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Ačkoli bývá s novou sezonní nabídkou 
zvykem představovat vše, co nás teprve 
čeká, ráda bych se ohlédla za rokem,  
který už je za námi. Minulá sezona nám  
sice vzala spoustu projektů, na které jsme  
se těšili, na druhou stranu jsme se naučili 
fungovat v prostředí pro nás novém, online. 
S malými posluchači a školáky v distančním 
programu jsme se spojovali pětkrát týdně –  
společně jsme tvořili, těšili se na sebe,  
hráli a zpívali. Distanční výuka se promítla 
také do podoby katalogu, který máte právě 
v rukou. Vedle toho, že utichly koncertní sály, 
ztratili mladí nadějní výtvarníci možnost 
vystavovat. Oslovili jsme proto žáky ZUŠ, 
aby samostatně vytvořili díla se společným 
tématem „hudba“. Nakonec jsme vybírali 
z téměř 400 kreseb, maleb a koláží.  
Ty, které se nevešly přímo na stránky katalogu, 
jsme vystavili ve foyer Besedního domu.

Kristýna Drášilová,
koordinátorka edukačních aktivit

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

vy všichni, kteří máte rádi hudbu  
a kteří se na nás obracíte, abychom vám 
pomohli ji mít rádi ještě více.  
Potřetí pro vás připravujeme tento barevný 
katalog koncertů, kurzů a workshopů,  
který vám může být vodítkem pro vaše 
hudební poznávání bez omezení věku  
a který vás připraví na roli vášnivého 
posluchače symfonických koncertů.  
V minulé sezoně jsme se s vámi snažili být 
alespoň přes monitory počítačů  
a podpořit tak distanční výuku hudební 
výchovy i absenci kultury obecně.  
Ilustrace letošního katalogu, které spojuje 
hudba a hlasitá touha být slyšet a vidět, 
namalovali právě žáci výtvarné distanční 
výuky.
 
Jsme opět zde s naší nabídkou  
VÍCE HUDBY! a těšíme se,  
že vás uvidíme ve skutečnosti!

Vaše Marie Kučerová, 
ředitelka Filharmonie Brno

Kryštof Hebelka, ZUŠ Boskovice
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Prázdninové workshopy 

Jak se dělá klip III
7.–9. 7. 2021, 9:00–16:00 h
Besední dům a Univerzitní kino Scala

Jaké je to být tvůrcem vlastního 
animovaného filmu? Během třídenního 
workshopu se můžeš stát týmovým 
scenáristou, režisérem, výtvarníkem, 
hudebním dramaturgem, skladatelem  
i zvukařem. Film na závěr promítneme všem 
rodičům a přátelům na velkém plátně kina 
Scala. A jaký bude další osud tvého filmu?

Vyzkoušej si roli filmaře a ukaž jej celému 
světu!

• lektorky:  
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková  
 a lektoři Univerzitního kina Scala
• kurz je určen dětem ve věku 6–10 let
• cena: 2 000 Kč
• rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Luhačovické notování  
a malování aneb Procházka  
s Leošem Janáčkem  
a Dušanem Jurkovičem
12.–16. 7. 2021, 8:00–15:00 h 
Luhačovice, Společenský dům  
a lázeňský park

Interaktivní hudebně-výtvarný kurz 

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

Filharmonie Brno Pro děti

Agáta Drášilová, ZUŠ Antonína Doležela
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Pro děti

V hlavě Medusy
19.–23. 7. 2021, 9:00–16:00 h
Besední dům a Moravská galerie  
v Brně

Pojďte společně s námi prožít týden  
v přítomnosti mistrovského díla  
Hlava Medusy od malíře Petra Paula 
Rubense. V prázdninovém artcampu plném 
otázek, ale i odpovědí se dozvíte, jak to 
vlastně celé s tou Medúzou bylo, kdo byl 
hrdina Perseus a kolik verzí tento barokní 
obraz má. Přeneseme se společně do doby, 
kdy Rubens svůj slavný obraz dokončoval,  
a zaposloucháme se do hudby, která tenkrát 
zněla kolem. Budeme v rolích malířů, 
hudebníků, ale také hrdinů a oblud.  
Pojďme prožít tento napínavý příběh 
naplno! Hudebně-výtvarný prázdninový 
workshop Filharmonie Brno a Moravské 
galerie v Brně.

• lektorky:  
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková, 
 Michaela Gerichová, Romana Cásková 
 a Dominika Halvová
• kurz je určen dětem ve věku 6–14 let
• cena: 2 600 Kč
• rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Jak se dělá klip for teens
28.–30. 7. 2021, 9:00–16:00 h
Besední dům a Univerzitní kino Scala

Jaké je to být tvůrcem vlastního 
animovaného filmu? Během třídenního 
workshopu se můžeš stát týmovým 
scenáristou, režisérem, výtvarníkem, 
hudebním dramaturgem, skladatelem  
i zvukařem. Film na závěr promítneme všem 
rodičům a přátelům na velkém plátně kina 
Scala. A jaký bude další osud tvého filmu?

Vyzkoušej si roli filmaře a ukaž jej celému 
světu!

• lektorky:  
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková, 
 Martina Chaloupková  
 a lektoři Univerzitního kina Scala
• kurz je určen dětem ve věku 11–16 let
• cena: 2 000 Kč
• rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Vendula Němcová, ZUŠ Jaroslava Kvapila 
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Lidový rok
9.–13. 8. 2021, 9:00–16:00 h
Besední dům a Moravská galerie  
v Brně

Že není možné stihnout Vánoce, Velikonoce, 
dožínky a hody v jednom týdnu?  
No, to byste se divili! V naší historii vzniklo 
nespočet lidových zvyků a tradic, které se 
zrcadlí i v hudbě a výtvarném umění.  
Pojďte se s námi přenést na slavnostní  
Jízdu králů od Jožy Uprky, na Venkovskou 
svatbu Antonína Procházky nebo si cinknout 
sklenicí s lidovými motivy od Zdenky 
Braunerové. A to všechno za doprovodu 
hudby z různých regionů naší vlasti.  
Budeme zpívat, hrát, tancovat,  
tvořit a především slavit.  
Hudebně-výtvarný prázdninový workshop 
Filharmonie Brno a Moravské galerie v Brně. 

