVÁNÍ VE M ST  I NA SOLÁNI
8–12I07I2019 Besední d m, Jurkovi ova vila

Pro  si zapisoval Leoš Janá ek noty na manžety od košile? A pro  vypadají vily Dušana 
Jurkovi e jako perníkové chaloupky? Pro  oba jezdili práv  na Valašsko? Bál se Leoš 
Janá ek erta? Prázdninový workshop se vydal po stopách obou um lc  a nechal se 
inspirovat jejich láskou k lidové tvorb . Ú astnící vytvo ili (nejen) folklorní t leso, vyrobili si 
vlastní kroje i hudební nástroje. Hudební dílny se uskute nily v Besedním dom , výtvarná 
ást v Jurkovi ov  vile, kam na záv r pozvali rodi e a p átele na velkou zahradní slavnost.

JAK SE D LÁ HUDEBNÍ KLIP
15–19I07I2019 Besední d m, Univerzitní kino Scala

Jaké to je být tv rcem vlastního animovaného filmu? B hem p tidenního workshopu se 
ú astnící stali scénáristy, režiséry, výtvarníky, hudebními dramaturgy, skladateli i zvuka i.
Sv j film na záv r promítli všem rodi m a p átel m na velkém plátn  kina Scala. A co víc: 
„Vyzkoušej si roli filmového producenta a ukaž jej celému sv tu!“

TANEC A HUDBA VŠEMI SMYSLY
15–19I07I2019 Besední d m

Hudba a tanec prost  pat í k sob ! V druhém ro níku hudebn -pohybového workshopu FB 
d ti prozkoumaly, jak se toto spojení prohloubí, pokud se oslabí, nebo naopak posilní
n který ze základních lidských smysl . Jaká je hudba na dotek? Dokážeš tan it poslepu, 
nechat se vést hudbou a vložit svou d v ru ostatním? Jak vnímají rytmus neslyšící? A jak 
nás dokáže um lecky inspirovat v n  nebo chu ? A m že to vlastn  všechno fungovat? O 
tom všem se d ti p esv d ily na vlastní o i, uši, nos, ruce i chu ové pohárky.

HUDBA A VESMÍR
29–30I10I2019 Besední d m

Víte, že s mimozemš any si asi moc nepokecáte, ale mohli byste si porozum t díky hudb ?
Velká výprava za krásami vesmíru a hudby v n m. A rozhodn jsme si nekladli jednoduché 
cíle! Skrze Slune ní soustavu jsme se pokusili prozkoumat i vzdálené galaxie, nové planety, 
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jejich m síce a p ípadné tamní obyvatele. D ti se staly sou ástí našeho vesmírného týmu a 
jedn mi z prvních hudebních kosmonaut  ve vesmíru.

Koncerty pro školy

MALÝ HUDEBNÍ EXPERIMENT
29I04I2019 (9:00 a 10:40) 
30I04I2019 (9:00 a 10:40) 

Na ja e 2019 jsme nabídli základním školám 
Jihomoravského kraje 4 termíny d tského interaktivn -
eduka ního koncertu s názvem Malý hudební experiment,
v jehož rámci se d tem p edstavilo violoncellové sexteto 
Solitutticelli cello Ensemble. Pr vodní slovo m ly Kristýna 
Drášilová a Michaela Kulísková. B hem hodinového 
koncertu se d ti seznámily s tím, jaká je práce hudebníka 
v orchestru, a violoncellisty jsme „otestovali“ v n kolika 
záludných situacích. Vyzkoušeli jsme, jak je t žké hrát bez 
dirigenta, jaké to je hrát ve vesmíru, jak d ležité jsou 
emoce v hudb  a zda hudebníci m žou hrát, pokud se 
nemohou hýbat. B hem celého koncertu se d ti 
interaktivn  ú astnily jeho pr b hu.

Mozartovy d ti

HUDBA VŠEMI SMYSLY

10I06I2019 (8:00 a 9:00) 
11I06I2019 (11:00) 
12I06I2019 (9:00, 10:00 a 11:00) 
13I06I2019 (10:00) 
14I06I2019 (10:00 a 11:00)

V rámci festivalu Mozartovy d ti prob hlo v prostorách Besedního domu dev t hudebních 
lekcí s názvem Hudba všemi smysly. B hem 50minutové lekce vedené Kristýnou Drášilovou 
a Michaelou Kulíškovou si studenti vyzkoušeli práci hudebníka v orchestru, seznámili se 
s notovým zápisem, doprovodili si reprodukovanou orchestrální skladbu a zahráli si na 
nástroje orffovského instrumentá e. Celkem se t chto workshop  zú astnilo 145 d tí.

KONCERTY PRO ŠKOLÁKY

04I06I2019 (9:00) Besední d m
V rámci festivalu Mozartovy d ti prob hl také Koncert pro školáky, na n mž vystoupili na 
pódiu Besedního domu, po boku profesionálních orchestrálních hrá  orchestru Filharmonie 
Brno, vybraní talentovaní studenti ze základních um leckých škol Jihomoravského kraje. 
Koncert se uskute nil pod taktovkou Zde ka Nádení ka, pr vodní slovo m ly Kristýna 
Drášilová a Michaela Kulísková. Koncert navštívilo 198 student .

24I10I2019 (9:00 a 10:45) Besední d m
Pravidla hudebního provozu: Když jedete po silnici sami, m žete si zrychlovat, zpomalovat, 
zastavovat a nic se nestane. Ale co když se vás rozjede víc? To už chce n jaká pravidla. 
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Stejn  jako v hudb , pokud se na pódiu sejde víc hudebních nástroj . T eba šest violoncell. 
M že to totiž skon it po ádnou boura kou! Koncert pro školáky byl koncipován na pomezí 
hudebního vystoupení a workshopu. D tský poslucha  se stal sou ástí d je a aktivn  se 
podílel na pr b hu celého koncertu. Ú inkujícími byly Solitutticelli cello Ensemble a 
moderátorky Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková.

18I11I2019 (9:00 a 10:20) Besední d m
O Fanfárovi a Tramtárovi – výchovný koncert pro mate ské školky. Napínavé hudební 
vypráv ní o tom, co se ve Filharmonii Brno d je poté, když odejde poslední hudebník dom .
Jak hraje hudební nástroj, ve kterém se zabydlí sk ítek? Fanfár s Tramtárem se starají o 
všechny naše žes ové nástroje. Jaké to jsou a jak se na n  hraje? Interaktivní koncert, ve 
kterém d ti figurují jako rovnocenní par áci hudebník  a jsou jim doslova „na dosah“. Žádné 
sezení na židli kách, ale spousta hudební zábavy pro d ti ve v ku 3–6 let. Ú inkovali Petr 
Hoja  (trubka), Martin Novák (lesní roh), Jakub Pavluš (trombon), Metod j Dvo ák (tuba) s 
moderátorkami Kristýnou Drášilovou a Michaelou Kulískovou.

Vzhledem k zájmu o intenzivn jší práci s kolektivem jsme otev eli t i nové programy pro t i
odlišné v kové kategorie:

Hudební workshopy pro maminky a batolátka (1,5–3 roky) a Hudební workshopy pro 
maminky a d ti (3–6 let). Kurzy jsou koncipovány jako 10 na sebe navazujících lekcí/p l
roku. Konají se v hudební klubovn  Knihovny Ji ího Mahena.

Od íjna 2019 jsme otev eli hudební kurz s názvem Filharmonická p ípravka pro 
talentované d ti, který probíhá 1x týdn . Na p lro ní kurz plynule navazuje p lro ní
pokra ování ve stejné intenzit  s cílem p ipravit d ti na vlastní výb r hudebního nástroje.
P ípravka je ur ena pro d ti ve v ku 5–7 let. Lekce se konají v Besedním dom .

Od íjna 2019 jsme zahájili startovní kurz hudebních workshop  pro dosp lé. Lekce se 
konají 10x ro n  v Besedním dom  (30. 10. 2019, 27. 11. 2019). 

H) KANTILÉNA

27I01I2019 Kulturní d m Šternberk, 19:00 
PODVE ERY S HUDBOU 

14I03I2019 Janá kovo divadlo, Brno, 19:00 
TOSCA  

17I03I2019 Janá kovo divadlo, Brno, 17:00 
TOSCA  

20I03I2019 ervený kostel, Brno, 19:00 
KONCERT PRO UNICEF  

24I03I2019, Besední d m, Brno, 18:00 
JARNÍ KONCERT 
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01I06I2019 SONO Centrum, 19:00 
KANTILÉNA IN RHYTHM 2019

15I06I2019 Lednicko-valtický areál, Pálava a dolnorakouský Weinviertel, 10:00 
HUDBA NA KOLE 2019 

15I06I2019 Primaciálný palác, Bratislava, 12:15 
BRATISLAVSKÝ ZBOROVÝ FESTIVAL

16I06I2019 Besední d m, Brno, 18:00 
KONCERT S MA ARSKÝM ROZHLASOVÝM D TSKÝM SBOREM  

25I11I2019 Besední d m, Brno, 17:00 
PODZIMNÍ KONCERT¨

29I11I2019 nám stí Svobody, Brno, 17:00 
ROZSVÍCENÍ VÁNO NÍHO STROMU 2019

11 - 15I12I2019 Slovensko, Ma arsko
VÁNO NÍ TURNÉ

16I12I2019 Besední d m, Brno, 18:00 
VÁNO NÍ MATINÉ

25I12I2019 Besední d m, Brno, 18:00 
TRADI NÍ VÁNO NÍ KONCERT
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I) MHFB

VELIKONO NÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
Téma: Ceremonie / Je dobré slavit Pána
14–28I04I2019 Brno 

Velikono ní festival se dosud inspiroval p edevším d ním ve Svatém a Velikono ním týdnu, 
motivy ob ti/utrpení a vzk íšení. 28. ro ník festivalu objevoval r zné podoby t chto motiv ,
nap í asem i k es anským sv tem. V pomyslném st edu Evropy se b hem dvou týdn
s nadsázkou setkaly všechny kon iny zem  a jejich liturgie. 
Na Kv tnou ned li zazn l gregoriánský chorál v podání Scholy Gregoriany Pragensis 
a uskute nila se premiéra díla na objednávku festivalu od estonského skladatele Toivo 
Tuleva. Rozmanité byly i temné hodinky, završené na Velký pátek Koncertem pro sbor
Alfreda Schnittkeho v podání Vox Iuvenalis a dalších brn nských sbor .

Velikono ní týden pak vyplnilo mimo jiné velikono ní procesí v ím  kolem roku 1600 
s hudbou Tomase Luise da Victoria a jeho sou asník  v podání špan lského souboru La 
Grande Chapelle. Festival završilo Velikono ní oratorium Johanna Sebastiana Bacha –
bohužel v Besedním dom , protože kostel sv. Jan  se rozhodl skon it s povolováním 
koncert v chrámu – v bec první brn nské provedení tohoto díla v takzvané pou ené 
interpretaci Czech Ensemble Baroque. 

14I04I2019, zahajovací koncert, katedrála svatých Petra a Pavla
KONCERT PRO KV TNOU NED LI

Program:  Pašijové meditace, Gregoriánský chorál v liturgii Svatého týdne
Tulev: So Shell He descent (sv tová premiéra, dílo na objednávku festivalu) 

Schola gregoriana Pragensis

sólisté Bettina Schneebeli, Ivana Rusko, Ji í Hájek, Jaroslav B ezina
Ars Brunensis Chorus, Dan Kalousek 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russel Davies 

Zahajovací koncert festivalu byl o ekávanou událostí zejména z toho d vodu, že pro n j byla 
objednána velká vokáln -instrumentální kompozice estonského skladatele Toivo Tuleva. Šéf 
brn nských filharmonik  Dennis Russell Davies ídil celý aparát s jistotou a nadhledem 
zkušeného dirigenta.

Koncert nesl podtitul Nova et vetera (Stará i nová, p ípadn Staré i nové v závislosti 
na kontextu). Starou hudbu, nebo v p eneseném smyslu tradici, p edstavoval repertoár 
gregoriánského chorálu vybraný a provedený Scholou Gregorianou Pragensis pod 
vedením Davida Ebena.  
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15I04I2019, chrám sv. Josefa, Josefská ulice
BYZANTSKÉ PAŠIJE

Program:  pravoslavný repertoár Svatého týdne

Aikaterini Asfoura zp v
Philokallia  
dirigent Marios Christou 

Program s názvem Byzantské pašije byl v nován zp v m východních liturgií z bohoslužeb 
takzvaného Velkého týdne (obdoba Svatého týdne). Soubor Philokallia vytvo il v krásném 
kostele sv. Josefa, kam festival zamí il poprvé ve své historii, mystickou atmosféru.

16I04I2019, kostel sv. Josefa, Josefská
ECCE HOMO  

Program: Emmert: Ajh a, lovek! Ecce homo, symfonie pro sólové housle (Jan 19, 5–6) 

Milan Pa a housle

PALOVA MODLITBA 
„Koncert byl náro nou, ale 
o iš ující vnit ní cestou, která 
však krom  p ímé konfrontace s 
vlastními démony nabízela osobní 
vykoupení a pokorné odevzdání 
se. To vše bylo korunované 
interpreta ní bezchybností 
houslisty.“ (Brno – M sto hudby)
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17–19I04I2019
KONCERTY VE SVATÉM TÝDNU 
TEMNÉ HODINKY
Varhaník Hans-Ola Ericsson a Barokní orchestr Pražské konzervato e. Varhanní recitál 
a Schreierovo Oratorium na Velký pátek. V sobotu Schnittkeho Koncert pro sbor.

17I04I2019 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice
VARHANNÍ DIPTYCH I
JENŽ JSI NA NEBESÍCH
varhanní recitál

Program:  Bach, Buxtehude, Muffat, Vasks 

Hans-Ola Ericsson varhany 

V rámci temných hodinek vystoupil ve st edu švédský varhaník a skladatel Hans-Ola 
Ericsson, mezinárodn  uznávaný um lec, který vyniká p edevším interpretací sou asné 
varhanní hudby a je významným interpretem díla Oliviera Messiaena.

18I04I2019 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice
TVÁ V LE SE STA

Program:  Schreier: Oratorium na Velký pátek, pro 4 sólové hlasy a komorní orchestr 

Anna Petrtylová canto (Genius caelestis / And l)
Monika Machovi ová alt (Misericordia / Boží milosrdenství) 
Marek Žihla tenor (Peccator / H íšník)
David Malát bas (Iustitia / Spravedlnost) 
Barokní orchestr Pražské konzervato e
dirigent Jakub Kydlí ek
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Na Morav  máme dochováno jedno sepolkro pod názvem Oratorium na Velký pátek od 
Josefa Schreiera. Josef Schreier pat í k nep ehledné ad eských kantor , kte í byli nositeli 
hudební kultury na chudém venkov . V rámci Temných hodinek skladbu prodvedl Barokní 
orchestr Pražské konzervato e.

     

19I04I2019, kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská ulice 
SV TLO BEZE STÍNU, PRAMEN POKOJE

Program:  Schnittke: Koncert pro sbor a cappella na text z Knihy ná k eho e z Nareku 
(ruský p eklad Naum Grebnev)

Velký pátek se Schnittkeho Koncertem pro sbor a recitacemi v podání Lukáše Riegera se 
sopranistkou Lenkou Cafourkovou a pod vedením Jana Ocetka stal mimo ádným zážitkem, o 
který se postaraly ty i brn nské sbory: Vox Iuvenalis, Smíšený sbor Kantiléna, P vecký 
sbor Masarykovy univerzity a Láska opravdivá.
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23I04I2019, kostel sv. Jakuba nebo chrám sv. Jan  u minorit
ŠPAN LSKÉ VELIKONOCE V RENESAN NÍM ÍM
Velikono ní oslavy na Piazza Navona

Program:  Tomas Luis de Victoria a špan lské bratrstvo Vzk íšení v ím , eská 
premiéra
S. Giacomo degli Spagnoli (matutinum a laudy)
Procesí na Piazza Navona

CESARE BENDINELLI (z. 1617), TOMÁS LUIS de VICTORIA 
SERAFINO RAZZI (1531–1613) / FEO BELCARI (1410–1484)  
TOMÁS LUIS de VICTORIA
GIOVANNI PIERLUIGI da PALESTRINA, TOMÁS LUIS de VICTORIA 
ROCCO RODIO (cca 1535–1615)  

S. Giacomo degli Spagnoli (mše, nešpory a kompletá )
 BERNARDO CLAVIJO del CASTILLO (1545–1626) 

TOMÁS LUIS de VICTORIA
 GIOVANNI PIERLUIGI da PALESTRINA (atrib.) 

FRANCISCO GUERRERO (1528–1599) / LOPE de VEGA (1562–
1635)

 ANONYM / AGOSTINO MANNI (1547/48–1618) 

La Grande Chapelle 
um lecký vedoucí Albert Recasens

Velikono ní procesí na Piazza Navona v centru íma na konci 16. století. Tam se poslucha i
p enesli díky špi kovému špan lskému souboru La Grande Chapelle. 
„Po dozn ní posledního zp vu srdce poslucha  naplnila irá radost, naplno tryskající z celé 
hudební slavnosti. Ucelený program p inášel uspokojení v pocitu celistvosti a smysluplnosti 
p ednášeného poselství. Zdálo se, jako by se spolu s proudem hudby klenbou kostela na lidi 
snášel i proud sv tla a nad je, pokoje a vnit ního míru..."
Koncert natá ela eská televize.

