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A) ODD�LENÍ KONCERTNÍCH �INNOSTÍ, DRAMATURGIE A MARKETINGU

Pavel �indelá� mana�er orchestru pro zahrani�í, vedoucí odd. koncertních �inností

Lucie Sýkorová  mana�erka orchestru pro �R, mana�erka festival� �pilberk 

a Mozartovy d�ti

Erika Vlasáková  produkce, nahrávání

Lucie �najdrová mana�erka MHFB

Vít�zslav Mike� dramaturg, vedoucí odd. dramaturgie

Ji�í Bene�   dramaturg-redaktor (do srpna 2020) 

Jana Balá�ová  redakce, dokumentace um�lecké �innosti (do �íjna 2020)

archivá�ka um�lecké dokumentace (od listopadu 2020)

Eva K�i�ková   redakce (od listopadu 2020) 

Magdalena Dostálová notový archiv (od zá�í 2020)

Kristýna Drá�ilová  notový archiv (do srpna 2020), edukace 

Kate�ina Kone�ná vedoucí odd�lení PR a marketingu, PR mana�erka JKC

Pavlína Sládková mana�erka marketingu

Klára Do�kalová mana�erka PR a marketingu
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FILHARMONIE BRNO V ROCE 2020

Pr�b�h jarní �ásti sezony 2019/2020 i podzimní �ásti sezony 2020/2021 zásadn� ovlivnil 
nouzový stav a vládní krizová opat�ení vyhlá�ená v souvislosti s koronavirovou pandemií. 
Z tohoto d�vodu byla Filharmonie Brno nucena zru�it �i p�esunout �adu svých 
naplánovaných koncert� i t�i festivaly (Velikono�ní festival duchovní hudby, Mozartovy d�ti,
Expozice nové hudby). Sna�ila se v�ak ad hoc realizovat mimo�ádné koncerty a jiné 
projekty, které bylo mo�né uskute�nit v souladu s opat�eními. 

V dob� p�ed vládní uzáv�rou a po ní FB p�ipravila pro své domácí poslucha�e 32
koncert�. Byly vyu�ity t�i sály � Stadion (KC Babylon) na Kounicov� ulici, Janá�kovo divadlo 
pro velké symfonické koncerty a Besední d�m pro komorn�-orchestrální a komorní koncerty,
zahajovací koncert sezony 2020/2021 se uskute�nil v katedrále. Na abonentních koncertech 
filharmonie p�edstavila r�znorodý repertoár �eských a sv�tových autor�, který zahrnoval díla 
nejen klasická, ale i nov�j�í, ov�em ov��ená na významných pódiích (nap�. Tigran 
Mansurjan: Requiem, Jan Novák: Elegantiae tripudiorum, Arvo Pärt: Lamentate, Cantus in 
memoriam Benjamin Britten, Kurt Schwertsik: Schrumpf-Symphonie, Herr K. enteckt Amerika
atd.). S orchestrem � vedle �éfdirigenta Dennise Russella Daviese a stálého hostujícího 
dirigenta Roberta Kru�íka � spolupracovali mezinárodn� renomovaní dirigenti (Alexander 
Liebreich, Michael Schønwandt) a sólisté (mj. violoncellista Matt Haimowitz, trumpetista 
William Castaldi, houslista Milan Pa�a, p�vci Andrew Redmond, Anja Petersen, Wojciech 
Parchem a dal�í), prostor dostali i �e�tí hudebníci (dirigent Ji�í Habart, sopranistky Martina 
Janková, Pavla Vykopalová, Kate�ina Kn��íková, tenorista Richard Samek, altistka Jana 
Hrochová, sólisté z �ad FB a dal�í). B�hem celé sezony filharmonie intenzivn� rozvíjí 
eduka�ní aktivity pro v�echny v�kové kategorie, které jsou obsa�eny ve speciálním katalogu.

Filharmonie pravideln� vystupuje na významných sv�tových i tuzemských festivalech 
a pódiích. I v této oblasti ji letos celkem zásadn� zasáhla koronavirová pandemie: v únoru 
2020 je�t� stihla odehrát zásadní koncert v rakouském Linci, kam se Dennis Russell Davies, 
d�íve �éfdirigent práv� zde v lineckém Bruckner Orchester, vrátil po dlouhé odmlce 
a p�edstavil svému bývalému publiku sv�j nový domovský orchestr, a to v té nejlep�í form�,
zazn�l Dvo�ák, Janá�ek a Ullmann. Týden p�ed uzav�ením hranic je�t� odehrála Filharmonie 
Brno tradi�ní koncert v rakouském Badenu, aby pak byla restrikcemi p�ipravena o dvojí 
vystupování ve Vídni. V sezón� 2020/2021 pak byly dopady na výjezdy je�t� znateln�j�í:
p�esunuto o rok bylo presti�ní turné do Ji�ní Koreje, zru�ena byla ú�ast na provedení opery 
Tristan a Isolda v bavorském Füssenu, neuskute�nil se podzimní zájezd do 4 n�meckých 
sál�, odlo�eno bylo i hostování v Salzburgském Festspielhausu. Jako zázrakem se v dob�
s mnoha omezeními a restrikcemi poda�ilo odehrát dva výjime�né koncerty s �éfdirigentem 
v rakouském Grazu. V �eské republice stihla Filharmonie Brno vystoupit na novoro�ních 
koncertech v �eských Bud�jovicích a ve Frýdku-Místku a pak v Praze s programem herní 
hudby Mafia, v�echny dal�í koncerty se u� také ru�ily, s jedinou �estnou výjimkou. Tou bylo 
podzimní hostování na festivalu Janá�ek Brno, kdy místo p�vodn� naplánované Glagolské 
m�e, posti�ené zákazem zp�vu, zazn�l náhradní program autorského tria Ives-Janá�ek-Pärt, 
který neplánovan� a s obrovským ohlasem zakon�il celý festival.