• lektorky:  
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková, 
 Michaela Gerichová, Romana Cásková 
 a Dominika Halvová
• kurz je určen dětem ve věku 6–14 let
• cena: 2 600 Kč
• rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Karneval zvířat
16.–20. 8. 2021, 9:00–16:00 h
Besední dům 

Hudebně-pohybové dobrodružství plné 
exotických i známějších němých tváří.  
Tvořit budeme za doprovodu světoznámého 
Karnevalu zvířat Camilla Saint-Saënse.  
Na programu jsou nástroje orffovského 
instrumentáře, pokusíme se sestavit vlastní 
orchestr, zatančíme si a užijeme si spoustu 
legrace.

• lektorky:  
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková, 
 Jarmila Krystoňová a Jolana Zedeková
• kurz je určen dětem ve věku 6–14 let
• cena: 2 600 Kč
• rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Filharmonická přípravka 
pro talentované děti

čtvrtek 17:00–17:45 h
Besední dům

Roční hudební kurz pro děti ve věku 5–7 let, 
jehož cílem je rozvíjení hudebních schopností 
a dovedností. Díky rozvoji hudební 
představivosti, motoriky a rytmického cítění 
získají děti základní vybavení k absolvování 
talentových zkoušek na ZUŠ.

Děti si postupně osvojují větší sebedůvěru  
ve své pěvecké i rytmické dovednosti  
a vytvářejí si k hudbě pozitivní vztah. 
Metodická práce je vedena v duchu 
orffovské pedagogiky, která stojí na principu 
propojování zpěvu, řeči, pohybu  
a instrumentálního projevu v jeden celek. 

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

• začínáme v říjnu 2021
• kapacita omezena
• cena: 3 000 Kč 
• hudební lektorka: Michaela Kulísková
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Pro dětiFilharmonie Brno Pro děti
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Rodinné abonmá

Dětský posluchač jako partner účinkujících 
vtažený do děje a zábavnou formou 
nabývající informace nejen o hudbě.  
Kontakt s publikem nadřazený nad 
výchovnou roli, která se odsouvá do 
podvědomí. Odlehčená forma, které děti 
rozumějí a která pobaví i dospělé.  
Velmi oblíbené sobotní dopolední koncerty, 
kterým předchází tematický hudební 
workshop a přednáška pro rodiče  
či prarodiče. Koncerty začínají v 10:30 hodin 
a s dvacetiminutovou přestávkou trvají 
přibližně hodinu a půl.  
Jsou vhodné pro děti od 4 let.

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

Otvírání první
23. 10. 2021, 10:30 h 
Besední dům

Dle prostudovaných materiálů jsme si 
naprosto jisti, že se v první truhle ukrývá 
odkaz významného klasicistního skladatele, 
který byl o něco mladší než „Wolfi“, 
dokončil devět velkých symfonií a napsal  
jen jednu jedinou operu. Tenhle koncert 
rozhodně nebude jen pro Elišku!

• moderátoři Kristýna Drášilová a Josef 
 Škarka, režie Rudolf Chudoba,  
 Filharmonie Brno, dirigent Adam Sedlický

Otvírání druhé
18. 12. 2021, 10:30 h 
Besední dům

Hned v prvním kontaktu s objektem je 
patrné, že tato truhlička voní po perníkovém 
koření, badyánu a po hřebíčku. Pachové 
stopy ovšem naprosto vyloučily přítomnost 
jehličí nebo stromku. Že bychom se vydali 
do vánočních časů, kdy se ještě nestrojily 
stromečky? Pravé nefalšované barokní 
Vánoce? Ano? Ne?  
To ale bude až vánoční překvapení!

• moderátoři Kristýna Drášilová  
 a Michaela Kulísková, režie Rudolf  
 Chudoba, Filharmonie Brno,  
 dirigent Vojtěch Spurný

Otvírání třetí
19. 2. 2022, 10:30 h 
Besední dům

Ani bedna, ani truhla, tohle je starý kufr!  
A na něm útržky několika jmenovek.  
Co se skrývá za jmény Alfred, Phil  
a György? A je dost malý, skoro až 
minimalistický. A počkejte…?  
Kufr navíc kvílí jako flexaton a tiká jako 
metronom! Tak tohle bude velká záhada!

• moderátoři Kristýna Drášilová a Vítězslav 
 Mikeš, režie Rudolf Chudoba,  
 Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Otvírání čtvrté
19. 3. 2022, 10:30 h 
Besední dům

Čtvrtá truhla vypadá, jako by skrývala 
doopravdický poklad. A co víc!  
Možná je to hudební poklad.  
Možná je to národní hudební poklad.  

 
Vždyť všude se najde nějaký ten národní 
skladatel. A který byl ten náš?  
A rakouský nebo ruský? A který je ten váš?

• moderátoři Kristýna Drášilová a Josef 
 Škarka, režie Rudolf Chudoba, 
 Filharmonie Brno, dirigent Chuhei Iwasaki

Otvírání poslední
30. 4. 2022, 10:30 h 
Besední dům

Poslední truhlička není moc velká.  
Dá se říct, že je spíš docela malá.  
Voní olejovými barvami a terpentýnem.  
Že by existovalo nějaké spojení mezi 
hudbou a obrazy? Dokáže hudba inspirovat 
malíře? Nebo obraz hudebního skladatele? 
Tušíme, že závěrečný koncert bude plný 
barev.

• moderátoři Kristýna Drášilová a Michaela 
 Gerichová, režie Rudolf Chudoba, 
 Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

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

Hudební workshopy  
ke koncertům  
Rodinného abonmá

Před každým koncertem tohoto cyklu je pro 
děti připraven tematický hudební workshop 
a pro jejich (pra)rodiče přednáška nebo 
setkání se zajímavým hostem. Začínáme  
v 9:15 hodin ve foyer Besedního domu. 