    

25I04I2019, bazilika Nanebevzetí Panny Marie na Starém Brn
VARHANNÍ DIPTYCH II, RADOST A ZÁ
varhanní recitál 

Program: Dandrieu: Offertoire pour le jour de pâques „O filii et filiæ“
Dupré: Cortège et litanie op. 19 . 2
Franck: Prière op. 20 
Wagner / arr. Michael Bártek: Karfreitagszauber (Kouzlo Velkého pátku) z 

opery Parsifal WWV 111  
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Messiaen: La résurrection du Christ 
Messiaen Joie et clarté des corps glorieux 
Ropek: Variace na „Victimae paschali laudes“

Michael Bártek varhany 

Od baroka po sou asnost, navíc 
na oba nástroje baziliky – to byl 
varhanní recitál brn nského 
rodáka Michaela Bártka, který 
v sou asnosti p sobí ve
Švýcarsku.

28I04I2019, kostel sv. Jan
BRÁNY PEKLA PROLOMENY

Program:  J. S. Bach: Lobet den Herrn, alle Heiden  
J. S. Bach: Oster-Oratorium D-Dur (Velikono ní oratorium D dur) BWV 249 

pro sóla smíšený sbor a orchestr 

Pavla Radostová soprán (Marie Jakubova) 
Monika Jägerová alt (Marie Magdalena)
Jakub Kubín tenor (Šimon Petr)
Ji í Miroslav Procházka bas (Jan) 
Luise Haugk barokní hoboj
Czech Ensemble Baroque
sbormistryn Tereza Válková
koncertní mistr Peter Zají ek
dirigent Roman Válek

„Brány pekla jsou prolomeny!“ byl podtitul záv re ného ve era Velikono ního festivalu 
duchovní hudby v Brn  a mohl to být zárove  pocit každého poslucha e, který p išel na 
koncert se srdcem otev eným oslavit hudbou úst ední týden velikono ních svátk . Tento 
ve er byl mimo ádný nejen velikostí a hloubkou díla Johanna Sebastiana Bacha, ale i jeho 
velmi kvalitním provedením Czech Ensemble Baroque se svými sólisty.
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MOZARTOVY D TI
10. ro ník
30I5–16I6I2019 Brno  

V kv tnu a ervnu prob hl jubilejní desátý ro ník talentového festivalu Mozartovy d ti, který 
se tradi n uskute nil v režii Filharmonie Brno za spolupráce se ZUŠ Smetanova. I tentokrát
projekt finan n  významn  podpo il Jihomoravský kraj a umožnil tak uspo ádání akce, které 
se zú astnilo široké poslucha ské publikum z celého Jihomoravského kraje. Podstatou 
projektu je podpora rozvoje hudebního talentu a muzikantských dovedností d tí a snaha 
rozvinout jejich vztah nejen ke klasické hudb .

Bohatý program Mozartových d tí sestával z n kolika r znorodých koncert , na 
kterých se p edstavili mladí talenti z nejr zn jších hudebních obor  z celého 
Jihomoravského kraje. Tato vystoupení vyvrcholila t emi koncerty. Tradi ní Májový koncert, 
na jehož programu byla díla Antonína Dvo áka (Biblické písn se sólistou Richardem 
Novákem a Mše D dur „Lužanská“), prob hl v bazilice Nanebevzetí Panny Marie na 
Mendlov  nám stí a vedle Filharmonie Brno se zde p edstavil i smíšený p vecký sbor 
„mladých Mozart “ Jihomoravského kraje. Koncert se vrátil k p vodní charitativní myšlence 
spoluprací s Centrem kardiovaskulární a transplanta ní chirurgie Fakultní nemocnice u svaté 
Anny a byl v nován dárc m orgán  a jejich rodinám. Druhý koncert se uskute nil 
v Besedním dom , kde se talentované d ti, které již v útlém v ku dosáhly na ta nejvyšší 
místa na tuzemských i mezinárodních hudebních sout žích, p edstavily jako sólisté za 
doprovodu Filharmonie Brno. T etí a zárove  záv re ný koncert se uskute nil v brn nském 
Bobycentru, kde spole n  s filharmoniky usedli do orchestru i mladí um lci tentokrát pod 
vedením šéfdirigenta FIlharmonie Brno Dennise Russella Daviese s mladým klavíristou 
Janem Schulmeistrem, absolutním vít zem Amadea. Na koncert  zazn lo mimo jiné dílo 
Modesta Musorgského Obrázky z výstavy. Krom  koncert  v letošním ro níku nechyb l ani
eduka ní blok, tedy eduka ní i aktivn  poznávací akce zam ené na hudební vnímání 
malých poslucha , pro n ž byly p ipraveny speciální hudební workshopy pod vedením 
zkušených lektor .
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MHF ŠPILBERK 2019 
20. ro ník
14–22I08I2019 Hrad Špilberk, Brno 

Program dvacátého ro níku Mezinárodního hudebního festivalu Špilberk, konaného ve 
dnech 14.–22. srpna 2019, byl – tak jako p edchozí ro níky – rozkro en mezi tu 
nejd stojn jší klasiku a crossover, takže si na své p išlo široké spektrum poslucha .
V letošním ro níku také nechyb ly kinokoncerty, vybrané ve spolupráci s IMZ (International 
Music Centre).  

14I08I2019 
ROMANTICKÝ KARNEVAL 

Program:  Berlioz: ímský karneval, p edehra op. 9
Berlioz: Letní noci (výb r – 1. Villanelle)
Saint-Saëns: Karneval zví at (výb r – 13. Labu )
Offenbach: Hoffmannovy povídky (výb r – Barkarola, árie „Les oiseaux dans 
la charmille“)

  Offenbach: Orfeus v podsv tí (výb r – Kankán)
  Lehár: Giuditta, opereta (výb r – „Meine Lippen sie küssen so heiss“)

J. Strauss otec: Karneval v Pa íži, kvapík op. 100
J. Strauss syn: Fledermaus, opereta op. 262 (výb r – „Mein Herr Marquis“, 
píse  Adély z 2. d jství; P edehra)

  Glazunov: Karneval, p edehra op. 45
Fibich: V podve er, selanka pro orchestr op. 39

  Smetana: Hubi ka, opera (výb r – „Hlásej ptá ku“, árie Vendulky)
  Smetana: Pražský karneval. Introdukce a polonéza
  Dvo ák: Rusalka, opera op. 112 (výb r – árie „M sí ku na nebi hlubokém“)

Dvo ák: Karneval, p edehra op. 92

Patricia Jane ková soprán
Filharmonie Brno  
dirigent Risto Joost

Tak jako karneval navozuje pocit veselí p ed po ínajícím 
p stem, i období MHF Špilberk bývá dozvukem posledních 
dovolených a vrcholu léta. Program zahajovacího koncertu 
dvacátého ro níku festivalu bezezbytku toto o ekávání 
naplnil. Pod taktovkou mladého estonského dirigenta Rista 
Joosta a za zp vu esko-slovenské sopranistky Patricie 
Jane kové rozezn l pod širým nebem orchestr Filharmonie 
Brno sv j romantický karneval. 

15I08I2019 
THE KLEZMATICS

Program: The Klezmatics: písn  z alb Possessed, Wonder Wheela, Apikorsim / Heretics

Lorin Sklamberg akordeon  
Frank London trubka 
Paul Morrissett kontrabas, cimbál
Matt Darianu klarinet 
Lisa Gutkin housle 
Richie Barshay bicí
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Druhý festivalový ve er se nesl ve znamení klezmeru. Na podium se postavila legendární
kapela The Klezmatics. Uskupení, založené v roce 1986 v New Yorku, tvo í n kolik 
muzikant  s r zným zázemím, spojených zájmem o židovskou hudbu. Dali si název The 
Klezmatics, v emž je prý ukryta narážka na tehdy známou punkovou skupinu Plasmatics. A 
n co z punkov  neortodoxního p ístupu v sob  tvorba The Klezmatics zcela jist  má. 

18I08I2019 
KINOKONCERT I: KONCERT ZE ZAKÁZANÉHO M STA

Program: Richter: November 
  Rachmaninov: Klavírní koncert . 2 c moll op. 18 
  Orff: Carmina Burana  

Mari Samuelsen housle
Daniil Trifonov klavír
Aida Garifullina soprán
Toby Spence tenor 
Ludovic Tézier baryton 
Víde ská p vecká akademie
Šanghajský jarní d tský sbor
Šanghajský symfonický orchestr
dirigent Long Yu

Slavnostní open air koncert v nádherné
scenérii Zakázaného m sta v ínském 
Pekingu se konal 10. íjna 2018 p i p íležitosti oslav 120. výro í existence 
vydavatelství Deutsche Grammophon. Jako sólisté Buránských písní se p edstavily 
operní hv zdy Aida Garifullina, Toby Spence a Ludovic Tézier, spoluú inkoval 
Šanghajský jarní d tský sbor a Víde ská p vecká akademie. Šanghajský symfonický 
orchestr ídil Long Yu. Záznam koncertu byl výjime ný svou mimo ádnou technickou 
kvalitou.

19I08I2019 
KINOKONCERT II: JONAS KAUFMANN – „DOLCE VITA“

Program: Puccini, Verdi, Leoncavallo, Rota, Dalla, Cardillo, Modugno  
– italské písn  a árie

Jonas Kaufmann tenor
Anita Rachvelishvili mezzosoprán
Rundfunk-Sinfonieorchester Berlin 
Jochen Rieder dirigent 

Žádný sál nem že nabídnout to, co nabízí tohle nebe plné
hv zd, vycházející m síc a teplá letní noc... S širokým
repertoárem této „italské“ noci se Jonas Kaufmann vydává po stopách Carusa a Pavarottiho, 
ale nastavuje své vlastní akcenty v rytmu svého brilantního hlasu. Jeho hostem je 
mezzosopranistka Anita Rachvelishvili, narozená v Tbilisi, která se prosadila rolí Carmen
v milánské La Scale v roce 2009. Pod názvem Dolce vita zní písn  Nina Roty, Ernesta de 
Crutise, Domenica Modugna a Franca Migliacciho, árie od Giacoma Pucciniho, Pietra 
Mascagniho a Ruggera Leoncavalla; sám orchestr p ipojuje svou interpretaci skladeb 
Pucciniho ad.
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21I08I2019 
POCTA MILOŠI FORMANOVI  

Program:  Hudba z film režiséra Miloše Formana: 
VALMONT (Charpentier: Te Deum) 

                       ERNÝ PETR (Marat: Nej, nej, nej...) 
                       LÁSKY JEDNÉ PLAVOVLÁSKY (lidová: Šeptám jí do ouška)
                       HO Í, MÁ PANENKO (Nová ek: Castaldo symphony, Mareš: Hv zda na vrb )
                       RAGTIME (Newman: hlavní téma)
                       AMADEUS (Mozart: Symfonie . 29 A dur KV 201 – 1. v ta, árie Královny noci 
z opery Kouzelná flétna KV 620, Symfonie . 25 g moll KV 183 – 1. v ta, árie Konstanze 
„Martern aller Arten“ z opery Únos ze serailu KV 384)
                      MUŽ NA M SÍCI (Fekaris / Perren: I Will Survive) 
                      P ELET NAD KUKA ÍM HNÍZDEM (Nitzsche: úvodní téma)
           VLASY (MacDermot/Pierso: Aquarius, Good Morning Starshine, Let the 

Sunshine) 

Jana Sibera soprán
Alžbeta Stanková, Michaela Glagoli ová, Tereza Hálová, Viktor Dyk, David Holý vokály
Lukáš Chejn kytara  
Marcel Javor ek klávesy

eský národní symfonický orchestr
dirigent Kryštof Marek

Pátý ve er a sou asn  t etí živý koncert festivalu byl v nován poct  nejznám jšímu 
eskému režisérovi Miloši Formanovi. Na koncert  zazn ly nejznám jší skladby z jeho film

nato ených v eskoslovensku i v Americe, a to v podání eského národního orchestru pod 
taktovkou dirigenta Kryštofa Marka. 

22I08I2019 
JANOSKA ENSEMBLE SYMFONICKY 

Program:  J. Strauss syn / arr. F. Jánoška: Netopýr, p edehra k operet à la Janoska 
Lennon / McCartney / arr. Janoska Ensemble: Yesterday 
F. Jánoška: Musette pour Fritz (Hommage à Fritz Kreisler) 
Portillo de la Luz / arr. Jánoška & Jánoška: Contigo en la Distancia 
Sarasate a srbská lidová / arr. F. Jánoška: Tarantella vs. Niška Banja 
F. Jánoška: Janoska Symphony Op. 1 „Dojmy z Podunají“ (1. Bratislava, 
2. Víde , 3. Budapeš )

  R. Jánoška / arr. F. Jánoška: Melodie for Melody
Mozart / arr. F. Jánoška: Rumba pro Amadea 

JANOSKA ENSEMBLE:
Ondrej Jánoška, Roman Jánoška housle 
Julius Darvas kontrabas  
František Jánoška klavír
Filharmonie Brno  
dirigent Jurek Dyba

Záv re ný koncert festivalu byl v op t v režii orchestru 
Filharmonie Brno. Tentokrát se jako sólisté p edstavili 
virtuózové Janoska Ensemble spole n  s dirigentem Jurkem 
Dyba em. Zakladateli souboru byli sourozenci Ondrej, Roman a 
František Jánoškovi a jejich švagr Julius Darvas.  Postupn  se 
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zrodil Jánoška styl, slovy t žko popsatelná sm sice klasického repertoáru oživeného 
typickými lidovými prvky. Program Janoska Ensemble symfonicky tak svou nespoutanou 
živelností rozproudil poslucha e na sklonku léta v rámci záv re ného koncertu festivalu MHF 
Špilberk. 

MORAVSKÝ PODZIM 2019
50. ro ník
29I09–16I10I2019 Brno

Bohuslav Martin . Francie. Skladatelé spjatí s Martin , s Francií. Skladatelé slavící jubileum 
stejn  jako festival. To vše d mysln  promyšleno, provázáno a netradi n  pojato 
na 50. ro níku Moravského podzimu, který se konal od 29. zá í do 16. íjna 2019. 
„Padesátka vybízí k ohlédnutí. Nechceme být ale pouze retrospektivní, nýbrž v ko enech 
festivalu hledat nové impulzy,“ ekl dramaturg Vít zslav Mikeš.

Poslucha m tak b hem t í týdn  p edložil mix devatenácti pestrých akcí 
prezentujících hudbu od 17. století po sou asnost – vše protkal pomyslnou ervenou, 
v tomto p ípad  spíše zlatou, nití. Zahájili jsme velkolep , Glassovou minimalistickou 
operou Einstein on the Beach, ve které se role vyprav ky ujala Suzanne Vega.  

Ve ty ech dnech zazn la hudba Bohuslava Martin . Krom  jeho písní v Besedním 
dom , ve slavných brn nských vilách a v kostele také jeho scénická hudba ke Gidov
h e Oidipus, která byla provedena pouze jednou, živ , v rozhlase v roce 1936. Na 
divadelních prknech jsme ji p edstavili poprvé, ve sv tové premié e.

Do Brna se na festival sjely sv tové hv zdy – nap íklad klavíristé Piotr Anderszewski 
s Basilejským komorním orchestrem i Alexandre Tharaud, který p edstavil hudbu z komnat 
versaillského zámku. Po dvou letech se vrátil také David Greilsammer, tentokrát jako dirigent 
souboru Geneva Camerata. Hudebn -tane ní projekt Tanec Slunce, který sklízí ovace po 
celém sv t , je kritiky považován za jeden z vrcholných po in  ve sv t  sou asného 
tane ního um ní. Zvolená koncepce klade na instrumentalisty i na dirigenta zna né nároky 
nejen ve smyslu koordinace hry a tane ního pohybu, ale i v nutnosti hrát zpam ti.

Jedním z jubilujících autor , které festival p ipomn l, byl Mieczys aw Weinberg, od 
jehož narození uplynulo v prosinci 100 let. Originalita a hloubka jeho operních, symfonických 
i komorních d l p itom za íná být doce ována teprve v posledních letech. Uvedli jsme 
všechny jeho sonáty pro housle a klavír v podání Milana Paly a Ladislava Fan ovi e. 
Jednalo se o výjime ný po in, ze kterého vznikne nahrávka.

Festival nakonec vyvrcholil dv ma jubilei. Na záv re ném koncert  spole n  oslavily
své p tasedmdesátiny dv  výrazné osobnosti sou asné sv tové hudby: šéfdirigent 
Filharmonie Brno Dennis Russell Davies a ma arský dirigent, skladatel a pedagog Peter 
Eötvös. Besední d m se stal d jišt m unikátního a neopakovatelného setkání. 

Samotnému festivalu p edcházel koncert v íjnu roku 2018, jako preview akce.

20I10I2018 Besední d m, 19:30
P EDEHRA 50. RO NÍKU
MORAVSKÉHO PODZIMU

Program:  Gluck: Orfeo ed Euridice, 
koncertní provedení opery

Sonia Prina Orfeo 
Roberta Mameli Euridice 
Marie-Sophie Pollak Amor 
Czech Ensemble Baroque Choir  
sbormistryn Tereza Válková
AKAMUS (Akademie für Alte Musik Berlin)
dirigent Alexander Liebreich
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P edehra jubilejního 50. ro níku festivalu Moravský podzim 2019 p inesla jedine ný zážitek z 
koncertního „pou eného“ provedení Gluckovy opery Orfeo ed Euridice v podání špi kového 
n meckého souboru Akademie für alte Musik Berlin, eského sboru Czech Ensemble 
Baroque Choir a vynikajících sólistek pod taktovkou Alexandra Liebreicha. 