Nepotřebujete ani přihlášku, ani rezervaci. 
Vstup je s platnou vstupenkou na aktuální 
koncert.

• lektorky:  
 Michaela Kulísková a Jolana Zedeková
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Cyklus workshopů  
pro rodiče s dětmi

Workshopy pro rodiče  
a batolátka (18 měsíců – 2 roky)
10 lekcí v jednom pololetí, 10:30 h 
Hudební klubovna Knihovny Jiřího 
Mahena

 

Workshopy pro rodiče a děti 
(2–4 roky)
10 lekcí v jednom pololetí, 11:30 h 
Hudební klubovna Knihovny Jiřího 
Mahena

termíny (1. pololetí)
 23. 9. 2021
 7. 10. 2021
 21. 10. 2021
 4. 11. 2021
 25. 11. 2021
 9. 12. 2021
 16. 12. 2021
 6. 1. 2022 
 20. 1. 2022 
 3. 2. 2022

termíny (2. pololetí) 
 17. 2. 2022
 3. 3. 2022
 17. 3. 2022
 31. 3. 2022
 7. 4. 2022
 21. 4. 2022
 5. 5. 2022
 19. 5. 2022
 2. 6. 2022
 16. 6. 2022 

Děti milují rytmus. Vnímají ho, mají ho takříkajíc 
v krvi. Už roční batole dokáže rytmicky dopro- 
vodit píseň. Děti milují i zpěv, který navíc roz- 
víjí jejich schopnost mluvit. Proto klademe důraz 
na říkadla, mimo jiné i pro jejich logopedický 
přesah. Hra se slovy totiž motivuje k řeči i ty 
děti, které se rozmlouvají pomaleji. Při našich 
setkáních se seznámíme se širokou škálou 
nástrojů orffovského instrumentáře a objevíme 
zvukové barvy xylofonů, metalofonů a dalších 
bicích nástrojů. Navíc díky aktivní spolupráci 
prohloubíme vztah rodiče a dítěte.

• pro děti od 18 měsíců do 2 let  
 s doprovodem dospělého
• lektorka: Michaela Kulísková
• délka lekce: 45 minut
• cena: 1 200 Kč/10 lekcí  
 nebo 2 200 Kč/20 lekcí
• kapacita: maximálně 12 dětí ve skupině 
 (dle pořadí přihlášek) 
 rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

termíny (1. pololetí)
 23. 9. 2021
 7. 10. 2021
 21. 10. 2021
 4. 11. 2021
 25. 11. 2021
 9. 12. 2021
 16. 12. 2021
 6. 1. 2022 
 20. 1. 2022 
 3. 2. 2022

termíny (2. pololetí) 
 17. 2. 2022
 3. 3. 2022
 17. 3. 2022
 31. 3. 2022
 7. 4. 2022
 21. 4. 2022
 5. 5. 2022
 19. 5. 2022
 2. 6. 2022
 16. 6. 2022 

Skupinové aktivity jsou důležité už pro děti od 
dvou let, rozvíjí empatii a spolupráci. 
Hyperaktivní děti se díky nim zklidní a lépe  
se soustředí, naopak ty uzavřenější získají větší 
důvěru ve vlastní schopnosti. Rodič se z auto- 
rity mění na rovnocenného partnera,  
a tím prohlubuje vzájemný vztah s dítětem.  
Při workshopech se seznámíme se širokým 
spektrem barev orffovského instrumentáře, 
naučíme se zpívat a doprovázet písničky  
s logopedickým přesahem a posílíme si 
hudební paměť.

• pro děti od 2 do 4 let  
 s doprovodem dospělého
• lektorka: Michaela Kulísková
• délka lekce: 45 minut
• cena: 1 200 Kč/10 lekcí  
 nebo 2 200 Kč/20 lekcí
• kapacita: maximálně 12 dětí ve skupině 
 (dle pořadí přihlášek)
• rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz Minh Tran Anh, ZUŠ Jaroslava Kvapila
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Workshopy pro rodiče a děti 
(3–5 let)
10 lekcí v jednom pololetí, 16:00 h 
Hudební klubovna Knihovny Jiřího 
Mahena

Hraje celá rodina  
(soboty ve Filharmonii)

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

Hrajeme si v prosinci
4. 12. 2021, 10:00–12:00 h
Besední dům

Hrajeme si v lednu
29. 1. 2022, 10:00–12:00 h
Besední dům

Hrajeme si v únoru
26. 2. 2022, 10:00–12:00 h
Besední dům

• pro děti a dospěláky od 3 do 100  
 i více let
• lektoři:  
 Michaela Kulísková, Kristýna Drášilová  
 a hosté
• cena: 300 Kč (rodinné vstupné)
• kapacita omezena
• rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

termíny (1. pololetí)
 23. 9. 2021
 7. 10. 2021
 21. 10. 2021
 4. 11. 2021
 25. 11. 2021
 9. 12. 2021
 16. 12. 2021
 6. 1. 2022 
 20. 1. 2022 
 3. 2. 2022

termíny (2. pololetí) 
 17. 2. 2022
 3. 3. 2022
 17. 3. 2022
 31. 3. 2022
 7. 4. 2022
 21. 4. 2022
 5. 5. 2022
 19. 5. 2022
 2. 6. 2022
 16. 6. 2022

Odpolední hudební workshop pro rodiče  
a děti od tří let. Na programu jsou 
metalofony, xylofony, perkuse z celého 
světa, a hlavně nové písničky, jimiž si můžete 
obohatit „domácí repertoár“ oblíbených 
melodií. Také v tomto kurzu se můžete těšit 
na práci s hudební pamětí, na skladbičky  
s logopedickým přesahem, Orffovy nástroje 
a plno zábavy!

• pro děti od 3 do 5 let s doprovodem 
 dospělého
• lektorka: Michaela Kulísková
• délka lekce: 45 minut
• cena: 1 200 Kč/10 lekcí  
 nebo 2 200 Kč/20 lekcí
• kapacita: maximálně 12 dětí ve skupině 
 (dle pořadí přihlášek)
• rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Elena Šimková, ZUŠ Jaroslava Kvapila



Filharmonie Brno Pro rodiče s dětmi

1918

Hrajeme si v přírodě

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

Výprava údolím lišky Bystroušky
25. 9. 2021, 10:00–15:00 h

Hudebně-výtvarné putování v okolí Bílovic 
nad Svitavou. Jak to bylo s nalezenou 
Liduškou? A jak vznikla tradice zdobení 
charitativních vánočních stromků?  
Kdo to byl Rudolf Těsnohlídek?  
A kde se vlastně zrodila Janáčkova 
neposedná liška Bystrouška? 
Okruh má přibližně 7 km.

Akce se koná za pěkného počasí
• pro děti od 5 do 100 i více let
• lektoři:  
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková, 
 Michaela Gerichová a hosté
• cena: 300 Kč (rodinné vstupné)
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Hudebně-výtvarné putování 
„bosou nohou”
21. 5. 2022, 10:00–15:00 h

Přírodní putování v okolí valtické naučné 
Stezky bosou nohou. Četná zastavení 
samotné stezky jsou obohacena hudebně- 
-výtvarnými aktivitami. Budeme pracovat 
výhradně s přírodními materiály a k tomu 
všemu vás čeká také napínavé pátrání po 
ztraceném houslovém klíči.

 

 

• pro děti od 5 do 100 i více let
• lektoři:  
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková, 
 Michaela Gerichová a hosté
• cena: 300 Kč (rodinné vstupné)
• info a rezervace: 
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Teo a Hans – noty a barvy
Hudebně-výtvarný workshop  
pro rodiče s dětmi 

 26. 9. 2021 
 28. 11. 2021 
 6. 2. 2022 
 29. 5. 2022 
začátky vždy 14:30 a 16:30 h
Besední dům a Pražákův palác 

Byly jednou dva domy. Oba postavil 
vídeňský architekt Theophil von Hansen.  
V jednom bydlí hudba, v druhém obrazy  
a sochy. Jak vypadá expozice Moravské 
galerie? A jaké je to být hudebníkem  
v orchestru? Hudební odpoledne plné 
výtvarných i hudebních barev.

• lektorky:  
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková, 
 Michaela Gerichová, Romana Cásková  
 a Dominika Halvová 
• délka: 120 minut
• program je vhodný děti ve věku 3–12 let
• cena: 300 Kč (rodinné vstupné)
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Alžběta Hubačková, ZUŠ Hodonín 
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Festivaly

Moravský podzim  
2021

Mezinárodní hudební festival Moravský 
podzim patří k nejvýznamnějším hudebním 
festivalům pořádaným na území České 
republiky. V roce 2021 proběhne již po 
padesáté první. I pro další ročník se 
podařilo neotřelou dramaturgií iniciovat 
několik projektů na míru festivalu  
(např. unikátní 24hodinový novákovský 
maraton), pozvat do Brna celou řadu 
vynikajících umělců a souborů, dát prostor 
mladým interpretům (Jakub Sládek)  
a umožnit vznik nových děl. Festival 
nezapomíná ani na program pro děti, který 
již pravidelně s úspěchem realizuje.

Koncert pro rodiče a děti
3. 10. 2021, 14:00 h 
Divadlo na Orlí 

Režijně zpracované koncertní provedení děl 
s dětskou tematikou určené dětem, 
mladistvým a jejich rodičům.

• program: Sergej Prokofjev: Ošklivé káčátko 
 Modest Musorgskij: Obrázky z výstavy 
 (vybrané části v úpravě pro dva klavíry) 
• účinkují studenti a studentky  
 Hudební a Divadelní fakulty JAMU: 
 Jana Tajovská Krajčovičová (režie) 
 Roman Hoza (zpěv) 
 Kristýna Znamenáčková (klavír) 
 Maroš Klátik (klavír) a další
• vstupenky: v předprodeji  
 Filharmonie Brno na ulici Besední  
 a v Domě Pánů z Lipé nebo online

Ukradená vzducholoď
Workshop pro veřejnost

9. 10. 2021, 15:00 h 
Univerzitní kino Scala (foyer)

Hudebně-fyzicko-chemický workshop 
inspirovaný filmem Ukradená vzducholoď, 
ke kterému napsal hudbu skladatel Jan 
Novák. Čeká nás dobrodružství, napětí, 
chemické a fyzické pokusy, to všechno  
si navíc pokusíme ozvučit.

• lektoři: Kristýna Drášilová  
 a hosté
• program je určen dětem ve věku 6–12 let
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Ukradená vzducholoď 
Workshop pro školáky

4.–15. 10. 2021  
termín dle domluvy, Besední dům
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Daniela Švédová, ZUŠ Vyškov
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Mozartovy děti  
2022

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

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

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

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

Mozarte, hrej! 
Koncert pro základní a střední školy 

termín v jednání, Besední dům

Koncert talentovaných žáků základních 
uměleckých škol a členů orchestru jistě 
inspiruje spoustu jejich vrstevníků.  
A co když by si mohli roli hudebníků 
vyzkoušet posluchači v celém sále?  
Už jste si někdy zahráli se symfonickým 
orchestrem? Ne? No tak to máte jedinečnou 
příležitost!

Jak na to? Obohaťte si hodiny hudební 
výchovy mozartovskou dílnou a staňte se 
součástí našeho programu. Přípravu můžete 
provést ve třídě sami dle instruktážních videí 
anebo nás pozvěte k vám do třídy a naše 
lektorky vás v rámci mozartovsky laděné 
hudební dílny se vším seznámí. 