PROGRAM FESTIVALU v roce 2019 

29I09I2019 Bobycentrum, 19:00 
EINSTEIN NA PLÁŽI / ZAHAJOVACÍ KONCERT

Program:  Glass: Einstein on the Beach, poloscénické provedení opery 

Suzanne Vega vyprav ka
Collegium Vocale Gent, Ictus Ensemble 
dirigenti Georges-Elie Octors a Tom De Cock

Obdiv zaslouží ú inkující, vokální 
soubor Colegium Vocale Gent a 
instrumentální bruselský soubor 
Ictus, k tomu t i recitáto i text  a 
americká písni ká ka Suzanne 
Vega, která se v projektu 
p edstavila jako vyprav ka se 
zvukomalebným a podmanivým 
hlasem. Ú inkující ob as opoušt li
svá stanovišt , aby se za krátkou 
dobu op t vrátili do procesu. Dva 
dirigenti, Georges-Elie Octors a 
Tom De Cock, se vzájemn
dopl ovali, n kdy se st ídali.

01I10I2019 Sál Milosrdných brat í, 19:00
IL FESTINO A FRANCOUZSKÁ DVORSKÁ HUDBA
Francouzská dvorská hudba krále Ludvíka XIV.

Program:  Lambert (ca.1610–1696): Que d’amants séparés languissent nuit et jour, D’un 
feu secret je me sens consumer, Ombre de mon amant 
Camus (ca.1610–1677): Vous serez les témoins de mes vives douleurs, Que 
ta voix divine me touche, Que j’aime encore ce beau séjour, Laissez durer la 
nuit, impatiente Aurore
Mollier (ca.1615–1688) : Si je vous dis que vos yeux m’ont brûlé, Hélas, je 
sais bien, J’avais pensé qu’une si longue absence, Le printemps est de retour, 
Le verger du berger Tircis, Peux-tu douter de mon martyre, Sitôt que Philis 
j’aperçois les appâts

Dagmar Šašková mezzosoprán
Il Festino 

V prostorách konventu Milosrdných brat í v 
Brn  se dob e vyjímají komorní koncerty. Je tu 
p íjemné, historické prost edí a dobrá akustika, 
takže i mén  nosné staré nástroje zde obstojí. 
Proto tu také dob e vyzn l soubor Il Festino se 
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zp va kou Dagmar Šaškovou, kte í p ipravili poslucha m bonbónky z doby Ludvíka XIV.

02I10I2019 Divadlo Husa na provázku, 19:00
GIDE / MARTIN : OIDIPUS

Program: Gide: Oidipus, divadelní hra se scénickou hudbou Bohuslava Martin  (H 248)
sv tová premiéra scénického provedení Odipus, Jind ich Ho ejší p eklad

Mark Ther režie
Lukáš Ji i ka, Matyáš Dlab dramaturgie 
Mat j Sýkora scéna
Zuzana Formánková kostýmy
Jonáš Garaj light design  
Vladimír Hauser Oidipus, Helena ermáková Jokasta, manželka, Kristián Hochman
Eteoklés, syn Oidip v, Radim Brychta Polyneikes, syn Oidip v, Ivana Plíhalová Antigona, 
dcera Oidipova, Uršula Kluková Isména, dcera Oidipova, Jan Kola ík Kréon, slepec, u itel 
d tí Oidipových 
Ústaf-voiceband.cz – um. vedení 
/ Zden k Šturma 
chóry Lud k Strašák úvodní slovo
lenové Filharmonie Brno a 

hosté: Pavla Radostová j.h. 
soprán, Klára Hegnerová viola 
Julián Veverica viola, Lukáš
Da hel klarinet, Petr Hoja
trubka, Libuše Pan ochová j.h. 
klavír, varhany, Lukáš Krej í bicí 
nástroje, Tomáš Krej í dirigent 

V koproduk ní spolupráci s 
Terénem – dramaturgickou, 
produk ní a distribu ní platformou 
Centra experimentálního divadla (CED). 

Bohuslav Martin  zkomponoval v roce 1936 hudbu k dramatu André Gida Oidipus. Dílo bylo 
dosud pouze jako rozhlasová hra odvysíláno na vlnách eskoslovenského rozhlasu v únoru 
téhož roku (v režii Jind icha Honzla). Moravský podzim se tak stal d jišt m sv tové premiéry 
ve ejného provedení.

03I10I2019 Besední d m, 19:00
PÍSN  BOHUSLAVA MARTIN  V BESEDNÍM DOM

Program: Martin :
Svítaj, Bože, svítaj H 76, Píse  na starošpan lský text H 87, Mrtvá láska H 44, 
V zahrad  na hrad  H 77, Stará píse  H 74
Rujana, mo ská fantazie H 100
Písni ka o Hani ce H 80, Vdejte mne, mati ko H 53, Píse  o hubi kách H 
27bis, Líbej, milá, líbej! H 27, Pravý po et z cyklu T i písni ky H 34
Osm preludií pro klavír H 181 (výb r)
R že H 54, Konec všemu H 43, Krá ím, krá ím mezi vrchy H 74bis, 
Komárova svatba H 75, Ohnivý muž H 71, Foxtrot H 126bis, Nové slovenské 
písn  H 126 (výb r)
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Jana Hrochová mezzosoprán
Giorgio Koukl klavír

Mezzosopranistka Jana Hrochová ve 
spolupráci s klavíristou Giorgiem 
Kouklem p ed asem nato ila pro 
spole nost Naxos kompletní 
pís ovou tvorbu Bohuslava Martin
(5 CD). Z tohoto projektu vycházel 
recitál obou protagonist
v Besedním dom  a následný 
„maraton“ s písn mi Martin
v brn nských vilách v podání dalších
p vc  (5. 10. 2019).

04I10I2019 eskobratrský evangelický chrám J. A. Komenského ( ervený kostel), 19:00
MARTIN  VOICES

Program: J. Novák: Testamentum, Missa Philadelphiae, Jubilatio matutina
Liszt / Janá ek: Mše B dur podle Messe pour orgue Franze Liszta 
Martin : Vigilie pro varhany H 382, ty i písn  o Marii pro smíšený sbor H 235

Linda Sítková varhany 
Martin  Voices, sbormistr Lukáš Vasilek

Vystoupení p edního eského komorního sboru, vedeného sbormistrem Lukášem Vasilkem, 
zahrnovalo nejen díla Bohuslava Martin , ale také jeho žáka Jana Nováka, skladatele 
spjatého s Brnem, který byl zastoupen mj. z ídka uvád nou Missou Philadelphia.

05I10I2019 brn nské vily: Stiassny (11:00), Löw-Beer (15:00), Tugendhat (17:00) 
PÍSN  BOHUSLAVA MARTIN  V BRN NSKÝCH VLÁCH

Krátké recitály z pís ové tvorby Bohuslava Martin  navazovaly na celove erní koncert 
mezzosopranistky Jany Hrochové. Dalších písní se zhostili v podmanivých prostorách 
slavných brn nských vil mladí renomovaní p vci Lada Bo ková (soprán), Tomáš Ko ínek 
(tenor) a Roman Hoza (baryton). 

11:00 vila Stiassny
Program:  Martin :

Písni ky na jednu stránku H 294 (1943), Dv  písn  H 213bis (1932)
M síce, t i písn  s klavírem H 135 (1922)
T i písn  na básn  Apollinairovy H 197 (1930) 

Roman Hoza baryton  
Ahmad Hedar klavír 

15:00 vila Löw-Beer
Program: Martin :

Nové slovenské písn , 30 písní ve dvou adách, H 126 (1920), výb r

Tomáš Ko ínek tenor 
David Švec klavír
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17:00 vila Tugendhat  
Program: Martin :

Nový špalí ek, cyklus písní na 
texty moravské lidové poezie 
H 288 (1942) 
Písni ky na dv  stránky, 
cyklus písní na texty moravské 
lidové poezie H 302 (1944) 
Kaprálová:
Sbohem a šáte ek op. 14 
(1937) 

Lada Bo ková soprán
Marta Vašková klavír

05I10I2019 Divadlo na Orlí, ve ejná generální zkouška
06I10I2019 Divadlo na Orlí, 19:00 – premiéra
VE E E & PARÁDA

Program:  O. Adámek: Le Dîner, eská premiéra
E. F. Burian: Na pohlednice, úprava pro komorní orchestr
Satie: Paráda, balet, úprava pro komorní orchestr

Ruben Zahra um lecký vedoucí projektu (Paráda)
Diane Portelli & Dorian Mallia – Moveo Dance Company choreografie a tanec 
Charles Bezzina masky a loutky, Ritienne Zammit kostýmy, MAKA Visuals projekce, 
Christ Scicluna animace, Christopher Gatt technická podpora
BCO – Brno Contemporary Orchestra 
dirigent Pavel Šnajdr

Balet Paráda byl premiérován 
v roce 1917 v pa ížském Théâtre 
du Châtelet Ruským baletem 
Sergeje agileva. Hudbu k n mu 
složil Erik Satie, autorem 
jednoaktového libreta byl Jean 
Cocteau, kostýmy a scéna byly 
dílem Pabla Picassa. Projekt 
PARÁDA & the Velvet Gentleman
se p idržoval dobové estetiky 
baletu, kterou však konfrontoval 
se sou asnými technickými 
možnostmi (animace, projekce 
apod.). Samotnému provedení 
p edcházel workshop pro d ti. 
Jako p ipomínka dvojího výro í E. F. Buriana zazn la ukázka z tvorby tohoto skladatele, 
jehož kabaretní poetika má se Satieho Parádou leccos spole né. eské premiéry se do kal 
hudebn -divadelní kus Le Dîner (Ve e e, 2012) mezinárodn  úsp šného eského skladatele 
Ond eje Adámka, usazeného ve Francii.



72 

07I10I2019 Univerzitní kino Scala, 14:00
UM NOV DNÝ BIOGRAF I – MIECZYS AW WEINBERG (MOISEJ VAJNBERG)
Beseda o skladateli a projekce jeho opery Pasažérka
moderoval Jan Špa ek

Um nov dný biograf je pravidelný 
p ednáškový cyklus Ústavu hudební v dy 
Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 
situovaný do Univerzitního kina Scala a 
vedený muzikologem Janem Špa kem. 
V dob  konání Moravského podzimu 2019 
vstupoval tematicky hned dvakrát do 
festivalového d ní, ímž se otev el nejen 
student m, ale i široké ve ejnosti. První byl 
zam en na Mieczys awa Weinberga, polsko-
ruského skladatele židovského p vodu, od 
jehož narození v prosinci uplynulo sto let a 
jemuž lo ský ro ník Moravského podzimu 
v noval zvýšenou pozornost. Sou ástí besedy byla projekce inscenace Weinbergovy opery
Pasažérka (1967/1968), uvedená ve sv tové premié e na Bregenzském festivalu 2010 v režii 
Davida Poutneye a v podání sólist  Michelle Breedtové, Roberta Saccàa, Eleny Kelessidiové 
ad., Víde ských symfonik , Pražského filharmonického sboru a dirigenta Teodora 
Currentzise.

07I10I2019 Besední d m, 19:00
WEINBERG 100 I

Program: Weinberg:
Sonáta pro housle a klavír . 1 op. 12, Sonáta pro housle a klavír . 2 op. 15, 
Sonáta pro housle a klavír . 3 op. 37, Sonáta pro housle a klavír . 4 op. 39

Milan Pa a housle 
Ladislav Fanzowitz klavír

V podání houslisty Milana 
Paly a klavíristy Ladislava 
Fanzowitze zazn lo
b hem dvou ve er  všech 
šest sonát pro housle a 
klavír Mieczys awa 
Weinberga (Moiseje 
Vajnberga), významného 
polsko-ruského skladatele 
20. století, jehož 100. 
výro í narození jsme si 
v roce 2019 p ipomn li. 
Oba ve ery byly 
zaznamenány a následn
v pé i vydavatelství Pavlík 
Records vydány jako live 
nahrávka na CD.
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08I10I2019 Kostel Nanebevzetí Panny Marie (u jezuit )
COUPERIN A TIBURTINA ENSEMBLE 

Program: F. Couperin: Messe propre pour les couvents

Tiburtina Ensemble  
Barbora Kabátková um lecká vedoucí
Eva Bublová varhany 

Varhanní mše je typický francouzský žánr 17. a 18. století, postavený na principu st ídání 
varhanních ísel s gregoriánským chorálem. Sev ená struktura této formy je jasn  dána 
strukturou mešního ordinaria, delší a rozvinut jší vstupy tu p ipadají jen na ofertorium, Deo 
Gratias, p íp. na pozdvihování a p ijímání. Ale práv  u t chto krátkých vstup  lze obdivovat, 
jakými vynalézavými harmoniemi, tane ním p vabem a orchestrálními efekty je dovedli jejich 
auto i naplnit. Messe propre pour les couvents Françoise Couperina je v tomto ohledu 
klenotem. Navíc jako jedna z mála necituje konkrétní gregoriánský náp v, takže k 

alternativním vstup m lze vybrat 
libovolnou mši, odpovídající 
modalitou a stylem. Stejn  jako 
jiné varhanní mše, i tato klade 
zna né nároky na nástroj. 
Autorem p edepsanou registraci 
nelze ignorovat a je tedy zapot ebí 
zvolit odpovídající nástroj, což je v 
ur itých zem pisných ší kách úkol 
obtížný, ne-li nemožný. Varhany 
v brn nském jezuitském kostele 
nároky spl ují, a tak se p ímo 
nabízelo uvést spole ný projekt 
souboru Tiburtina a varhanice Evy 
Bublové práv  zde. 

09I10I2019 Univerzitní kino Scala, 18:30 
THE SOUND IS INNOCENT 

The Sound is Innocent, hudební dokument

protagonisté François Bonnet, Steve Goodman,
Julian Rohrhuber, John Richards, Hannes Hoelzl & 
Alberto de Campo a další
Johana Ožvold režie
Johana Ožvold, Lukáš Csiscely scéná
Kristýna Michálek Kv tová producent  
Jean-Lauren Csindis, Ivan Ostrochovský, Katarina 
Tomková koproducenti  
Martin Ožvold p vodní hudba a konzultace 
Šimon Dvo á ek kamera 
Zuzana Walter st ih
Adam Voneš, Martin Ožvold sound design 
Antonin Šilar architekt 
Martin Mare ek dramaturgie 
producent / Cinémotif Films (CZ) 
koproducenti / Films de Force Majeure (FR), 
Punkchart Films (SK), UPP, Soundsquare, eská 
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televize, RTVS Rozhlas a televízia Slovenska, Lyon Capital TV
finan ní podpora Státní fond kinematografie, Audiovizuálný fond AVF, Region SUD,
SACEM, ProcirepAngoa

Dokumentární snímek The Sound Is Innocent p edstavuje sou asnou elektronickou hudební 
scénu a vypráví nedávnou historii zvukového experimentu. Ve svém celove erním debutu 
provedla Johana Ožvold diváky tajemnou výzkumnou institucí. V archivech se nacházejí 
vzpomínky a útržky zásadních okamžik  vývoje elektronické hudby. Film tak osciluje mezi 
frekvencemi lad nými za železnou oponou, konfronta ní francouzskou avantgardou a mnoha 
pr kopníky zvukových experiment . Snímek je osobitou reflexí rozmanitosti elektronické 
hudby. Šest významných tv rc  p ináší nový pohled na vztah mezi hudebníkem a nástrojem, 
lov kem a technologiemi. Po projekci následovala beseda s režisérkou.

10I10I2019 Besední d m, 19:00
ANDERSZEWSKI A BASILEJSKÝ KOMORNÍ ORCHESTR

Program: Poulenc: Sinfonietta 
Mozart: Klavírní koncert . 12 A dur KV 414
Holliger: Meta arca pro sólové housle a 15 smy cových nástroj , eská 
premiéra
Schumann: Klavírní koncert a moll op. 54 

Baptiste Lopez housle 
Basilejský komorní orchestr 
dirigent Piotr Anderszewski klavír

Basilejský komorní orchestr je nositelem 
tradice proslulého t lesa Paula Sachera 
(Basler Kammerorchester), s nímž byl 
neodmysliteln  spjat i Bohuslav Martin .
V Brn  se tento soubor p edstavil 
s atraktivním programem a se slavným 
polským klavíristou Piotrem 
Anderszewským, který provedl sólové 
party v koncertech Mozartov  a 
Schumannov .

12I10I2019 Besední d m, 19:00
VERSAILLES 

Program: Lully / arr. Tharaud: Marche des Turcs  
F. Couperin: Cinq Pièces: La Logivière, Les Barricades mistérieuses. 
Passacaille, Les Ombres errantes, Le tic-toc-choc ou Les maillotins 
Royer: L’Aimable, Marche des Scythes
D’Anglebert: Fugue grave, Ouverture de Cadmus d’après Lully, Chaconne 
d’Anglebert, Variations sur les Folies d’Espagne
Rameau: Prélude (extrait du premier livre), Le Rappel des Oiseaux (extrait de 
la Suite en mi) 
Balbastre: La Suzanne 
Dulphy: La de Belombre, La Pothoüin
Rameau: Suite en la (extraits) 

Alexandre Tharaud klavír
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Sv tov  uznávaný francouzský klavírista Alexandre Tharaud p ipravil jedine ný program 
sestávající ze skladeb proslulých i mén  známých autor  spjatých s Versailles a nedávno též 
vydaný na CD.

13I10I2019 Besední d m, 19:00
WEINBERG 100 II

Program: Weinberg: 
Sonáta pro sólové housle . 3 op. 126
Sonáta pro klavír . 6 op. 73
Sonáta pro housle a klavír . 5 op. 53
Sonáta pro housle a klavír . 6 op. 136bis

Milan Pa a housle 
Ladislav Fanzowitz klavír

Druhý z výše uvedených koncert  Milana Palya Ladislava Fan ovi e, kompletující souborné 
provedení Weinbergových sonát pro housle a klavír (dopln né dv ma sonátami pro sólové 
nástroje).