• účinkují: Filharmonie Brno, dirigent Adam 
 Sedlický, v roli sólistů se představí žáci 
 ZUŠ Jihomoravského kraje
• moderátorky:  
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková
• cena: koncert 70 Kč/dítě,  
 pedagogický doprovod zdarma 
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Hudební workshop ke koncertu 
Mozarte, hrej!
termín dle domluvy  
délka trvání 45 minut

• cena: 50 Kč/žák
• lektoři Filharmonie Brno
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Filharmonie Brno Festivaly

Wolfi, hrej! 
Koncert pro mateřské školy

9. 6. 2022, 9:00 a 10:30 h
Besední dům

Historicky první festivalový koncert pro děti 
z mateřských škol. Jak vypadá klavír zevnitř 
a je v každém dítěti alespoň kousíček 
Mozarta? To vše si vyzkoušíme na zkráceném 
koncertě určeném dětem ve věku 3–6 let. 
Nečeká nás žádné sezení na židličkách,  
ale interaktivní koncert pro malé neposedy.

• účinkují: Jolana Zedeková (klavír), 
 Vladimír Halíček (klavír) a dětští sólisté
• moderátorky:  
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková
• cena: koncert 70 Kč/dítě,  
 pedagogický doprovod zdarma 
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Slavnostní koncert  
Mozartových dětí
12. 6. 2022, 19:00 h
Janáčkovo divadlo 

• program:  
 Kryštof Mařatka: Neviditelný les 
 Antonín Dvořák: Holoubek 
 Bohuslav Martinů: Kdo je na světě 
 nejmocnější? (baletní komedie)

• účinkují: Filharmonie Brno, hudebníci  
 a tanečníci ZUŠ Jihomoravského kraje, 
 vypravěč Kryštof Mařatka,  
 choreografie Hana Novotná
• vstupenky: v předprodeji Filharmonie Brno 
 na ulici Besední a v Domě pánů z Lipé 
 nebo online

Koncert dětských sólistů
14. 6. 2022, 18:00 h
Besední dům

• účinkují: dětští sólisté, Filharmonie Brno, 
 dirigent Jiří Habart

• moderátoři:  
 Kristýna Drášilová a Matěj Nárožný
• vstupenky: v předprodeji Filharmonie Brno 
 na ulici Besední a v Domě pánů z Lipé 
 nebo online

Koncerty ZUŠ Jihomoravského 
kraje na náměstí Svobody
červen 2022, nám. Svobody
• vstup volný
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Dominik Jurečka, ZUŠ Boskovice
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Workshopy s hudebníky 
Filharmonie Brno

Na buben se netluče! 
termín dle domluvy  
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h
Besední dům

Bubny, tympány, činely, gongy, zvonečky, 
triangly, vibrafony… Bubeníci, tedy správně 
bicisté, ovládají více než dvě stovky 
hudebních nástrojů. A zakládají si na tom,  
že se na ně netluče, nýbrž skutečně hraje. 

Přijďte se přesvědčit o tom, jak je jejich 
hráčská technika mnohostranná, a sami si to 
vyzkoušejte. Součástí programu je také 
hudební dílna s nástroji orffovského 
instrumentáře a hudební performance. 

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

 

Fanfárum  
aneb Jak to s těmi žesti je? 
termín dle domluvy  
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h 
Besední dům

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

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

Barbora Valíková, Gymnázium a ZUŠ Šlapanice
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Harfa, 47 strun a moře možností 
termín dle domluvy  
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h
Besední dům

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

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

 

Fagot není starý bručoun!
termín dle domluvy  
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h
Besední dům

Když Julius Fučík napsal asi nejznámější 
skladbu pro fagot, polku Starý bručoun,  
asi to s jejím názvem trochu přehnal.  
Fagot je totiž nádherný dřevěný dechový 
nástroj s ještě nádhernějším zvukem  
a v orchestru si ho každý všimne. 

Nejen že je veliký, ale hlavně dokáže 
vykouzlit spoustu různých nálad, od 
nejněžnější teskné melodie po legrační vtip. 
Fagotisté s ním stráví hodně času, kromě 
cvičení si totiž ze speciálního rákosu sami 
vyrábějí takzvaný strojek. Pojďte s námi 
objevit tento zvláštní tajemný nástroj i s jeho 
příbuzným, ještě hlubším kontrafagotem  
a menším bratříčkem fagottinem, na kterém 
se učí hrát děti. Náš fagotista Petr Hlavatý 
vás přesvědčí, že fagot není ani starý, ani 
bručoun!

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

Veronika Knížková, ZUŠ Karla Malicha



Filharmonie Brno Pro základní a střední školy Pro základní a střední školy

3130

Hudební workshopy  
pro školáky

Čas radosti, veselosti
Adventní workshopy pro školáky

13.–16. 12. 2021  
začátky vždy v 8:30, 9:30, 10:30 a 11:30 h
Besední dům

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

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

 

Teo a Hans – noty a barvy 
Hudebně-výtvarný workshop pro školáky

termín dle domluvy  
začátky vždy v 8:30 a 10:00 h  
Besední dům a Pražákův palác 

Byly jednou dva domy. Oba postavil 
vídeňský architekt Theophil von Hansen.  
V jednom bydlí hudba, v druhém obrazy  
a sochy. Jak vypadá expozice Moravské 
galerie? A jak to funguje na zkouškách 
orchestru? Staňte se se svými spolužáky 
výtvarníky i hudebníky v jediném dopoledni. 

• lektorky:  
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková, 
 Michaela Gerichová, Romana Cásková  
 a Dominika Halvová. 
• délka: 90 minut 
• program je vhodný pro I. a II. stupeň 
 základních škol a gymnázia a vždy je 
 upravován dle věkové kategorie žáků  
 a studentů 
• cena: 100 Kč/dítě (pro skupinu do 15 
 dětí je jednotné vstupné 1 500 Kč) 
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Hudební workshopy  
u vás ve škole 

termín a téma dle domluvy 

Vyberte, zavolejte, objednejte a my 
přijedeme. Žádné přesuny s dětmi  
v tramvajích, žádné narušení běžného 
režimu dne. Se vším potřebným přijedeme 
my k vám! Děti se mohou těšit na práci  
s rytmem, hru na vlastní tělo i na nástroje 
orffovského instrumentáře. A paní učitelky 
na nové hudební podněty pro práci s dětmi 
nejen v rámci hudební výchovy.

Program a materiály máme připraveny tak, 
abyste s dětmi mohli pracovat i po skončení 
hudební dílny. Klavír ve třídě je výhodou, 
nikoliv podmínkou.

Nabízená témata:
• Čtyři roční období
• Hudba sedmi kontinentů 
• Písničky pro maminky 
• Za písničku jedničku  
 (hudební nápady k malé násobilce)
• Vánoční rozjímání 
• Velikonoční rej
• Hudba s vůní baroka
• Klasicismus neklasicky a hravě
• Hudební romantici
• Jak to bylo s Beethovenem
• Ej, hora, hora (folklorní dílna)
• Práce s hudební nahrávkou 
• Jak to hraje v orchestru 
• Rytmus jako životní styl 
• Český čtyřlístek  
 (Smetana, Dvořák, Janáček, Martinů)
• Program na míru dle vašeho přání

• lektorky:  
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• délka: 45 minut 
• program je vhodný pro I. a II. stupeň 
 základních škol a vždy je upravován  
 dle věkové kategorie dětí, 
 popřípadě doporučení pedagoga
• cena: 65 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí 
 je jednotné vstupné 975 Kč)
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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Koncerty pro školáky

Adventní koncert
17. 12. 2021, 9:00 a 10:45 h
Besední dům

Co jednoznačně patří k Vánocům stejně jako 
kapr a cukroví? No přece „Rybovka“.  
Zažijte Českou mši vánoční Jakuba Jana 
Ryby tak trošku jinak. Koncert na pomezí 
hudebního workshopu.

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

Mozarte, hrej! 
termín v jednání, Besední dům

Koncert talentovaných žáků základních 
uměleckých škol a členů orchestru jistě 
inspiruje spoustu jejich vrstevníků.  
A co když by si mohli roli hudebníků 
vyzkoušet posluchači v celém sále?  
Už jste si někdy zahráli se symfonickým 
orchestrem? Ne? No tak to máte jedinečnou 
příležitost!

Jak na to? Obohaťte si hodiny hudební 
výchovy mozartovskou dílnou a staňte se 
součástí našeho programu. Přípravu můžete 
provést ve třídě sami dle instruktážních videí 
anebo nás pozvěte k Vám do třídy a naše 
lektorky vás v rámci mozartovsky laděné 
hudební dílny se vším seznámí. 

• účinkují: Filharmonie Brno, dirigent Adam 
 Sedlický, v roli sólistů se představí žáci 
 ZUŠ Jihomoravského kraje
• moderátorky:  
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková
• cena: koncert 70 Kč/dítě,  
 pedagogický doprovod zdarma 
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Margarita Povozníková, ZUŠ Ořechov, pracoviště Modřice
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Pro mateřské školy 

Hudební workshopy 

Bicí rodina
Besední dům  
termín a téma dle domluvy 

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

• účinkují: hudebníci Filharmonie Brno
• délka: 50 minut
• program je určen dětem z mateřských 
 škol a 1. třídám základních škol
• cena: 65 Kč (pro skupinu do 15 dětí je 
 jednotné vstupné 975 Kč)
• kapacita: max. 30 dětí
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Houslová zvířátka
Besední dům  
termín a téma dle domluvy 

Hlemýžď, žabka, kobylka a housle –  
jak to jde dohromady? Jednoduše.  
A to není všechno. S tímto strunným 
nástrojem najdeme daleko víc spojení  
i s dalšími zvířátky. Povíme vám také,  
jak se housle rodí, anebo co se stane,  
když do nich vletí komár. A zcela jistě se 
budete moct do jejich zvuku zaposlouchat  
a třeba si s nimi i zazpívat. 

• účinkují: hudebníci Filharmonie Brno
• délka: 50 minut
• program je určen dětem z mateřských 
 škol a 1. třídám základních škol
• cena: 65 Kč (pro skupinu do 15 dětí je 
 jednotné vstupné 975 Kč)
• kapacita: max. 30 dětí
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Klára Bašeová, ZUŠ Veveří
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Teo a Hans – noty a barvy 
Hudebně-výtvarný workshop  
pro mateřské školy

termín dle domluvy  
začátky vždy v 9:00 a 10:00 h  
Besední dům a Pražákův palác 

Byly jednou dva domy. Oba postavil 
vídeňský architekt Theophil von Hansen.  
V jednom bydlí hudba, v druhém obrazy  
a sochy. Jak vypadá expozice Moravské 
galerie? A jak to funguje na zkouškách 
orchestru? Staňte se se svými spolužáky 
výtvarníky i hudebníky v jediném dopoledni. 

• lektorky:  
 Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková, 
 Michaela Gerichová, Romana Cásková  
 a Dominika Halvová
• délka: 50 minut 
• program je vhodný pro mateřské školy
• cena: 80 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí 
 je jednotné vstupné 1 500 Kč) 
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Hudba u vás ve školce

termín a téma dle domluvy 

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

Nabízená témata: 
• Čtyři roční období 
• Za zvířátky do lesa, na farmu i do zoo 
• Hudba sedmi kontinentů 
• Písničky pro maminky 
• Meteozpívánky 
• Lidské tělo
• Pentle a řehtačky (folklorní dílna)
• Karnevalové veselí
• Vánoční rozjímání 
• Velikonoční rej 
• Hudební dílna s logopedickými prvky 
• Hudební pohádky
• Písničky ze zahrádky
• Čáry, máry, kouzlení (čarodějnický speciál)
• Program na míru dle vašeho přání 

• lektorky:  
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• délka: 50 minut 
• program je vhodný pro mateřské školy  
 a I. stupeň základních škol a vždy je 
 upravován dle věkové kategorie dětí
• cena: 65 Kč/dítě (pro skupinu do 15 dětí 
 je jednotné vstupné 975 Kč)
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Filharmonie Brno Pro mateřské školy

 
 
 

• účinkují: Jan Rybka (housle),  
 Julián Veverica (viola)
• moderátorky:  
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• cena: 80 Kč/dítě, pedagogický doprovod 
 zdarma 
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Tluče bubeníček
25. 2. 2022, 9:00 a 10:30 h
Besední dům

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

• účinkují: Lukáš Krejčí  
 a bicisté Filharmonie Brno 
• moderátorky:  
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• cena: 70 Kč/dítě, pedagogický doprovod 
 zdarma 
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Wolfi, hrej!
9. 6. 2022, 9:00 a 10:30 h 
Besední dům

Zkrácený koncert pro děti z mateřských škol 
v rámci festivalu Mozartovy děti 2022. 
Pro více informací vizte str. 23.