14I10I2019 Univerzitní kino Scala, 14:00
PETER EÖTVÖS

Beseda se skladatelem a projekce dokumentárního filmu Eötvös Péter 75
moderoval Jan Špa ek

Druhý Um nov dný biograf za len ný do Moravského podzimu nabídl setkání se 
sv toznámým skladatelem, dirigentem a pedagogem Peterem Eötvösem, besedu a projekci 
p ibližn  hodinového dokumentu Eötvös Péter 75 (2019, režie: András Surányi). Akce se
konala p i p íležitosti letošních shodných životních jubileí – 75. narozenin – Petera Eötvöse a 
Dennise Russella Daviese a spole ného vystoupení obou významných osobností sv tové 
hudby na záv re ném koncert  festivalu.      

14I10I2019 Mahenovo divadlo, 19:00 
DANCE OF THE SUN / TANEC SLUNCE 

Program: Lully: Le Bourgeois Gentilhomme (M š ák šlechticem), orchestrální suita 
Mozart: Symfonie . 40 g moll KV 550

Geneva Camerata 
Martí Corbera tanec 
dirigent David Greilsammer
Juan Kruz Díaz de Garaio Esnaola
choreografie 

David Greilsammer zaujal již na 
Moravském podzimu 2017 jako 
klavírista se strhujícím recitálem 
st ídajícím sonáty Johna Cage a 
Domenika Scarlattiho. V roce 2019 
p ijel jako dirigent se svým komorním 
orchestrem Geneva Camerata a s 
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hudebn -tane ním projektem Dance of the Sun, který sklízí bou livé ovace po celém sv t .
Choreografii, která do tane ní akce zapojuje i všechny leny orchestru, vytvo il Juan Kruz 
Díaz de Garaio Esnaola, špan lský tane ník a choreograf pat ící ke sv tové špi ce v oblasti 
moderního tance.

15I10I2019 ervený kostel, 19:00
POCTA GIJOVI KAN ELIMU – mimo ádný koncert festivalu Moravský podzim 2019

Program:  Kan eli: Amao omi (Nesmyslná válka), pro sbor a saxofonové kvarteto

Ensemble Frizzante: Eva Da helová soprán, Veronika Slaví ková alt, Petr Pytlík tenor, 
Antonín Libicher tenor, Martin Kotulan bas, Kornel Mikecz j.h. bas
Vox Iuvenalis, smíšený p vecký sbor VUT v Brn
Saxofonové kvarteto Moravia
Antonín Mühlhansl sopránový saxofon
Vít Spilka altový saxofon
Ji í Sedlá ek tenorový saxofon
Lubor Pokluda barytonový saxofon
dirigent Jan Ocetek 

Dne 2. íjna 2019 zem el ve v ku 84 let sv toznámý gruzínský skladatel Gija Kan eli (Giya 
Kancheli). Festival Moravský podzim zareagoval na tuto událost za azením mimo ádného
koncertu, kterým vzdal této výjime né osobnosti hold. Zazn lo jedno z Kan eliho st žejních 
d l Amao omi (Nesmyslná válka) z roku 2005 pro sbor a saxofonové kvarteto, na jehož 
provedení se pod taktovkou Jana Ocetka podílely vokální soubor Ensemble Frizzante, 
p vecký sbor Vox Iuvenalis a Saxofonové kvarteto Moravia. 

Nad koncertem p evzalo záštitu Velvyslanectví Gruzie v Praze; koncertu se osobn
zú astnili J.E. Mariam Rakviashvili, velvyslankyn  Gruzie v eské republice, a Dennis 
Russell Davies, šéfdirigent Filharmonie Brno a Kan eliho dlouholetý p ítel a významný 
propagátor jeho hudby. Oba estní hosté uvedli koncert krátkými proslovy.

16I10I2019 Besední d m, 19:00
DAVIES + EÖTVÖS = 150 / ZÁV RE NÝ KONCERT

Program:  Mozart: Únos ze serailu, p edehra k ope e KV 384
Eötvös: Dialog s Mozartem 
Bartók: Tane ní suita
Eötvös: Seven pro housle a orchestr  
Bartók: Divertimento 

Akiko Suwanai housle 
Filharmonie Brno 
dirigenti Dennis Russell Davies (Eötvös) a Peter Eötvös (Mozart, Bartók)

Dirigent Dennis Russell 
Davies (šéfdirigent 
Filharmonie Brno) a dirigent 
a skladatel Peter Eötvös, 
dv  významné osobnosti 
sou asné sv tové hudby, 
slavili v roce 2019 shodné 
jubileum – 75 let. 
Záv re ný koncert 
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Moravského podzimu p i této p íležitosti nabídl jejich spole né vystoupení s Filharmonií 
Brno, na n mž Peter Eötvös dirigoval díla, která jej ovlivnila, a Dennis Russell Davies ídil 
skladby Eötvösovy. Besední d m se tak stal místem unikátního setkání, ke kterému nikde 
jinde nedošlo, a místem pomyslných oslav dvou životních jubileí.

Moravský podzim d tem
V rámci festivalu již pravideln  prob hly také programy pro d ti.

01–27I10I2019 Knihovna Ji ího Mahena, Brno, Kobližná 4
VÝSTAVA FOGLAR + RŠ = 100
ve spolupráci se Skautskou nadací Jaroslava Foglara a Sdružením p átel Jaroslava Foglara

Vernisáž 1.10.2019 v 17:00  
Hosté – auto i nových p íb h , spoluú inkovali žáci ZUŠ Veve í se svým orchestrem.
Akce ve výstav :
1. Hudební dílny pod vedením lektorek Filharmonie Brno Kristýny Drášilové a Michaely 
Kulískové 
Pro základní školy (úterý 8. 10, úterý 15. 10., pátek 18. 10., úterý 22. 10., st eda 23. 10., 
p ípadn  pátek 25. 10.), vždy v 9:00 a 10:00, délka 50 min.
Pro ve ejnost (8. 10. 2019 v 17:00 a 18:00) 
2. K est nové komiksové knížky Pavla echa O ervená kovi – autogramiáda a beseda 
s autorem (23.10.2019, 17:00) 

V rámci výstavy prob hlo n kolik hudebních dílen pro školy i ve ejnost pod vedením 
zkušených lektorek, které pravideln  pracují s d tmi v rámci vzd lávacích aktivit Filharmonie 
Brno v Besedním dom . Výstava vyvrcholila k tem nové komiksové knihy O ervená kovi od 
známého eského malí e a spisovatele Pavla echa, který svým originálním výtvarným 
stylem a imaginací vzdal hold kultovní p tici klubu Rychlých šíp . V rámci k tu prob hla také 
beseda a autogramiáda s autorem a vystoupení violoncellisty Št pána Švestky.

06I10I2019 Kabinet múz, Sukova 4, 14:00
TAJEMSTVÍ LETADLA BÍLÝ PTÁK
Zážitková hudebn -výtvarná dílna pro d ti voln  inspirovaná skladbou Bohuslava Martin
Podivuhodný let

V hodinu a p l dlouhé díln  se d ti seznámily s tajemstvím op edeným p íb hem letadla Bílý 
pták, rozezn ly struny hudebních nástroj  kantele, kreslily na papír a promítaly na plátno, 
nahrávaly zvuky a vypráv ly. 
Dílna byla ur ena pro skupinu 12 d tí od 6 do 18 let.
1. skupina: 14:00–15:30, 2. skupina: 16:00–17:30 
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Lektorky: 
Jana Matulová (1984) je absolventka oboru d jiny um ní v Brn  a studentka arteterapie v 
Praze a v eských Bud jovicích. Zabývá se propojením vizuálního um ní a hudby v 
um lecké rovin  a zvuku a obrazu v rovin  pedagogické a terapeutické.
Markéta Lisá (1979), absolventka Vysoké školy um leckopr myslové v Praze, je 
doktorandkou na kated e výtvarné výchovy Pedagogické fakulty MU v Brn , kde se v nuje 
práci s audiovizuální technikou. Zabývá se elektronickou hudbou, hraje a zpívá ve skupin
Midi Lidi, spolupo ádá audiovizuální dílny pro d ti Živé hraní k promítání.
Kate ina Zochová (1986) vystudovala Akademii výtvarných um ní v Praze. V nuje se 
výrob  strunných hudebních nástroj  a terapeutické masáži zvukem na rezonan ním 
lehátku. Hraje na harfu a zpívá.

EXPOZICE NOVÉ HUDBY 2019 
Big Brno
21I11–24I11I2019 Brno

Brno je rozlohou malé m sto a myšlením malom sto. Je však postavené na velkých gestech, 
která utvá ela a utvá ejí jeho obraz i genius loci. Zbourání zd ných hradeb b hem 19. století 
umožnilo rozvoj m sta, které se stalo evropskou metropolí, postupn  jsme však vybudovali 
nové hradby, mentální, lokální a sociální, pokusme se je v 21. století op t zbourat. A  je Brno 
malé pouze rozlohou a nikoliv myšlením, nebojme se velkých gest. A tak stejn  jako v roce 
1919 vzniklo velké Brno, pokusili jsme se v rámci 32. ro níku Expozice nové hudby utvo it
Big Brno se všemi možnými konotacemi. Nejednalo se o žádný lokální patriotismus, spíše to 
byla výzva k reflexi soudobého hudebního a zvukového prostoru. Od roku 2020 dochází ke 
zm n  dramaturga, a tudíž i dramaturgie festivalu, ro ník 2019 tak byl ur itým finále, 
uzav ením cyklu, zapo atého v roce 2012. A tak po ozvu ení zahrad, poslouchání prostoru i 
koncertního sálu, hlukových kompozicích inspirovaných octovým syndromem, bezpo tu
koncert , sv tových i tuzemských premiérách skladeb, performance, instalací, event  a site 
specific projekt  p ichází nutnost zam it se na samotné m sto, ve kterém se festival od 
konce osmdesátých let koná.  

Festival p inesl 4 sv tové premiéry a taktéž skladby na objednávku festivalu a 5 site 
specific projekt  – premiér na objednávku festivalu. 

21I11I2019 Besední d m, 19:00
BIG MUSIC – Sv tová hudba, v etn  té z Brna 

Program: Cage: Wonderful Widow of Eighteen Springs pro hlas a klavír se zav eným
k ídlem (1942) 
Breier: Sonnet of Evening (Ve erní sonet) pro mezzosoprán, flétnu a klavír 
na slova Gerarda Manleyho Hopkinse (2012) 
Mantovani: 4 mélodies arméniennes (4 arménské melodie) pro flétnu sólo 
(2010) 
Berberian: Stripsody pro sólový hlas (1966)
Fukushima: Three Pieces from Ch -u (T i kusy z Ch -u) pro flétnu a klavír 
(2014)   
Padding: Mijn uitzicht (M j pohled, 2019) pro hlas, flétnu a klavír
Klein: Der Ohrenzeuge (Sv dek, který slyšel), charakteristická studie 
podle Eliase Canettiho pro basovou flétnu (2001)  
Graham: Prosté motivy a prostoduché písn  pro hlas, flétnu a klavír (2018–
2019), výb r, sv tová premiéra
V. Zouhar: Prosvítání pro hlas, flétnu a klavír (2019)

ISHA trio: Lucie Rozsnyó zp v, Kristina Vaculová flétna, Sára Medková klavír
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21I11I2019 Praha v Brn , 19:00 
BIG EXPOZICE 

Poslechový po ad Jozefa Cserese a Viktora Pant ka z historických nahrávek EEH a ENH
Gordon Monahan, Alvin Curran, Nihilist Spasm Band, Ben Patterson, AMM, M.E.V. ad. 

         

22I11I2019 Besední d m, 19:00
BIG MUSIC – Sv tová hudba, v etn  té z Brna 

Program: Graham: Trio pro housle, violoncello a klavír (2017)
Sanders: Trio II (2017) 
Zemek Novák: Doteky milosrdenství (2017)
Resch: Sostenuto (2015/2018) 
Štochl: Mikroludia (2016) 
Breier: Trio pro housle, violu a klavír . 1 (1997/2016)

Trio Helix: Tereza Horáková housle, Ond ej Štochl viola, Egli Prifti klavír

       

23I11I2019 Besední d m, 21:00 
BIG BRNO 

Intermediální projekt o sou asné zvukové podob  Velkého Brna, jeho historii i hromadné 
doprav  v podání Tomáše Vtípila a Symfonického orchestru Sokolu Brno.
Autorský projekt, sv tová premiéra
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23I11I2019 Káznice na Cejlu, 15:00 – 22:00 
BRNO OPEN

Program:  16:00  Moving Spaces (robotárna)
18:00 Max Eilbacher (kaple) 
19:00 Floris Vanhoof (kaple) 
20:00 THYME (kaple) 
21:00 Thomas Ankersmit (kaple) – Perceptual geography for Maryanne 
Amacher 

Ve spolupráci s AVA kolektiv, Vašulka Kitchen Brno a Belgickým velvyslanectvím.

      

24I11I2019 D m um ní m sta Brna, 19:00
BIG ATLAS

Brno má velkou lexikografickou tradici. Pro  neza ít i s hudebním atlasem sv tových postav, 
artefakt  a fenomén  z Brna. Jednotlivá hesla však nebyla textová, ale hudební, zvuková i
audiovizuální. 

Program:  Koch: 14 filozofických písní (O. teoréma . 22) (2019), sv tová premiéra
ROISZ / KOVA I  aka DIEB13: Sledování rychlosti zvuku (2019), 
 sv tová premiéra
Sulistiyanto: Kamenné mantry (2019), sv tová premiéra

Projekt byl realizován ve spolupráci s Vašulka Kitchen Brno.
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J) KOMORNÍ CYKLUS SPOLKU P ÁTEL HUDBY

29I01I2019 Besední d m
SCHUMANN, NEDBAL, GRIEG 

Program: Schumann: Marchenbilder op. 113 (Obrázky z pohádek)
Nedbal: Sonáta op. 9 pro housle a klavír
Grieg: Sonáta . 3, op. 45 pro housle a klavír

Ivan Ženatý housle 
Igor Ardašev klavír

Špi koví eští sólisté – houslista Ivan Ženatý a pianista Igor Ardašev – p ednesli program ze 
skladeb romantických skladatel : ne asto hranou kompozici Roberta Schumanna 
Märchenbilder, Sonátu Oskara Nedbala a Sonátu . 3 E. H. Griega. Zvláš  p ekvapila 
skladba Dvo ákova žáka Nedbala, která se z ídka objevuje na koncertech, což je škoda.
Nejnavštíven jší koncert sezony byl vynikající.

12I03I2019 Besední d m
KLAVÍRNÍ RECITÁL

Program: Händel: Suita B dur HWV 434 
Brahms: Variace a fuga na Händelovo téma op. 24
Suk: O matince op. 28 
Slavický T i kusy

Jan Jiraský klavír

Zajímavou kombinací Händelovy suity a následných variací na její téma od J. Brahmse 
ukázal sólista promyšlenou dramaturgii. Po p estávce dvojice skladeb eských skladatel  20. 
století p inesla výrazový kontrast, který interpret, prof. JAMU J. Jiraský, p ednesl 
s pochopením a brilancí. 

14I05I2019 Besední d m
VARHANNÍ RECITÁL

Program: Bach: Preludium a fuga h moll BWV 544 
Brahms: Chorální preludium „Herzlich tut mich verlangen“ op. 110/10
Reger: Fantazie a fuga na téma B-A-C-H op. 46  
Corrette: Magnificat du 1er ton z První varhanní knížky op. 16
Franck: Chorál . 2 h moll
Dupré: Cortège et litanie op. 19 . 2
Duruflé: Fuga na téma zvonkohry v katedrále Soissons op. 12

                    
Petra Kujalová varhany  

Mladá brn nská varhanice, studentka doktorského programu JAMU, p ipravila program
varhanního repertoáru n mecké a francouzské hudby baroka, romantismu i skladatel  20. 
století. P edvedla tak i bohatou zvukovou škálu rejst ík  varhan v sále Besedního domu. 
V hrá sky náro ném programu p edstavila své výborné interpreta ní dispozice. 
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28I05I2019 Besední d m
DÍV IN KOUZELNÝ (LESNÍ) ROH

Program:  Beethoven: Sonáta F dur op. 17 pro lesní roh a klavír
Brahms: Sonáta . 3 d moll op. 108 pro housle a klavír
Brahms: Trio Es dur op. 40 pro lesní roh, housle a klavír

Kate ina Jav rková lesní roh
Jan Mrá ek housle 
Lukáš Klánský klavír 

Název ve era byl parafrází pís ového cyklu G. Mahlera Chlapc v kouzelný roh.
Protagonistka ve era, mladá hrá ka na lesní roh Kate ina Jav rková, je vynikající um lkyní, 
nositelkou cen prestižních sout ží. Krásný tón, muzikálnost a virtuozita vytvá í zážitek z její 
hry. Výbornými partnery jí byli houslista Jan Mrá ek, koncertní mistr eské filharmonie,
a p ední mladý pianista Lukáš Klánský. Skv lý záv r sezony s velkým ohlasem 
u obecenstva.

01I10I2019 Besední d m
VE ER KLAVÍRNÍHO TRIA

Program:  Haydn, Beethoven, Brahms 

Guarneri trio Praha 

Špi kový komorní soubor v ele s klavírním virtuosem prof. Ivanem Klánským zahájil 22. 
koncertní sezonu SPH. Jako vždy byl výkon t chto um lc  o ekávanou událostí sezony a 
prvot ídním zážitkem. O úsp chu sv d il i zcela zapln ný sál Besedního domu.

05I11I2019 Besední d m
HLAS A NÁSTROJ

Program: Schulhoff, Liebermann, Böhm, Martin , Mozart, Schubert, Aljabjev 

Katarina Slavkovská flétna
Zdislava Bo ková zp v
klavírní spolupráce Radim Pan ocha, Marta Vašková

V každé sezon  Spolek uvádí ve er mladých um lc  z výb rové listiny eského hudebního 
fondu. Ob  ú inkující jsou navíc z brn nské JAMU: flétnistka K. Slavkovská je laureátkou 
mnoha zahrani ních sout ží – letos v zá í i vít zkou Janá kovy interpreta ní sout že v Brn .
Absolventka Z. Bo ková byla stážistkou opery ve Spoletu a nyní hostuje již v ad
zahrani ních operních divadel. Náro ný program obou mladých um lky  skv le p ednesený 
získal velké uznání obecenstva.

17I12I2019 Besední d m
KONZERVATO I K JUBILEU 

Program: Corelli, Haydn, Brixi, Záme ník

Moravský komorní orchestr, soubor student  konzervato e
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um lecké vedení Richard Kružík
Št pán Graffe housle 
Petr Kola  varhany 

Na koncert v novaný stému výro í založení konzervato e v Brn  byl pozván Moravský 
komorní orchestr, soubor student  konzervato e, který má letitou výbornou tradici. Jako 
sólisté ú inkovali profeso i konzervato e houslista Št pán Graffe, varhaník Petr Kola .
Nastudoval a ídil prof. Richard Kružík. Po skladbách starých Mistr  zakon ily program 
Koledy E. Záme níka, bývalého editele Konzervato e Brno. Studenti hráli s nadšením a 
profesionalitou a zcela si podmanili si obecenstvo.  
Koncert nahrával eský rozhlas

Besedy SPH

V roce 2019 se uskute nily ty i besedy: s klavíristou Janem Jiraským, který p ednesl jedno 
ze svých úsp šných témat pro U3V na JAMU, a druhou besedu p ipravili lenové filharmonie 
Brno Petr Pomkla a Lukáš Da hel. Hovo ili o své ú asti na turné s význa ným souborem G. 
Kremera – Kremerata Baltica – po severní Itálii. V druhém pololetí prob hly besedy s 
p vkyní Zdislavou Bo kovou a varhaníkem Petrem Kola em. Všechny besedy m ly velký 
ohlas u p ítomných.

Spolek p átel hudby podal návrh na ud lení Ceny m sta Brna za rok 2018 brn nskému 
pianistovi Igoru Ardaševovi. Návrh byl úsp šný a za átkem února byla um lci Cena ud lena. 
Máme velkou radost, protože to je um lec, který od d tství reprezentuje eské klavírní um ní 
na špi kové úrovni.

Spolek p átel hudby vydal ve své 22. sezon dv ísla svého lenského Zpravodaje.    

K) CZECH ENSEMBLE BAROQUE

16I01I2019, Besední d m
SAUL 

Program: Händel: Saul 

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir 
dirigent Roman Válek, sbormistr Tereza Válková
koncertní mistr Elen Machová
solisté Andreas Scholl, Adam Plachetka, Krystian Adam, Natalia Rubis, Kristýna 
Vylí ilová a další

P esn  280 let od londýnské premiéry zazn lo v brn nském Besedním dom  jako 
mimo ádný koncert (mimo abonmá cyklu) oratorium Saul Georga Friedricha Händela. Ke 
spolupráci p izval Czech Ensemble Baroque sólistu newyorské Metropolitní opery Adama 
Plachetku pro roli Saula a n meckou kontratenorovou legendu Andrease Scholla jako 
Davida. P ed vyprodaným hledišt m krom  nich zazá ili i další sólisté – Natalia Rubis, 
Kristýna Vylí ilová, Krystian Adam i Tadeáš Hoza. 

Saul d jov  vychází z Bible, z První knihy Samuelovy. Libreto sleduje vztah mezi 
králem Saulem a Davidem, který od p átelství a obdivu sm uje k závisti a nenávisti. Velká 
sborová ísla v oratoriu Saul pat í podle odborník  k tomu nejdramati t jšímu, co Händel 
napsal.



84 

16I03I2019 Besední d m
TAFELMUSIK  
Netradi ní koncert s vínem

Program:  J. Haydn: Symfonie D dur Hob I:1 Lukavická
     Symfonie fis moll Hob I:45 Na odchodnou 

A. Neumann: Symfonie in D . 105 
F. X. Richter: Symfonie a fuga g moll  

Czech Ensemble Baroque Orchestra 
koncertní mistr Elen Machová
dirigent Roman Válek

Na b eznovém koncert  mohli návšt vníci p ímo v koncertním sále Besedního domu 
ochutnávat vynikající moravská vína, která byla vybrána ve spolupráci s vyhlášeným vina em 
podle zemí p vodu hudebních skladatel . V komorním obsazení zazn ly dv  symfonie 
Josepha Haydna, díla tak získala zcela jiný zvukový charakter, než je tomu zvykem 
u provedení velkými moderními orchestry. Doplnily je skladby dvou eských skladatel  –
Františka Xavera Richtera a Antonína Neumanna. 

Degustaci a poslech propojovaly komentá e sommeliera a herc  Radovana Krále 
a Lu ka Randára, kte í na koncertní ochutnávce vystupovali jako skladatelé Bach a Mozart. 

28I04I2019 Besední d m
VELIKONO NÍ ORATORIUM / BRÁNY PEKLA PROLOMENY
v rámci Velikono ního festivalu duchovní hudby

Program:  Bach: Lobet den Herrn, alle Heiden BWV 230, 
Bach: Oster-Oratorium D dur BWV 249 

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir 
dirigent Roman Válek
sólisté Pavla Radostová, Monika Jägerová, Jakub Kubín, Ji í Miroslav Procházka
Marek Niewiedzial hoboj 

Bachovo Velikono ní oratorium v podání Czech Ensemble Baroque uzavíralo Velikono ní
festival duchovní hudby. V oratoriu vystupují ty i postavy: sopranistka Pavla Radostová
p edstavovala postavu Marie Jakubovy, altistka Monika Jägerová zpívala Marii Magdalenu, 
postavu Šimona Petra ztvárnil tenorista Jakub Kubín a evangelista Jan zpíval hlasem
basisty Ji ího Miroslava Procházky. Dílo samotné je díky Bachovu skladatelskému um ní, 
dokonale ztvár ujícímu jednotlivé emoce postav a jejich otázky, obavy, stesky, nad je a 
tužby u prázdného hrobu, velmi výpravné. Poslucha e vtáhlo do d je tak, že si všechny 
situace dokázali p edstavit p ímo p ed sebou.

Bachovský velikono ní program se sólisty a sborem zazn l v pou ené interpretaci v 
Brn  v bec poprvé.

29I05I2019 kostel sv. Jan  (U Minorit )
RICHTER GALA 

Program:  Richter: Super Flumina Babylonis, Miserere f moll, Koncert pro cembalo 
a orchestr 

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir 
dirigent Roman Válek
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sólisté M. Böhmová, P. Radostová, R. Kružíková, M. Jägerová, J. Kubín, J. M. 
Procházka
B. M. Willi cembalo 

Unikátní spojení elegantní barokní hudby F. X. Richtera a podmanivé barokní architektury 
kostela sv. Jan  nabídl záv re ný koncert cyklu Bacha na Mozarta! Program ve era naplnily 
novodobé premiéry t í znovuobjevených skladeb – moteta Miserere mei v f moll, koncertu 
pro cembalo a orchestr a zejména oslavované kantáty Super Flumina Babylonis, která byla 
za Richterova života jeho nejúsp šn jším dílem. Skladatel v ní využívá rozmanitých 
kompozi ních forem a prvk  – sólové árie, duet, virtuózní pasáže houslí, rozm rné dvojité 
fugy a sbory, avšak krom  barokních element , také prvky mannheimského Sturm und 
Drang a citového slohu.

Ensemble Baroque se odkazu F. X. Richtera v nuje soust ed n  již n kolik let a svou 
snahu nyní korunoval práv  uvedeným programem a nahráním skladeb na CD pro firmu 
Supraphon. Záv re ný koncert byl navíc pomyslnou oslavou skladatelova dvojitého výro í. 

18I09I2019 kostel sv. Michala
VEJVANOVSKÝ: LITANIE

Program: Vejvanovský:
Missa Misericordiæ (A178)
Litaniæ Lauretanæ (A672) 
Quidquid agam, Jesu agam (A4822) 
Salve regina (A699) 
Transfige o dulcissime amabilis mi Jesu (A256) 
De Venerabili sacramento (A239) 

Czech Ensemble Baroque Orchestra & Choir 
dirigent Roman Válek
sbormistr Tereza Válková
koncertní mistr Peter Zají ek

„Styllus fantasticus“ aneb nejsvobodn jší a naprosto neomezený zp sob komponování v 
dílech Pavla Josefa Vejvanovského, která až dodnes ležela ukrytá v krom ížském 
hudebním archívu. Poprvé po staletích je m žete vyslechnout práv  zahajovacím koncertu 8. 
sezóny cyklu Bacha na Mozarta!

16I10I2019 kostel sv. Michala
SCHÜTZ: MUSIKALISCHE EXEQUIEN

Program: Schütz: Musikalische Exequien 
Šimrák: Jauchzet dem Herrn! ( eská premiéra)

Le nuove musiche
J. Mitrik theorba 
Czech Ensemble Baroque 
dirigent Roman Válek

Soubory Czech Ensemble Baroque Choir a hosté ze Slovenska Le nuove musiche uvedly 
mystickou kantátu Musikalische Exequien nejv tšího skladatele p edbachovské éry 
Heinricha Schütze. Koncert se konal v brn nském barokním kostele sv. Michala ve st edu 
16. íjna. Jde o jednu z nejvíce imaginativních a zárove  nejintimn jších smute ních skladeb 
v historii hudby. Schützovo mistrné dílo zazn lo v konfrontaci s jiným dvojsborovým 
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motetem, Jauchzet dem Herrn, od autora tak ka neznámého, Johannese Schimracka, neboli 
Jána Šimráka.

20I11I2019 katedrála sv. Petra a Pavla
MOZART: REQUIEM 

Program: W. A. Mozart: Requiem d moll 
L. Mozart: symfonie 

Sólisté M. Böhmová, M. Jägerová, J. Kubín, J. M. Procházka aj. 
orchestr a sbor Czech Ensemble Baroque
sbormistryn Tereza Válková
dirigent Roman Válek

Slavné Wolfgangovo Requiem a dílo jeho otce Leopolda v katedrále na Petrov . Otec a syn 
Mozartovi na jediném koncert . Wolfgangovu slavnému Requiem d moll p edcházelo 
uvedení symfonie jeho otce Leopolda, rovn ž výte ného skladatele, teoretika a pedagoga.

18I12I2019 Besední d m
SLAVÍ EK RAJSKÝ

Program: Roráty dne ned lního 
Michna: Píse  adventní, Váno ní rosi ka, Váno ní magnét a st elec, Váno ní 
vinšovaná pošta, Pozdravení dít te Ježíška 
Bach: Sonata C dur BWV 529 
Pásmo barokních koled v úprav  M. Jakubí ka: E. R. di Foggia: And lé v 
oblacích, 3 písn  z Vietoris kodexu 
Božan, Slaví ek Rajský: Zavítej k nám, Sem, sem, d átko 
Rovenský: K Ježíškovi, milá kovim; Maria, dej dovolení; Ó duše má rozmilá 
Božan, Slaví ek Rajský: D átko se narodilo; Veselým hlasem zpívejme;
Zv stujem vám radost 

Michaela Koudelková flétna
Andrea Stra inová psalterium 
Radovan Král, Lud k Randár herci
Czech Ensemble Baroque Orchestra 
dirigent Roman Válek

Tradi ní Váno ní koncert se známými melodiemi, ale p esto n ím ojedin lý… Další z 
nezvyklých spojení p ineslo hudbu dobového barokního ansámblu s cimbálem/psalteriem v 
zapomenutých, ale i dob e známých váno ních písních a koledách. Známé váno ní písn
jako Chtíc aby spal zazn ly ve své p vodní, ryze barokní podob .  A. V. Michna z Otradovic, 
V. H. Rovenský a další mist i barokních ech a Moravy. Zazn ly ale také mén  známé, 
p esto nádherné Váno ní písn  z barokních kancionál  v úprav  varhaníka a skladatele 
Martina Jakubí ka v podání vokálního kvintetu a za doprovodu komorního souboru dobových
nástroj  Czech Ensemble Baroque.
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L) ESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO

13|01|2019 Besední d m
NOVORO NÍ KONCERT

Program: Bach: Váno ní oratorium BWV 248 (výb r)
Mozart: Velká mše c moll KV 427/417a

Marta Reichelová 1. soprán
Jana Melíšková 2. soprán
Marie Vrbová alt 
Jakub Tu ek tenor 
Václav Je ábek bas 
Jiho eská filharmonie eské Bud jovice

eský filharmonický sbor Brno
dirigent a sbormistr Petr Fiala 

10|02|2019 Besední d m
POCTA VIVALDIMU 

Program: Vivaldi: Sinfonia avanti la Senna Festeggiante RV 693 
Vivaldi: Concerto in Re minore RV 565, „L'Estro Armonico“ op. 3/11
Vivaldi: Concerto in Sol minore per due violoncelli, archi e continuo RV 531 
Vivaldi: Concerto in Re minore per due violini, archi e continuo RV 514 
Vivaldi: Concerto in Re maggiore RV 564 
Vivaldi: Gloria RV 589

Pavlína Švestková, Jana Melíšková soprán
Pavla Zbo ilová alt 
Barocco sempre giovane 
um. vedoucí Josef Kre mer

eský filharmonický sbor Brno, komorní sbor
dirigent Petr Fiala 

03|03|2019 Besední d m
VRCHOLY KOMORNÍ HUDBY

Program: Šostakovi : Klavírní kvintet g moll op. 57
Schumann: Klavírní kvintet Es dur op. 44

Radim Kresta, Eva Krestová housle 
Kristina Fialová viola 
Petr Nouzovský violoncello
Martin Kasík klavír
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07|04|2019 Besední d m
POCTA PETRU EBENOVI 

Program: Brahms: Schicksalslied op. 54 
Eben: Klavírní koncert
Beethoven: Kristus na ho e Olivetské op. 85

Terezie Fialová klavír
Nicola Proksch soprán
Jaroslav B ezina tenor 
Martin Gurba  bas 

eský filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Severo eská filharmonie Teplice 
dirigent Stanislav Vav ínek

26|05|2019 kostel sv. Jan , Minoritská 
ZÁV RE NÝ KONCERT

Program: Dvo ák: Svatá Ludmila op. 71

Pavla Vykopalová soprán
Jana Sýkorová alt 
Tomáš erný tenor 
Peter Mikuláš bas 
orchestr Czech Virtuosi
um lecký vedoucí Karel Procházka

eský filharmonický sbor Brno
dirigent Leoš Svárovský

15|09|2019 Besední d m
ZAHAJOVACÍ KONCERT

Program: Mozart: La Clemenza di Tito, p edehra k ope e
Schubert: Intende voci 
Nicolai: Te Deum 

Veronika Holbová soprán
Václava Krej í Housková mezzosoprán
Jaroslav B ezina tenor
Lukáš Ba ák baryton

eský filharmonický sbor Brno
sbormistr Jan Svejkovský
Moravská filharmonie Olomouc 
dirigent Jakub Klecker 
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20|10|2019 Besední d m
KOMORNÍ KONCERT

Program: Theodorakis: Smy cový kvartet . 2 „To Kimiterio“
Schubert: Smy cový kvartet . 14 d moll „Smrt a dívka“
Dvo ák: Smy cový kvintet Es dur „Americký“ op. 97 

Kristina Fialová viola 
Graffovo kvarteto 

17|11|2019 Besední d m
SBOROVÝ KONCERT „Mužské hlasy“

Program: Fiala: Píse sestry Anežky a bratra Františka
Poulenc: ty i modlitbi ky
Foerster: Mužské sbory
Janá ek: Mužské sbory, Postludium
Martin : Vigilie, Polní mše, Hora t í sv tel 

Pavlína Švestková soprán
Tomáš Badura tenor 
Barbora Seidlová, Vít zslav Šlaha um lecký p ednes
Martin Jakubí ek varhany

eský filharmonický sbor Brno, mužský sbor
dirigent Petr Fiala

22|12|2019 Besední d m
VÁNO NÍ KONCERT

Program: Saint-Saëns: Váno ní oratorium
Ryba: eská mše váno ní „Hej mist e!“

   
Pavlína Švestková soprán
Pavla Zbo ilová alt 
Marie Vrbová alt
Tomáš Ko ínek tenor 
Václav Je ábek bas

eský filharmonický sbor Brno
Czech Virtuosi
dirigent a sbormistr Petr Fiala
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M) OSTATNÍ

Besedy ke koncert m abonentního cyklu Filharmonie Brno doma II (FBD II) 
v Besedním dom

Pravideln  p ed každým koncertem cyklu Filharmonie Brno doma II (FBD II), konaného 
v Besedním dom  a opat eného podtitulem „Klasicky i modern “, jsou pro poslucha e
po ádány v „ editelském salonku“ besedy o programu koncertu. Besedy vede dramaturg 
Filharmonie Brno, k ú asti na besedách jsou zváni i samotní um lci – dirigenti, sólisté. 
Besedy tak skýtají poslucha m možnost dozv d t se více o uvád ných dílech a jejich 
autorech a také p íležitost setkat se p ímo s interprety, vyzv d t od nich praktickou stránku 
nastudování hudebních d l apod. Besedy za ínají v 18:15 hodin a jsou poslucha i hojn
navšt vovány a pozitivn  hodnoceny – vedle p íjemného nalad ní na koncert a setkání 
s interprety oce ují zejména možnost dozv d t se více o moderních skladbách, které dosud 
neslyšeli; výklad jim pak pomáhá k porozum ní moderní hudb . Na podzim 2019 se takto 
mohli setkat s šéfdirigentem Dennisem Russellem Daviesem a americkou um lkyní Laurie 
Andersonovou. Koncerty tohoto abonentního cyklu jsou navíc vždy krátce uvád ny i p ed
publikem v sále.