Koncerty  
pro mateřské školy

Interaktivní koncerty, ve kterém děti figurují 
jako rovnocenní parťáci hudebníků a jsou 
jim doslova „na dosah“. Žádné sezení na 
židličkách, ale spousta hudební zábavy pro 
děti ve věku 3 až 6 let. 

O Fanfárovi a Tramtárovi
29. 10. 2021, 9:00 a 10:30 h
Besední dům

Málokdo ví, že když z Besedního domu 
večer odejde i poslední hudebník, tak se to 
tam začne doslova hemžit malými skřítky, 
kteří celou noc ladí, leští a opravují své 
hudební nástroje, aby byly ve vzorném 
pořádku. A když pak slyšíte hrát nějaký 
nástroj, ve kterém bydlí skřítek, tak vás 
samou krásou zabolí až u srdce. 

• účinkují: Petr Hojač (trubka),  
 Martin Novák (lesní roh), Jakub Pavluš 
 (trombon), Metoděj Dvořák (tuba) 
• moderátorky:  
 Kristýna Drášilová a Michaela Kulísková 
• cena: 80 Kč/dítě, pedagogický doprovod 
 zdarma 
• info a rezervace:  
 kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Vánoční koledování
10. 12. 2021, 9:00 a 10:30 h
Besední dům

Pastýři spěchají do Betléma, králové se 
ženou k jesličkám, maminky zběsile uklízejí, 
tatínkové shánějí kapry a stromečky.  
Tak kde ta pověstná vánoční pohoda? 
Možná se celičká schovala do naší 
filharmonické vánoční pohádky.  
Přijďte si ji poslechnout a nejen to!
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Filharmonie Brno Pro mladé profesionály

Kantiléna, sbor dětí  
a mládeže při Filharmonii Brno

Máte doma malého zpěváka či zpěvačku? 
Kantiléna je výběrovým dětským sborem,  
v jehož třech odděleních zpívá na 150 dětí 
ve věku od 5 do 19 let. Pro talentované děti 
nabízí prvotřídní hlasové vedení, mnozí  
z nich se později uplatní jako sólisté, 
profesionální nebo amatérští zpěváci  
v některém z četných brněnských sborů,  
ale v každém případně jako vzdělaní 
hudební posluchači. Za dobu své existence 
provedla Kantiléna na 1 500 koncertů 
doma, v evropských zemích, Americe  
i v Asii. Z prestižních sborových soutěží 
(např. v Arezzu, Montreux, Magdeburku 
nebo Rize) přivezla zlaté medaile i absolutní 
vítězství. Doma má vlastní koncertní řadu  
a často vystupuje na koncertech Filharmonie 
Brno. Uměleckým vedoucím a hlavním 
sbormistrem Kantilény je Michal Jančík, 
Magdalenku vede Veronika Novosádová  
a Kantilénku vedou oba sbormistři společně.

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

• vstupenky:  
 v předprodeji Filharmonie Brno  
 na ulici Besední a v Domě pánů z Lipé 
 nebo online
• info:  
 Michal Jančík,  
 sbormistr Kantilény a Kantilénky 
 michal.jancik@kantilena.cz

 Veronika Novosádová,  
 sbormistryně Magdalenky a Kantilénky 
 veronika.novosadova@kantilena.cz

Podzimní koncert
28. 11. 2021, 17.00 h 
Besední dům

program:  
Benjamin Britten, Pekka Kostiainen,  
Zdeněk Král

Vánoční matiné  
přípravných oddělení
19. 12. 2021, 10:30 h 
Besední dům

program:  
Petr Eben, Stanislav Chudoba,  
Alena Riegerová, Zdeněk Pololáník

Tradiční vánoční koncert
25. 12. 2021, 16:00 h 
katedrála sv. Petra a Pavla 

program:  
Jiří Teml, Zdeněk Pololáník, Otmar Mácha

Jarní koncert
27. 3. 2022, 17:00 h 
Besední dům

program:  
Zdeněk Král, Tomáš Pálka, Bohuslav Martinů, 
Petr Eben, Antonín Tučapský, Ctirad Kohoutek, 
Pavel Jurkovič, Otmar Mácha

Mariana Kodešová, ZUŠ Veveří
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Orchestrální akademie 
Filharmonie Brno

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

Termíny koncertů abonentní řady  
Mladá krev aneb Hudba zblízka:

Mladá krev I
24. 11. 2021, 19:00 h, Besední dům

Mladá krev II
23. 2. 2022, 19:00 h, Besední dům

Mladá krev III
16. 3. 2022, 19:00 h, Besední dům

Mladá krev IV
11. 5. 2022, 19:00 h, Besední dům

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

Mistrovské kurzy 
Masterclasses

Pořádání mistrovských kurzů ve Filharmonii 
Brno podnítila myšlenka využít především 
sólistů dané sezony a oslovit je s žádostí  
o jejich vedení. I v koncertní sezoně 
2021/2022 tomu nebude jinak. Kurzy jsou 
primárně určeny členům Orchestrální 
akademie, jakožto aktivním účastníkům,  
kteří tak mají jedinečnou příležitost pracovat 
na interpretaci skladeb pod vedením 
špičkových hráčů. Možnost přihlásit se  
k aktivní účasti mají ale i studenti do 26 let 
věku, kteří nejsou členy Orchestrální 
akademie, a to jak z České republiky,  
tak ze zahraničí.

V předchozích sezonách vedli kurzy  
např. tympánista Michael Kroutil, violista 
Maxim Rysanov nebo houslista Milan Paľa.