Orchestrální akademie Filharmonie Brno (Besední d m)

Filharmonie Brno, podobn  jako jiné špi kové orchestry, má zájem na výchov  dalších 
generací vynikajících hudebník , kte í mohou v budoucnu usednout do jejích ad. Proto 
po ínajíc sezonou 2014/2015 založila Akademii Filharmonie Brno (pozd ji p ejmenovanou 
na Orchestrální akademii Filharmonie Brno, dále jen OAFB). P íležitost rozší it si vzd lání a 
získat cenné zkušenosti v OAFB mají p edevším studenti a absolventi st edních a vysokých 
hudebních škol, a to jak z eské republiky, tak ze zahrani í. K dvouleté praxi je na základ
konkurzu p ijímáno až 20 uchaze  ve v ku 18 až 26 let. Program se zam uje primárn  na 
oblast orchestrální hry, ale prost ednictvím koncert  abonentního cyklu Mladá krev aneb 
Hudba zblízka v Besedním dom  umož uje ú astník m akademie také rozvoj v komorní h e. 
Za len ní mladých talentovaných hudebník  do orchestru Filharmonie Brno s sebou p ináší 
zárove  mnoho nových impuls  do dalšího fungování tohoto hudebního t lesa. Filharmonie 
Brno se založením orchestrální akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce kvalitního hudebního 
vzd lávání v eské republice a v í, že tak p isp je k jeho dalšímu rozvoji.

V sezon  2019/2020 pokra ují druhým rokem lenové OAFB p ijatí na základ
výb rového ízení z ledna 2018 (celkem je t chto len  sedm – 3 klarinetisté, 1 fagotista, 1 
hrá  na lesní roh, 1 hrá ka na bicí nástroje a 1 violistka). OAFB má svého kurátora, jímž je 
Radek Tomášek (jinak též len skupiny bicích nástroj  FB), který se stará o postupné 
zkvalit ování celého projektu.

Na základ  úsp šného rozvíjení OAFB byla zahájena dlouhodob jší spolupráce 
s JAMU rovn ž v oblasti hudebního managementu, na níž se v roli p ednášejících podílejí 
pracovníci managementu i orchestru FB.

Mistrovské kurzy

V souladu se snahou rozvíjet aktivity spjaté s OAFB Filharmonie Brno za ala po ádat také 
mistrovské kurzy vedené špi kovými hrá i z eské republiky i zahrani í (zpravidla 3 
masterclasses v sezon ). Lekto i se etablují z ad sólist  vystupujících v rámci sezony 
Filharmonie Brno. Jedná se vždy o t íhodinový blok masterclass každého z lektor , který 
probíhá v prostorách sídla Filharmonie Brno. Filharmonie Brno je po ádá p edevším pro 
leny své OAFB, otev eny jsou však i ostatním student m, kte í mají možnost ú astnit se 

t chto masterclasses aktivn  nebo pasivn . V roce 2019 úsp šn  prob hl masterclass 
slovenského houslisty a violisty Milana Paly.
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Manažerská akademie Filharmonie Brno (Besední d m)

Podobn  jako u orchestrální akademie, Filharmonie Brno spolupracuje s JAMU na výchov
orchestrálních manažer . Od roku 2016 p ipravuje seminá  pro poslucha e druhého ro níku 
oboru Hudební produkce, týkající se jednotlivých složek ízení orchestrální instituce –
dramaturgie, produkce, marketingu, ekonomie, inspekce orchestru, stavby nového sálu. 
Výsledky jsou již znát v podob  nových personálních posil. Seminární p ednášky jsou 
p ipravovány a vedeny jednotlivými vedoucími pracovníky Filharmonie Brno. 

Dobrovolníci Filharmonie Brno

V b eznu 2019 vznikla skupina Dobrovolníci Filharmonie Brno. Jedná se o bezmála ty i
desítky poslucha , kte í cht jí být orchestru blíže a nabízejí svoji pomocnou ruku p i denním
chodu instituce. Na úvodní sch zce si dobrovolníci zvolili svého p edsedu, kterým se stal 
Petr Zahradník, a místop edsedkyni Vlastu Vilamovou. Úkolem obou je p ijímat od 
filharmonie požadavky a p edávat je dále mezi leny uskupení. Od svého vzniku pomohli
dobrovolníci nap íklad s korekturami text , p eklady do anglického jazyka, vyzvedávali 
hostující um lce na letišti, spolupracovali i p i provázení Brn nskou muzejní nocí 2019. Jako 
pod kování pro n  filharmonie zorganizovala besedu s šéfdirigentem Dennisem R. 
Daviesem nebo exkluzivní prohlídku zákulisí Besedního domu. 

Brn nská muzejní noc (Besední d m)

I v roce 2019 se Filharmonie Brno 
zapojila do Brn nské muzejní noci.
Padesátiminutové prohlídky za ínaly 
každou tvrthodinu, t i z nich byly vedeny 
v anglickém jazyce, z toho dvou se ujal 
Libor Lacina, len Dobrovolník
Filharmonie Brno. Návšt vníci si prohlédli 
zákulisí Besedního domu, tedy místa, na 
která se p i koncertech b žn
nedostanou. Mohli se usadit do 
rozestav ného orchestru na pódiu v sále, 
prohlédli si pracovnu šéfdirigenta nebo 
editelský salonek. To vše bylo zpest eno

dv ma minikoncerty. P i posledním 
zastavení v hlaholn  se lidé seznámili 
s eduka ními aktivitami filharmonie a m li možnost si je i vyzkoušet. Od 18 do 24 hodin 
prošlo Besedním domem 672 platících návšt vník .

Open House Brno (Besední d m)

Filharmonie Brno se letos zapojila do akce Open House Brno. Víkendová událost, p i které 
mohou lidé navštívit b žn  nep ístupná místa, p ípadn  místa ve ejných institucí, kam se 
b žn  nedostanou, se letos konala druhým rokem. Lo ský první ro ník byl velmi úsp šný –
podle organizátor  z TIC Brno se ho zú astnilo kolem deseti tisíc lidí. Filharmonie se 
zájemc m otev ela v sobotu 14. dubna mezi 10. a 15. hodinou. Zájemci se za pomoci 
dobrovolník  organizátora pohybovali sami po vyzna ených trasách v zákulisí Besedního 
domu, mimo ádný zájem byl o návšt vu st echy, na tu bylo z bezpe nostních d vod
pot eba se p edem registrovat. Podle organizátor  se letošního ro níku zú astnilo 19 tisíc 
lidí, kte í navštívili 70 míst.
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Nový sál pro Brno

Projekt výstavby nového koncertního sálu se op t posunul dop edu. Poté, co Ateliér M1 
architekti koncem roku 2018 oznámil, že hodlá podat žalobu pro porušení autorských práv na 
m sto a Brn nské komunikace, se poda ilo tuto rozep i urovnat. Vedení m sta Brna tak 
18. ervna oznámilo, že se s ateliérem dohodlo na stažení žaloby a projek ní tým ve složení 
Tomasz Konior – Yasuhisa Toyota – Petr Hr ša dále pracuje na p ípadu projektové 
dokumentace pro stavební povolení. „V Dohod  o narovnání jsou zakotveny klí ové principy, 
kterými se bude další p íprava stavby ídit. Základem je, že projekt bude respektovat 
vít znou podobu JKC, která vzešla z architektonické sout že, a bude v souladu s územním 
rozhodnutím a licen ní smlouvou. P ípadná zlepšení týkající se kvality sálu i samotné stavby 
centra budou projektanti ešit ve spolupráci s autory. Pokud vše p jde podle plánu, tak by se 
mohlo za ít stav t na konci léta p íštího roku,“ uvedla primátorka m sta Brna Markéta 
Va ková. Na podzim se tým architeka Petra Hr ši setkal s orchestrem Filharmonie Brno, 
kterého informoval o tom, jak postupují projek ní práce a odpovídal na dotazy jednotlivých 
hudebník . V prosinci zadavatel požádal Stavební ú ad m stské ásti Brno-st ed o stavební 
povolení nadzemní ásti projektu.
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STATISTIKA KONCERT  FILHARMONIE BRNO
ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2019 

Po et
Po et 

návšt vník

CELKOVÝ PO ET KONCERT  FILHARMONIE BRNO 266 98838 

Koncerty Filharmonie Brno 249 93244 

z toho brn nské koncerty ve vlastní režii   117 33681

z toho provedené orchestrem Filharmonie Brno v rámci sezony 52 20922 

z toho Ve ejné generálky 6 1394 

       z toho provedené hostujícími um lci 9 2227 

z toho v rámci projektu Mozartovy d ti 3 945 

z toho v rámci festivalu VFDH provedené Filharmonií Brno 1 321 

z toho v rámci festivalu VFDH provedené hostujícími um lci 8 1917 

z toho Tenebrae 3 845 

z toho v rámci festivalu Špilberk provedené Filharmonií Brno 2 1218 

z toho v rámci festivalu Špilberk provedené hostujícími um lci 4 1475 

                                                 z toho kinokoncerty 2 233 

z toho v rámci Moravského podzimu provedené Filharmonií Brno 1 344 

z toho v rámci Moravského podzimu provedené hostujícími um lci 20 3055 

z toho v rámci doprovodné výstavy Moravského podzimu                                    
(výstava, vernisáž, hudební dílny)

11 856 

z toho v rámci Expozice nové hudby provedené hostujícími um lci 6 401 

                                      z toho v rámci doprovodného programu 1 52 

výchovné koncerty a po ady 100 4085 

                                             z toho hudební kurzy/dílny 93 1978 

brn nské koncerty pro jiné po adatele 4 1940 

mimobrn nské koncerty v R 9 12188 

koncerty v zahrani í 19 41350 

Koncerty Kantilény 17 5594 

z toho brn nské koncerty ve vlastní režii 5 1915 

koncerty pro jiné po adatele (Brno) 5 2250 

mimobrn nské koncerty 7 1429 

Koncerty KCSPH 5 1594 

Studiové nahrávky (projekty) 6

Vydané nosi e 0

Záznamy a p enosy pro média (rozhlas, televize) 12 
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VÝVOJ PO TU KONCERT  A NÁVŠT VNOSTI

2014 2015 2016 2017 2018 2019 
index 

Ukazatel 18/19 

Po et koncert 148 177 118 130 113 266 2,35 

z toho: ve vlastní režii 89 105 83 96 81 117 1,44 

z toho: v tuzemsku pro jiné po adatele 20 17 14 17 12 13 1,08 

z toho: v zahrani í 17 26 10 9 9 19 2,11 

z toho: výchovné koncerty a po ady 22 29 11 8 11 100 9,09 

Po et cykl  ve vlastní režii 8 8 8 8 8
9

1,13 
*1 cyklus 
rozd len

Po et abonent  FB 3911 3597 3419 3113 2884 3192 1,11 

Celkový po et návšt vník 67461 77132 54820 56364 43868 98838 2,25 

Po et návšt vník  koncert (sezona a 

festivaly)
34151 38773 31723 31734 26877 33681 1,25 

Pr m rná návšt vnost (sezona a festivaly -

bez d tských akcí) (v %)
73,07 81,83 77,28 77,48 87,19 90,33 1,04 

Po et návšt vník  cykl 27548 27164 26063 22584 21323 23149 1,09 

Vyabonovanost cykl (v %) 47,99 45,4 44,17 52,98 59,01 49,32 0,84 

Návšt vnost cykl  v . cyklu Mimo ádných 
koncert (v %)

 76,41 86,4 72,24 83,99 90,29 91,8 1,02 

Po et vstupenek na koncerty cykl
prodaných jednotliv 10248 12912 10125 10002 9299 11349 1,22 

Podíl jednotliv  prodaných vstupenek (v 

%)
37,2 47,54 38,85 44,29 43,28 49,03 1,13 

Návšt vnost na Stadionu (v %) 59,66 99,28 92,75 88,57 0,95 

Návšt vnost v Besedním dom  (v %) 76,32 89,49 77,67 85,67 88,97 92,61 1,04 

Návšt vnost v katedrále (v %) 98,19 
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ABONENTKY – POROVNÁNÍ SEZÓN 2018/2019 a 2019/2020

SEZONA 2018/2019 SEZONA 2019/2020  

Cyklus
Prodáno 

/ks/ 

Prodáno /%/
Cyklus

Prodáno 
/ks/ 

Prodáno /%/
Kapacity sál

/vyabonovanost/ /vyabonovanost/ 

MLK1 39 19,5 MLK1 38 19,00 200

FBD II A3 196 47,8 FBD II A6 148 37,56 394

FBD II B3 170 41,46 FBD II B6 129 32,74 394

RA2 319 74,19 RA12 342 78,44 436

FBD I A5 229 55,18 FBD I A11 192 45,61 421

FBD I B5
298 71,71 FBD I B11

274 65,08 421

FBD I C5 273 65,78 FBD I C11 261 62,00 421

VGZ 4 147 58,8 VGZ 4 122 48,80 250

JWM8 145 37,18 JWM10 129 41,21 313

FS A7 362 64,64 
FSJD-
Stadion A9 318 59,44 535

FS B7 288 51,43 
FSJD-
Stadion B9 264 49,35 535

FSJD-
Divadlo A13 522 48,51 1076

FSJD-
Divadlo B13 453 42,10 1076

CELKEM 
TRADI NÍ 
ABONMÁ

2466 53,42%
CELKEM 
TRADI NÍ 
ABONMÁ

3192 49,32% 6472

Sezóna na 
míru 418

Sezóna na 
míru 769 48,45%

CELKEM 
ABONENT 2884

CELKEM 
ABONENT 3961

[1] Kapacita uspo ádání sálu 200 míst.

[2] Pr m rná kapacita sálu pro tyto koncerty je 420 míst. 

[3] Pr m rná kapacita sálu do nové sezony je 410 míst (ovlivn no rozši ováním podia) 

[4] Pr m rná kapacita pro tyto koncerty je 250 míst (více sál )

[5] Kapacita sálu pro tyto koncerty je pr m rn  415 (ovlivn no rozši ováním podia). 

[6] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 394 míst (ovlivn no prodlužováním podia). 

[7] Kapacita sálu pro tyto koncerty je pr m rn  560 míst. 

[8] Kapacita sálu pro tyto koncerty je pr m rn  390 míst.

[9] Kapacita sálu pro tyto koncerty je pr m rn  535 míst (ovlivn no uspo ádáním sálu). 

[10] Kapacita sálu pro tyto koncerty je pr m rn  313 míst (ovlivn no uspo ádáním sálu). 

[11] Kapacita pro tyto koncerty je pr m rn  421 míst (ovlivn no p ístavky a prodlužováním podia). 

[12] Kapacita sálu pro tyto koncerty je pr m rn  436 míst (ovlivn no p ístavky). 

[13] Kapacita sálu pro tyto koncerty je 1076.
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2. PLN NÍ ÚKOL  V PERSONÁLNÍ OBLASTI

2.1  Struktura a po ty zam stnanc  ke konci sledovaného období

K 31. 12. 2019 byl fyzický po et zam stnanc  144 (orchestr 106, ostatní 38). V pr b hu
sledovaného období byl fyzický pr m rný stav zam stnanc  142. 
V ostatních zam stnancích je zahrnuta administrativa, provoz a zam stnanci Kantilény. 

2.2  Struktura a pr m rné p epo tené po ty zam stnanc  za sledované období

Pr m rný p epo tený po et zam stnanc  za období 1 – 12. 2019 byl 138,618, což je mén ,
než bylo plánováno. Tato situace byla zp sobena zejména prodlevou p i vyhlašování 
konkurz , p íp. nevybráním žádného z uchaze  o místo jak v orchestru, tak i u ostatních.
Z po tu 138,618 byl orchestr 105,639 a ostatní 32,979. 

2.3 P ír stky a úbytky zam stnanc  za sledované období (podle struktury  
zam stnanc )

orchestr:

 31. 1. 2019 ukon ení pracovního pom ru – len skupiny bicích nástroj
 1. 6. 2019 nástup lena skupiny hoboj , zástupce vedoucího skupiny
 31. 8. 2019 ukon ení pracovního pom ru – len skupiny hoboj , zástupce vedoucího 

skupiny  

 31. 8. 2019 ukon ení pracovního pom ru – len skupiny viol
 1. 11. 2019 nástup lena skupiny hoboj
 31. 12. 2019 ukon ení pracovního pom ru – len skupiny 1. houslí

administrativa a provoz:

 30. 4. 2019 ukon ení pracovního pom ru – mzdová ú etní
 10. 5. 2019 ukon ení pracovního pom ru – garant p edprodeje 

 1. 6. 2019 nástup na pozici manažer marketingu
 30. 6. 2019 ukon ení pracovního pom ru – manažer marketingu
 31. 7. 2019 ukon ení pracovního pom ru – garant p edprodeje

 1. 6. 2019 nástup na pozici garant p edprodeje
 1. 9. 2019 nástup na pozici mzdová ú etní

 30. 9. 2019 ukon ení pracovního pom ru – ú etní
 1. 10. 2019 nástup na pozici ú etní
 31. 12. 2019 ukon ení pracovního pom ru – ú etní
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2.4   Pr m rné platové t ídy a pr m rné platy za sledované období (podle  
struktury zam stnanc )

Pr m rná platová t ída:

FB celkem        12 
orchestr        12 
ostatní         10  

Pr m rný plat FB celkem:      35 395,- K
Pr m rný plat orchestru:      36 435,- K
Pr m rný plat ostatních:       32 063,- K

            
Pr m rná mzda za 1. – 3. tvrtletí 2019 v národním hospodá ství 
/není uvedena zvláš  nepodnikatelská sféra/   33 429,- K
/za rok 2019 ješt  není SÚ zpracována/

Srovnání vývoje pr m rné mzdy

ukazatel  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
index
19/18 

pr m. p epo tený stav 137,1 135,0 139,6 136,4 138,6 138,6 1,00 

zam stnanc  za I. – XII. 

z toho : orchestr 106,3 103,6 105,2 102,4 105,4 105,6 1,00 

             Ostatní 30,8 31,4 34,4 34,0 33,2 33,0 0,99 

pr m rná mzda FB 21 774 24 114 25 219 29 003 33 845 35 395 1,05 

z toho pr m. mzda orch. 21 505 23 862 25 403 29 179 34 676 36 435 1,05 

           pr. mzda ostatních 22 769 24 946 24 332 28 255 31 207 32 063 1,03 

pr m rná mzda v R *) 25 179 26 072 26 999 28 761 31 211 33 429 1,07 

*) údaje vycházejí ze Sbírky zákon . Pro jednotlivé roky je uvedena pr m rná mzda za I. – III. tvrtletí
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Graf vývoje pr m rné mzdy hrá  orchestru a ostatních zam stnanc  FB

2.5  Dodržování bezpe nosti práce, pracovní úrazy za sledované období

Dodržování bezpe nosti práce bylo provád no v souladu s obecn  právními p edpisy a 
vnit ními sm rnicemi. B hem sledovaného období došlo k jednomu pracovnímu úrazu. 
Zam stnanec techniky orchestru dne 12. 10. 2019 p i manipulaci s hudebními nástroji po 
schodišti upadl a došlo k prasknutí v koleni. Pracovní úraz byl bez pracovní neschopnosti.
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3. PLN NÍ ÚKOL  V OBLASTI HOSPODA ENÍ

Hospodá ský výsledek za rok 2019 byl kladný, a to ve výši 8.637,80 K , ro ní úhrn 
výnos inil 138.866.501,29 K  a ro ní úhrn náklad 138.857.863,49 K .

V pr b hu roku byla erpána provozní dotace Statutárního m sta Brna ve schválené výši 
(75.378 tis. K ), ú elové dotace Statutárního m sta Brna (19.645 tis. K ) a dotace 
Jihomoravského kraje (20.139 tis. K ). 

Rok 2019 lze hodnotit z hlediska celkového hospoda ení jako dobrý rok. Krom výše 
uvedených dotací, p edevším provozní od SMB a Jihomoravského kraje (která byla t etí rok 
významn  navýšena), k tomuto výsledku p isp ly p edevším nadpr m rné výnosy ze 
zahrani í, pronájmu a ostatní.

Dotace od z izovatele

Zastupitelstvo m sta Brna schválilo na svém zasedání Z8/02, konaném dne 11. 12. 2018 
v souladu s rozpo tem Statutárního m sta Brna, p ísp vek pro Filharmonii Brno na 
neinvesti ní výdaje ve výši 85.015 tis. K , a to v etn  ú elových p ísp vk .
V dubnu (9. 4. 2019) schválilo ZMB navýšení p ísp vku o 3.841 tis. K  na pokrytí navýšení 
plat  dle na ízení vlády a 600 tis. K  na obnovu kulturní památky.
V kv tnu (14. 5. 2019) schválilo ZMB navýšení p ísp vku o 310 tis. K  na pokrytí zvýšených 
náklad  na elektrickou energii (60 tis. K ) a na Eduka ní aktivity, hostování ve víde ském 
Musikvereinu (250 tis. K ). 
V zá í (3. 9. 2019) schválilo ZMB navýšení p ísp vku o 4.000 tis. K  jako nevy erpané
prost edky z MK R. 
V listopadu zá í (5. 11. 2019) schválilo ZMB navýšení p ísp vku o 1.122 tis. K  na odvody 
PO z fondu investic (1.100 tis. K ) a navýšení p íjm  z pronájm  (22 tis. K ).
Záv rem je t eba uvést ástku 135 tis. K na propagaci JKC v roce 2019. 
Celková neinvesti ní dotace byla v roce 2019 od z izovatele ve výši 95.023 tis. K
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Vývoj sob sta nosti 2014 - 2019

V roce 2019 bylo dosaženo v porovnání s pr m rem za období 2014 – 2018 podpr m rné 
sob sta nosti 17,1%, nicmén  se sob sta nost t etím rokem mírn  zvyšuje, a to i p es  
pravidelné navyšování plat , a s tím související nár st celkových náklad .

                                                   v tis. K

rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

výnosy bez dotací 23 737 25 956 20 881 17 765 20 269 23 704 

celkové náklady 85 741 103 417 97 515 117 020 122 319 138 858 

sob sta nost % 27,7 25,1 21,4 15,2 16,6 17,1 

Hlavní a dopl ková innost

Hlavním ú elem organizace je provozovaní ve ejné koncertní innosti spo ívající 
v nastudování a ve ejném p edvád ní d l z oblasti hudebního a hudebn  dramatického 
um ní výkonnými um lci, a to formou po ádání i spolupo ádání koncert  a jiných kulturních 
produkcí, nebo pohostinskými vystoupeními pro jiné po adatele v tuzemsku i v zahrani í, 
podílet se na rozvoji koncertního um ní zejména po ádáním a propagací hudebních festival
a dalších kulturních akcí. 
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Mezi okruhy dopl kové innosti povolené z izovatelem se adí:
- realitní innost, správa a údržba nemovitostí
- pronájem a p j ování v cí movitých
- reklamní innost, marketing, mediální zastoupení
- zprost edkování obchodu a služeb

Hospodá ský výsledek v hlavní innosti

Skute nost

2014 2015 2016 2017 2018 2019

náklady 84 124 101 451 95 546 114 889 119 570 136 293 

výnosy 83 450 101 196 95 344 114 689 119 341 135 511 

zisk / ztráta     - 674      - 255    - 202      - 200      - 229      - 782 

         

Hospodá ský výsledek v dopl kové innosti

Skute nost

2014 2015 2016 2017 2018 2019

náklady 1 618 1 966 1 969 2 131 2 749 2 565 

výnosy 2 299 2 227 2 173 2 343 2 989 3 356 

zisk / ztráta    681     261    204    212    240    791 
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3.1  Výnosy

Porovnání upraveného plánu a skute ných výnos  za rok 2019 

v K

Ú et VÝNOSY
upravený plán k

31. 12. 2019 
skute nost k 
 31. 12. 2019 %pln ní 

601 Výnosy z prodeje vlastních výr.

602 Tržby za vstupné                7 200 000,00  7 187 746,78 99,8% 

Tržby ze záj. innosti – tuzemsko                2 400 000,00  2 430 400,00 101,3% 

Tržby ze záj. innosti – zahrani í                     6 500 000,00  6 508 869,22 100,1% 

Tržby z natá ení              2 600 000,00  2 560 741,62 98,5% 

Tržby z reklam a ostatní                 1 200 000,00  1 208 173,94 100,7% 

602 Celkem výnosy z prodeje služeb              19 900 000,00  19 895 931,56 100,0% 

 603 Výnosy z pronájmu                2 900 000,00  2 915 732,33 100,5% 

604 Výnosy za prodané zboží

60 Výnosy za vl. výkony a zboží              22 800 000,00  22 811 663,89 100,1% 

61 Zm na 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. 125 000,00 115 000,00 92,0% 

647 Výnosy z prodeje pozemk

648 erpání fond                500 000,00   504 966,72 101,0% 

649 Ostatní výnosy z innosti 125 000,00  127 956,75 102,4% 

64 Ostatní výnosy               750 000,00  747 923,47 99,7% 

662 Úroky

663 Kurzové zisky 150 000,00 144 728,63 96,5% 

66 Finan ní výnosy  150 000,00 144 728,63 96,5% 

671 Dotace - MK R

672 Provozní dotace – MMB              95 023 000,00  95 023 185,30 100,0% 

672 Dotace - JMK               20 139 000,00  20 139 000,00  100,0% 

67 Provozní dotace              115 162 000,00  115 162 185,30 100,0% 

Ú h r n   z d r o j        138 862 000,00  138 866 501,29 100,0% 
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Porovnání skute ných výnos  za rok 2019 se skute nými výnosy za rok 2018 

v K

Ú et VÝNOSY
Skute nost k  
31. 12. 2018 

skute nost k
31. 12. 2019 index 19/18  

601 Výnosy z prodeje vlastních výr.

602 Tržby za vstupné 6 649 916,00 7 187 746,78 1,08 

Tržby ze záj. innosti – tuzemsko 2 108 000,00 2 430 400,00 1,15 

Tržby ze záj. innosti – zahrani í 2 980 484,43 6 508 869,22 2,18 

Tržby z natá ení 4 203 205,92 2 560 741,62 0,61 

Tržby z reklam a ostatní 936 641,52 1 208 173,94 1,29 

602 Celkem výnosy z prodeje služeb 16 878 247,87 19 895 931,56 1,18 

 603 Výnosy z pronájmu 2 477 190,46 2 915 732,33 1,18 

604 Výnosy za prodané zboží 1 000,00 

60 Tržby za vl. výkony a zboží 19 356 438,33 22 811 663,89 1,18 

61 Zm na stavu zás.nedok.výr.

62 Aktivace 

641 Smluvní pokuty a úroky z prodlení 14 545,57 

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. 22 100,00 115 000,00 5,20 

647 Výnosy z prodeje pozemk
648 erpání fond  736 814,89  504 966,72 0,68 

649 Ostatní výnosy z innosti 3 999,89 127 956,75 31,99 

64 Ostatní výnosy 777 460,35 747 923,47 0,96 

662 Úroky

663 Kurzové zisky 135 598,97 144 728,63 1,07 

66 Finan ní výnosy 135 598,97 144 728,63 1,07 

671 Dotace - MK R 4 350 000,00 

672 Provozní dotace – MMB 77 710 000,00 95 023 185,30 1,22 

672 Dotace - JMK  20 000 000,00 20 139 000,00 1,01 

67 Provozní dotace 102 060 000,00 115 162 185,30 1,13 

Ú h r n   z d r o j 122 329 497,65 138 866 501,29 1,14 
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3.1.1 Vývoj tržeb za období 2014 – 2019

                                                       v tis. K

Tržby 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Vstupné 7 136 8 245 7 386 6 054 6 650 7 188 

Zahrani ní zájezdy 8 269 9 594 4 172 2 789 2 980 6 509 

Tuzemské zájezdy 2 904 2 709 2 350 2 891 2 108 2 430 

Pronájem, prodané zboží 1 325 1 546 1 509 1 689 2 478 2 916 

Natá ení 2 052 2 152 2 715 2 742 4 203 2 561 

Ostatní tržby 1 199 1 170   985 866   937   1 208 

Tržby celkem 22 884 25 416 19 117 17 031 19 356 22 812 

3.1.2 Tržby ze vstupného

Jedná se o tržby za vlastní koncerty a asov  zaú tované p íjmy za abonmá podle po tu 
koncert  v jednotlivých m sících. Ve sledovaném období byly tyto tržby o 538 tis. vyšší než 
v p edchozím roce, a to p edevším díky po ádání festivalu Moravský podzim. Vzhledem 
k tomu, že FB nadále místo Janá kova divadla koncertovala v menších prostorách, jedná se 
o velmi dobrý výsledek.     
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3.1.3  Tržby ze zahrani í

V roce 2019 absolvovala Filharmonie Brno turné do Japonska, což m lo pozitivní vliv na 
nejvyšší tržby ze zahrani í za poslední ty i roky. Oproti roku 2018 došlo u této položky 
k navýšení o více než 3.500 tis. K .

.

3.1.4  Tržby z tuzemských zájezd

V tržbách za tuzemské zájezdy došlo v roce 2019 oproti roku p edchozímu k navýšení o více 
než 300 tis. K , což je i tak v porovnání s pr m rem za období 2014 – 2018 mírn
podpr m rné. Je t eba ale uvést, že k tradi ním míst m vystoupení – které Filharmonie Brno 
pravideln  absolvuje - se stále složit ji hledají nové tuzemské destinace, a to kv li finan ním
možnostem po adatel . Vliv na tyto tržby mají také asové možnosti orchestru.  
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3.1.5  Tržby z pronájmu Besedního domu

Oproti p edchozímu roku byly tržby z pronájmu v roce 2019 o více než 430 tis. K  vyšší a 
v bec nejvyšší od roku 2014. By  jde o velmi dobrý výsledek, je t eba zmínit velkou 
konkurenci srovnatelných prostor ve m st  Brn  (nap . Semilasso i Sonocentrum)
v kombinaci s nižším zájmem po t chto prostorech a také omezený po et dn , kdy jsou –
z d vod  zkoušek i koncert  orchestru – prostory Besedního domu nabízeny k pronájm m.
Taktéž restaurace, která byla celý rok 2019 uzav ená, zt žuje p ípadné pronájmy Besedního 
domu.  

3.1.6  Tržby z natá ení

V roce 2019 byly tržby z natá ení o více než 1.640 tis. K  nižší než v roce 2018 a nejnižší za 
poslední ty i roky. Zde je t eba uvést velkou složitost p i vyjednávání o nahrávacích 
projektech vzhledem k obrovské celosv tové konkurenci v dané oblasti.
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3.1.7  Tržby ostatní 

Ostatní tržby byly ve srovnání s rokem 2018 vyšší o více než 270 tis. K  a v bec nejvyšší za 
sledované období. Do t chto tržeb jsou zahrnuty p edevším tržby z reklam, prodeje 
program  a tržby z prodeje reklamních p edm t .

3.1.8  erpání fond

Ve sledovaném období byly fondy erpány v ástce o tém  232 tis. K  mén  než v roce 
2018. Více bylo erpáno z fondu investi ního (485 tis. K  – opravy parket, dve í a WC), 
mén  z fondu rezervního (20 tis. K  – dar). 

3.1.9  Kurzové zisky

Oproti roku 2018 došlo v roce 2019 ke zvýšení o tém  10 tis. K . Tento ú et je závislý na 
kurzu m n, v tšinou eura. 
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3.2 Náklady

Porovnání upraveného plánu a skute ných náklad  za rok 2019

v K

ú et NÁKLADY
upravený plán k

31. 12. 2019 
skute nost 

k 31. 12. 2019 %pln ní 

501 Spot eba materiálu                          1 600 000,00              1 569 640,26  98,1% 

502 Spot eba energie                       1 760 000,00                 1 663 048,62  94,5% 

504 Prodané zboží

50 Spot ebované nákupy                       3 360 000,00                 3 232 688,88  96,2% 

511 Opravy a udržování                         2 200 000,00                  2 248 360,75  102,2% 

512 Cestovné                       4 800 000,00                 4 875 524,88  98,2% 

513 Náklady na reprezentaci                          500 000,00                    582 461,55  92,3% 

518 Ostatní služby                       30 350 000,00                 33 274 197,99  102,0% 

51 Služby                      37 850 000,00           40 980 545,17 101,9% 

521-01 Mzdové náklady zam stnanc                     60 000 000,00           58 856 773,00 98,1% 

521-02 OON - DPP, DP 2 000 000,00                   1 971 531,00 98,6% 

521-03 OON - dirigenti, sólisté 4 000 000,00                2 423 655,00 60,6% 

521-04 OON – výpomoci, ostatní 1 820 000,00 1 298 120,00 71,3% 

521 Celkem mzdové náklady                     67 820 000,00           64 550 079,00 95,2% 

524 Zákonné sociální pojišt ní                     20 236 000,00              20 094 186,00  99,3% 

525 Ostatní sociální pojišt ní

527 Zákonné sociální náklady                          1 200 000,00                   1 184 465,46  98,7% 

528 Jiné sociální náklady                          1 000 000,00  981 610,00 98,2% 

52 Osobní náklady celkem                     90 256 000,00                86 810 340,46  96,2% 

531 Da  silni ní

532 Da  z nemovitostí

538 Jiné  dan  a poplatky                        2 400 000,00                 2 608 231,48  108,7% 

53 Celkem dan  a poplatky                       2 400 000,00                2 608 231,48  108,7% 

541 Smluvní pokuty a penále

542 Jiné pokuty a penále 4 036,00 

543 Dary 

544 Prodaný materiál

547 Manka a škody 

548 Tvorba fond

549 Ostatní náklady z innosti                        1 000 000,00            1 072 469,10  107,2% 

54 Celkem ostatní náklady                       1 000 000,00                 1 076 505,10  107,7% 

551 Odpisy DHM a DNM                       3 100 000,00                 3 097 017,69  99,9% 

552 Z st cena prodaného DNM

553 Z st cena prodaného DHM

555 Tvorba a zú t. rezerv

556 Tvorba a zú t. opravných položek    11 845,82  95,3% 

558 DDHM 700 000,00 833 569,84 119,1% 

55 Odpisy, rezervy, oprav. položky                       3 800 000,00                 3 942 433,35  103,7% 

563 Kurzové ztráty 176 000,00 207 119,05 117,7% 

569 Ostatní finan ní náklady

56 Finan ní náklady 176 000,00 207 119,05 117,7% 

591 Da  z p íjm  /jen V /                          20 000,00  

59 Celkem da  z p íjm                          20 000,00  

Ú h r n   n á k l a d                 138 862 000,00            138 857 863,49  100,0% 
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Porovnání skute ných náklad  za rok 2019 se skute nými náklady za rok 2018

v K

ú et NÁKLADY
skute nost

 k 31. 12. 2018 
skute nost 

k 31. 12. 2019 
index 
19/18  

501 Spot eba materiálu             1 714 745,83              1 569 640,26  0,92 

502 Spot eba energie                1 667 293,66                 1 663 048,62  1,00 

504 Prodané zboží 850,00 

50 Spot ebované nákupy                3 382 889,49                 3 232 688,88  0,96 

511 Opravy a udržování                 2 193 472,63                  2 248 360,75  1,03 

512 Cestovné                1 963 568,56                 4 875 524,88  2,48 

513 Náklady na reprezentaci                   461 605,29                    582 461,55  1,26 

518 Ostatní služby                24 682 510,25                 33 274 197,99  1,35 

51 Služby          29 301 156,73          40 980 545,17 1,40 

521-01 Mzdové náklady zam stnanc          56 310 815,00          58 856 773,00 1,05 