V nové sezoně se na vás těší 
Matt Haimovitz – violoncello  
(26. 11. 2021)  
Arabella Steinbacher – housle  
(20. 1. 2022) 
Dominik Wollenweber – anglický roh  
(18. 2. 2022) 
Guilhaume Santana – fagot  
(1. 4. 2022)

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

Leona Mazalová, ZUŠ Bohuslava Martinů Polička
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Pro dospělé

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

Houslové koncerty z cyklu Čtvero ročních 
dob Antonia Vivaldiho jsou vůbec nejhra- 
nějšími skladbami. Ale známe je doopravdy? 
Víte, že skladatel při jejich kompozici 
vycházel z dobové poezie, kterou doslova 
převedl do hudby? A jak to udělal?  
A jak to mají udělat hudebníci? Ti tehdejší 
měli k ruce bohatý rejstřík dobových 
vyjadřovacích prostředků, který jsme dnes 
už zapomněli. Vídeňská muzikoložka  
a houslistka s českými kořeny Dagmar 
Glüxam se tomuto zapomenutému umění –
afektové teorii – věnuje.

Jaro a Léto
31. 10. 2021, 16:00 h
Besední dům
• slovem provází: Dagmar Glüxam
• účinkují: Filharmonie Brno,  
 sólista Jan Rybka (housle)

Podzim a Zima
31. 10. 2021, 19:00 h
Besední dům
• slovem provází: Dagmar Glüxam 
• účinkují: Filharmonie Brno,  
 sólistka Irena Hůrková (housle)

• vstupenky: v předprodeji Filharmonie 
 Brno na ulici Besední  
 a v Domě pánů z Lipé nebo online

Mozartův efekt 
Koncert (nejen) pro 
nastávající rodiče

5. 2. 2022, 17:00 h
Besední dům

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

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

Filharmonie Brno

Alena Pelíšková, Soukromá ZUŠ Blansko
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Pro dospělé

Setkání před koncerty

Besední dům

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

Setkání se koná vždy od 18:00 hodin  
v ředitelském salonku Besedního domu. 
Vzhledem k omezené kapacitě salonku  
je třeba se předem registrovat na  
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz.

Prohlídky Besedního domu

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

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

Aneta Smejkalová, ZUŠ Jaroslava Kvapila



KALENDÁŘ AKCÍ
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 25. 12. 2021 Tradiční vánoční koncert (Kantiléna) 38

 6. 1. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 20. 1. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 29. 1. 2022 Hrajeme si v lednu 17

 3. 2. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 5. 2. 2022 Mozartův efekt, koncert (nejen) pro nastávající rodiče  42

 6. 2. 2022  Teo a Hans – noty a barvy (14:30 a 16:30 h) 18

 17. 2. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 19. 2. 2022 Otvírání třetí, koncert Rodinného abonmá  12

 25. 2. 2022 Tluče bubeníček (koncert pro MŠ) 37

 26. 2. 2022 Hrajeme si v únoru 17

 3. 3. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 17. 3. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 19. 3. 2022 Otvírání čtvrté, koncert Rodinného abonmá 12

 27. 3. 2022 Jarní koncert (Kantiléna) 38

 31. 3. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 7. 4. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 21. 4. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 30. 4. 2022 Otvírání poslední, koncert Rodinného abonmá  13

 5. 5. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 19. 5. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 21. 5. 2022 Hudebně-výtvarné putování „bosou nohou“  18

 29. 5. 2022  Teo a Hans – noty a barvy (14:30 a 16:30 h) 18

 2. 6. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 9. 6. 2022 Wolfi, hrej! (Mozartovy děti)  23

 12. 6. 2022 Slavnostní koncert (Mozartovy děti) 23

 14. 6. 2022 Koncert dětských sólistů (Mozartovy děti) 23

 16. 6. 2022 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 7.–9. 7. 2021 Jak se dělá klip III str. 6 

 12.–16. 7. 2021 Luhačovické notování a malování 6

 19.–23. 7. 2021 V hlavě Medusy 9

 28.–30. 7. 2021 Jak se dělá klip for teens 9

 9.–13. 8. 2021 Lidový rok 10

 16.–20. 8. 2021 Karneval zvířat 10

 23. 9. 2021 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 25. 9. 2021 Výprava údolím lišky Bystroušky 18

 26. 9. 2021 Teo a Hans – noty a barvy (14:30 a 16:30 h) 18

 3. 10. 2021 Koncert pro rodiče a děti (Moravský podzim) 21

 7. 10. 2021 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 9. 10. 2021 Ukradená vzducholoď (Moravský podzim) 21

 21. 10. 2021 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h)  14

 23. 10. 2021 Otvírání první, koncert Rodinného abonmá 12

 29. 10. 2021 O Fanfárovi a Tramtárovi (koncert pro MŠ) 37

 31. 10. 2021 Opravdový Vivaldi, edukativní koncert (16:00 a 19:00 h) 42

 4. 11. 2021 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 25. 11. 2021 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 28. 11. 2021 Teo a Hans – noty a barvy (14:30 a 16:30 h) 18

 28. 11. 2021 Podzimní koncert (Kantiléna) 38

 4. 12. 2021 Hrajeme si v prosinci 17

 9. 12. 2021 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 10. 12. 2021 Vánoční koledování (koncert pro MŠ) 37

 13.–16. 12. 2021 Čas radosti, veselosti 30

 16. 12. 2021 Workshop pro rodiče s dětmi (10:30, 11:30, 16:00 h) 14

 17. 12. 2021 Adventní koncert pro školáky (9:00 a 10:45 h) 32

 18. 12. 2021 Otvírání druhé, koncert Rodinného abonmá 12

 19. 12. 2021 Vánoční matiné přípravných oddělení (Kantiléna) 38
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Kontakty
Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno 
Česká republika 

 +420 539 092 801
www.filharmonie-brno.cz 
Kristýna Drášilová: kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz  

 +420 539 092 848

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

Změna programu, účinkujících a dat pořadů vyhrazena!