521-02 OON - DPP, DP                   1 759 415,00                   1 971 531,00 1,12 

521-03 OON - dirigenti, sólisté                2 510 998,00                2 423 655,00 0,97 

521-04 OON – výpomoci, ostatní 1 118 312,00 1 298 120,00 1,16 

521 Celkem mzdové náklady          61 699 540,00          64 550 079,00 1,05 

524 Zákonné sociální pojišt ní             19 276 782,00              20 094 186,00  1,04 

525 Ostatní sociální pojišt ní

527 Zákonné sociální náklady                  1 152 716,30                   1 184 465,46  1,03 

528 Jiné sociální náklady 1 024 625,00 981 610,00 0,96 

52 Osobní náklady               83 153 663,30                86 810 340,46  1,04 

531 Da  silni ní

532 Da  z nemovitostí

538 Jiné  dan  a poplatky                1 036 263,45                 2 608 231,48  2,52 

53 Celkem dan  a poplatky               1 036 263,45                2 608 231,48  2,52 

541 Smluvní pokuty a penále

542 Jiné pokuty a penále 4 036,00 

543 Dary 

544 Prodaný materiál

547 Manka a škody

548 Tvorba fond

549 Ostatní náklady z innosti           1 024 976,92            1 072 469,10  1,05 

54 Ostatní náklady                1 024 976,92                 1 076 505,10  1,05 

551 Odpisy DHM a DNM                2 901 715,26                 3 097 017,69  1,07 

552 Z st cena prodaného DNM

553 Z st cena prodaného DHM

555 Tvorba a zú t. rezerv

556 Tvorba a zú t. opravných položek    142 989,67    11 845,82 0,08 

558 DDHM 1 219 802,57 833 569,84 0,68 

55 Odpisy, prod.maj., rezervy                4 264 507,50                 3 942 433,35  0,92 

563 Kurzové ztráty 155 538,67 207 119,05 1,33 

569 Ost. fin. nákl. – bank. poplatky 

56 Finan ní náklady 155 538,67 207 119,05 1,33 

591 Da  z p íjm  /jen V /

59 Celkem da  z p íjm

Ú h r n   n á k l a d           122 318 996,06            138 857 863,49  1,14 
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3.2.1. Spot eba materiálu 

V roce 2019 došlo oproti p edchozímu roku ke snížení o více než 145 tis. K , a to p edevším 
z toho d vodu, že v roce 2018 byly vyšší náklady na n které opot ebovatelné sou ástky.

3.2.2  Spot eba energie

Oproti roku 2018 došlo k nepatrnému snížení (o 4 tis. K ). Tato situace nastala z d vodu 
klimaticky mírn jších zimních m síc , a tedy nižší spot eby tepla. 

3.2.3  Opravy a udržování

V roce 2019 došlo oproti p edchozímu roku k mírnému zvýšení  o 55 tis. K . Jednalo se 
hlavn  o opravu dve í a parket (855 tis. K ), opravy WC ve foyer a galerii (230 tis. K ),
vým na dve í (136 tis. K ), povinné revize – výtah, PZTS, elektroinstalace (125 tis. K ),
malí ské a klempí ské práce (115 tis. K ) a oprava akustických panel (42 tis. K ). U oprav 
hudebních nástroj  byla nejv tší položkou generální oprava fagotu (199 tis. K ). Ostatní 
opravy byly v ástkách do 30 tis. K .

3.2.4   Cestovné

Náklady na cestovné jsou ovlivn ny po tem a dobou trvání tuzemských a zahrani ních 
koncertních turné. Oproti roku 2018 došlo ke zvýšení o 2.912 tis. K .

3.2.5  Ostatní služby

Ú et 518 - ostatní služby - vykazuje množství položek, rozd lených analyticky do 
jednotlivých podú t . Ve srovnání s rokem 2018 došlo ke zvýšení o tém 8.592 tis. K , a to 
p edevším kv li po ádání festivalu Moravský podzim. Nejvyšší položkou (tém 57%) byly 
v roce 2019 honorá e vystupujících um lc , p edevším v rámci po ádaných festival –
hlavn  Moravského podzimu. Dalšími významnými položkami tohoto ú tu byly náklady na 
propagaci, ostatní služby, autorskoprávní poplatky a odm na spole nému zástupci a 
nájemné (v . nájemného za notový materiál). K dalším položkám na tomto ú tu pat í
poštovné, technické služby a úklid, IT služby a bankovní poplatky.

3.2.6  Osobní náklady

Mzdové náklady zam stnanc  byly v roce 2019 o tém  2.546 tis. K  vyšší než v p edchozím 
období. Hlavními d vody tohoto stavu bylo p edevším zákonné navýšení plat  a platový 
automat (platový postup do vyššího stupn ).
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3.2.7  Odpisový plán

Pro rok 2019 byl plán ú etních odpis  stanoven ve výši 3.000 tis. K . Tento plán se skládal 
ze t í položek, a to : 

Odpis v roce – dlouhodobý hmotný majetek   –   2.641 tis. K
Odpis v roce – dlouhodobý nehmotný majetek –      198 tis. K
P edpoklad za azení majetku v r. 2019        –      161 tis. K       

V pr b hu roku 2019 došlo k úprav  odpisového plánu na celkovou výši 3.100 tis. K .

K 31. 12. 2019 inily odpisy ástku 3.097 tis. K .

Odvod z odpis  na ú et z izovatele byl uskute n n ve výši 1.100 tis. K .

3.2.8  Ú elové prost edky 

Zastupitelstvo m sta Brna schválilo na svém zasedání Z8/02, konaném dne 11. 12. 2018 
p ísp vek na organizování Mezinárodního hudebního festivalu Brno – realizace 
Velikono ního festivalu duchovní hudby (1.940 tis. K ), Expozice nové hudby (500 tis. K ) a 
Moravský podzim (8.800 tis. K ). Další ú elové prost edky byly na honorá e vystupujících 
um lc  (1.800 tis. K ), mzdové náklady PR manažera pro JKC (210 tis. K ), opravy 
hudebních nástroj  (150 tis. K ), p j ovné notového materiálu (200 tis. K ), propagace a 
marketing (500 tis. K ) a na pokrytí náklad  nového um leckého editele (šéfdirigenta) a jeho 
sólist  (4.500 tis. K ). Na stejném zasedání byl schválen investi ní transfer v celkové výši 
1.250 tis. K  (zvukový systém v sále BD – 500 tis. K , záloha na kontrafagot – 150 tis. K ,
hudební nástroje pro eduka ní innost – 300 tis. K , vícekanálový systém nahrávacího 
studia – 300 tis. K ).
Dne 9. 4. 2019 schválilo Zastupitelstvo m sta Brna ú elové navýšení neinvesti ního 
p ísp vku ve výši 600 tis. K  na obnovu kulturní památky (obnova d ev ných prvk  interiéru).
Dne 14. 5. 2019 schválilo Zastupitelstvo m sta Brna ú elové navýšení neinvesti ního 
p ísp vku ve výši 310 tis. K  (60 tis. K  elektrická energie a 250 tis. K  Eduka ní aktivity a 
hostování ve víde ském Musikvereinu). Na stejném zasedání bylo schváleno investi ního 
transferu o 1.350 tis. K , a to na po ízení sborových stup  pro Kantilénu a sady klarinet  a 
basklarinet  a dále ástka 1.000 tis. K  na dokon ení rekonstrukce restaurace BD.

Dne 21. 6. 2016 bylo Zastupitelstvem m sta Brna schváleno ú elové navýšení 
neinvesti ního p ísp vku ve výši 705 tis. K  na propagaci JKC s erpáním v letech 2016 –
2019 (v roce 2019 erpání ve výši zbývajících 135 tis. K ). 

Až na jednu výjimku byly výše uvedené ú elové prost edky vy erpány v plné výši. Tou 
výjimkou byla ástka 1.000 tis. K  na dokon ení rekonstrukce restaurace BD. Vy erpáno
bylo jen 605 tis. K .
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3.3   Finan ní majetek

Filharmonie Brno, p.o. má všechny ú ty vedeny u UCB, a.s., pobo ka Brno. 

a) Stavy prost edk  na bankovních ú tech

                                                                              v K

Ú et stav k 31. 12. 2019 

b žný ú et 11,441.666,28 

devizový ú et 299.309,47 

ú et FKSP 251.445,90 

ú et FI 991.495,98 

CELKEM 12,983.917,63 

b) Pokladní hotovost
             
                                                                                    v K

typ pokladny stav k 31. 12. 2019 

EUR       6.096,71 81.640,55 

CHF       1.282,05                          496,42 

PLN            32,89 196,35 

JPY          357,00 148,41 

pokladna v K 98.340,00 

CELKEM 180.821,73 

    

c) Ceniny
                         
Stravenky v hodnot 53.010,- K .

3.4   Pohledávky a závazky

Filharmonie Brno uhradila veškeré došlé faktury a smluvní závazky se splatností do  31. 12. 
2019 ádn  a v as.

Pohledávky - odb ratelé (v . podrozvahy), byly k 31. 12. 2019 ve výši 3.821 tis. K . N které 
pohledávky byly uhrazeny ve splatnosti v pr b hu m síce ledna a února 2020.
Rozpis pohledávek k 31. 12. 2019, které nejsou doposud uhrazeny:

Pronájem sálu                                     -                85 tis. K     -           splatnost 1. 4. 1997 
Rekonstrukce ídícího systému           -                51 tis. K     -           splatnost 11. 7. 2000 
(neuhrazený dobropis)

Tyto pohledávky byly vymáhány právní cestou a jsou na podrozvahovém ú tu.

Honorá  za vystoupení                       -              120 tis. K     -           splatnost 27. 7. 2012 
Služby a nájem (restaurace)              -              212 tis. K     -           splatnost 24. 5. 2013 
Honorá  za vystoupení (v . not)         -           2.625 tis. K     -           splatnost 2. 10. 2013 

Všechny výše uvedené pohledávky jsou vymáhány právní cestou.
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Honorá  za vystoupení                     -              254 tis. K     -           splatnost 10. 10. 2016        

Tato pohledávka je ešena s po adatelem a místn  p íslušným FÚ.

Na všechny uvedené pohledávky jsou vytvo ené opravné položky ve výši 100%.  

Krátkodobé závazky - dodavatelé – byly k 31. 12. 2019 ve výši  783.472,45 K  a jednalo se
o neuhrazené faktury z p elomu roku. Všechny tyto faktury byly v pr b hu ledna a února 
2020 uhrazeny. 

3.5   Dotace z jiných ve ejných rozpo t

Jihomoravský kraj

Mozartovy d ti – 200 tis. K
MHF Špilberk – 1.200 tis. K
Po ádání Novoro ního koncertu – 100 tis. K
Po ádání vybraných projekt  – 500 tis. K

áste ná úhrada objemu prost edk  na platy – 18.000 tis. K
Muzejní noc – 25 tis. K
Moravský podzim – 114 tis. K

Všechny dotace byly dle Smluv ur eny na pokrytí náklad  spojených s projektem nebo 
úhrad  objemu prost edk  na platy. Byly využity k úhrad  honorá  vystupujících um lc ,
k úhrad  služeb u t chto akcí a úhrad  objemu prost edk  na platy. Všechny dotace byly 
vy erpány v plné výši.

                            v tis. K

Rok 2014 2015 2016 2017 2018 2019

p ísp vek MK R 2 505 4 160 3 345 6 340 4 350 0

p ísp vek JMK 935 1 200 1 500 20 149 20 000 20 139 
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3.6   Investice

a) Informace o probíhajících investi ních akcích

Ve sledovaném období nebyla provedena žádná investi ní akce. 

b) Fond investic

Fond investic byl tvo en každom sí ním p íd lem z odpis  z DHM a DNM. 
             
                                                                                                                                         v tis. K

Stav k 1. 1. 2019 Tvorba erpání Stav k 31. 12. 2019 

1 675 6 302                  6 986  991 

   

erpání fondu investic:

Hudební nástroje 3 361 

Inventá 1 435 

Opravy 485 

Odvod z odpis 1 100 

Inž. in. rek. BD 605 

Hudební nástroje –   1x hoboj                              –     220 tis. K
                                  2x trombon                         –     280 tis. K
                                  1x snižec kónický               –       63 tis. K
                                  1x pikola                             –     152 tis. K
                                  6x klarinet (basklarinet)      – 1 013 tis. K
                                  sada bubn                          –       67 tis. K
                                  sada kravských zvon         –     127 tis. K
                                  sada stojan  pro bicí          –     110 tis. K
                                  1x basový buben                –     178 tis. K
                                  2x trubka                             –    193 tis. K
                                  1x kontrabasový smy ec    –      65 tis. K
                                  2x pozoun                           –    425 tis. K               
                                  záloha kontrafagot              –    167 tis. K
                                  soubor HN pro edukace      –    301 tis. K
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4. PLÁN TVORBY A ERPÁNÍ PEN ŽNÍCH FOND

Fond investic

viz bod 3.6 b) 

Fond rezervní

Tento fond byl v roce 2019 tvo en p íd lem ze zlepšeného hospodá ského výsledku a 
pen žními dary, které byly i erpány. Podrobnosti jsou uvedeny v p íloze – pen žní fondy, a 
to v etn  stav  na za átku a konci sledovaného období.

Fond odm n

Fond odm n nebyl v roce 2019 tvo en a nebyl ani erpán. Podrobnosti jsou uvedeny 
v p íloze – pen žní fondy, a to v etn  stav  na za átku a konci sledovaného období, které 
jsou stejné.

FKSP

Tento fond byl v roce 2019 tvo en p íd ly na vrub náklad . erpán byl v souladu se 
schváleným zp sobem erpání na úhradu pot eb zam stnanc . Podrobnosti jsou uvedeny 
v p íloze – pen žní fondy, a to v etn  stav  na za átku a konci sledovaného období.
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5. KONTROLNÍ INNOST

Vnit ní kontrolní systém zahrnuje ídící kontrolu, ve ejnosprávní kontrolu a interní audit.
ídící kontrola je ve Filharmonii Brno, p. o. zajiš ována vedoucími zam stnanci v souladu 

s vydanou vnit ní sm rnicí. 
Ve sledovaném období byly ve Filharmonii Brno, p. o. provedeny ty i kontroly, a to 
ve ejnosprávní ze strany z izovatele – odboru kultury a dále kontrola z Nejvyššího 
kontrolního ú adu, Finan ního ú adu a Všeobecné zdravotní pojiš ovny.
Interní audit zajiš uje v organizaci zvláš  k tomu pov ený zam stnanec, který v souladu se 
zákonem nezávisle a objektivn  p ezkoumává a vyhodnocuje operace a vnit ní kontrolní 
systém.

5.1 Ro ní plán kontrolní innosti provád né organizací

V návaznosti na st edn dobý strategický plán na léta 2018-2020 byl v rámci kontrolní 
innosti organizace zpracován plán interního auditu na rok 2019, který krom  monitoringu, 

konzulta ní innosti, odborné p ípravy auditora a vyhodnocovací a plánovací innosti 
zahrnoval audity: 

- Vnit ní kontrolní systém – lidské zdroje
- Ú eln  vynaložené prost edky na MHFB – VFDH 2018  
- Majetek a inventarizace k 31. 12. 2018  
- Rezerva pro vyžádaný interní audit

5.2  Vyhodnocení plánu kontrolní innosti provád né organizací za p edchozí
 rok

V oblasti interního auditu bylo postupováno v souladu s jeho plánem. Rezerva pro vyžádaný 
interní audit byla využita na audit implementace doporu ovaných nápravných opat ení 
z interních audit  vykonaných v období 2016 – 2018. 

U všech provedených audit  byla p ípadná doporu ení uvedená v záv re ných zprávách se 
všemi zú astn nými stranami projednána a editelkou byla vydána pov ení k provedení 
opat ení.

Interní auditorka také v souladu s plánem IA spolupracovala s vedením FB na záležitostech 
týkajících se ídící kontroly a konzultovala s managementem pot ebná témata, rovn ž
iniciovala aktualizaci rizik.   
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6. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE A 
ZÁVAZK

Inventarizace byla v organizaci provedena k 31. 12. 2019 na základ  vnit ní sm rnice o 
inventarizaci majetku a závazk  a p íkazu editele.

Byla provedena fyzická inventura:
dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2019 
drobného dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2019  
dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2019 
drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2019  
materiálu a zboží na sklad  k 31. 12. 2019
pen žních prost edk  v hotovosti k 31. 12. 2019 

 cenin k 31. 12. 2019 
dokladové inventarizace u rozvahových ú t  k 31. 12. 2019

6.1  Vy íslení inventariza ních rozdíl

Inventariza ní rozdíly nebyly zjišt ny.
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