Filharmonie Brno pravideln� nahrává pro významné zahrani�ní i �eské partnery. Práv�
nahrávání bylo �inností, kterou bylo mo�né po první i druhé vln� pandemie nejd�íve obnovit 
práci orchestru. Ten nato�il nejen n�kolik komer�ních zakázek pro své tradi�ní partnery, ale 
poda�ilo se mu je�t� p�ed letními prázdninami po�ídit dv� nové nahrávky, které je�t�
v prosinci vy�ly a zahájily tím novou edi�ní �adu nahrávek vydávaných p�ímo pod zna�kou 
Filharmonie Brno. T�etí album z této edice s výb�rem z díla estonského skladatele Arvo 
Pärta se za�alo nahrávat v pr�b�hu podzimní vlny koronavirové epidemie, vydané bude 
v roce 2021. 
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B) BRN�NSKÉ KONCERTY VE VLASTNÍ RE�II

Sezony 2019/2020 (jaro 2020) a 2020/2021 (podzim 2020)

Filharmonie na Stadionu a v Janá�kov� divadle (FS/JD)

Ani v sezon� 2019/2020 nemohla Filharmonie Brno z provozních d�vod� vyu�ít Janá�kova
divadla v takové mí�e, v jaké se tam prezentovala p�ed rekonstrukcí této budovy. Symfonický 
cyklus uvád�jící hudbu pro velké orchestrální obsazení tak byl rozd�len na dv� �ásti � první 
t�i koncerty (v listopadu 2019 a dále v lednu a únoru 2020) byly naplánovány do prostoru 
Stadionu (KC Babylon) na Kounicov� ulici, dal�í dva (b�ezen a kv�ten 2020) do Janá�kova 
divadla. Kv�li koronavirové krizi se v�ak práv� koncerty, které m�ly prob�hnout v Janá�kov�
divadle, nakonec neuskute�nily�

30+31I01I2020 Stadion (KC Babylon)  
FS 2: SCHNITTKE A SIBELIUS 

Program:       Schnittke: Violoncellový koncert �. 1
Sibelius: Symfonie �. 2 D dur op. 43

Matt Haimovitz violoncello
Filharmonie Brno 
dirigent Michael Schønwandt

S hudbou Alfreda Garrijevi�e
Schnittkeho má brn�nské 
publikum mo�nost setkávat se 
v posledních sezonách �i na 
festivalech brn�nské filharmonie 
pravideln�; v�ele p�ijatá 
provedení zásadních d�l �
Koncertu pro klavír a smy�ce,
Violoncellového koncertu �. 1,
Concerti grossi �. 1 a 2, Koncertu 
pro sbor, Requiem, Gogolovské 

suity �i �faustovské� kantáty Seid nüchtern und wachet�, kterou brn�n�tí filharmonikové
uvedli té� na Pra�ském jaru 2017, kde zapo�ali svou spolupráci se svým stávajícím 
�éfdirigentem Dennisem Russellem Daviesem � jsou známkou toho, �e Schnittke je v Brn�
prosazený jako snad �ádný jiný sv�tový autor jeho generace. V lednu 2020 do tohoto 
seznamu p�ibylo provedení Violoncellového koncertu �. 1 v podání mezinárodní violoncellové 
hv�zdy Matta Haimovitze, n�kdej�ího zázra�ného dít�te (debutoval roku 1984 ve 13 letech 
s Izraelskou filharmonií a Zubinem Mehtou), dnes ozna�ovaného za ��ílen� talentovaného
violoncellistu, prop�j�ujícího sv�j megawattový zvuk a výjime�né nadání nejr�zn�j�ím 
styl�m� (The New York Times). Haimovitzovo provedení Schnittkeho díla bylo mimo�ádným 
zá�itkem, k n�mu� p�isp�li i orchestr Filharmonie Brno a sv�toznámý dánský dirigent Michael 
Schønwandt.

Ve druhé polovin� koncertu Schønwandt spolu s filharmoniky provedl Druhou
symfonii Jeana Sibelia. Schønwandt je ve sv�t� pokládán mj. za specialistu na Sibeliovu 
hudbu (nato�il komplet jeho symfonií a pravideln� je diriguje po celém sv�t�), co� v Brn�
zcela potvrdil. 
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27+28I02I2020 Stadion (KC Babylon) 
FS 3: KDO JE NA SV�T� NEJMOCN�J�Í?

Program:       Janá�ek: Z mrtvého domu, p�edehra k ope�e
 Weinberg: Koncert pro trubku a orchestr op. 94 

Martin�: Kdo je sv�t� nejmocn�j�í?, orchestrální suita z baletu H 133 A 

William Castaldi trubka 
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kru�ík

V programu t�etího koncertu hlavního abonentního cyklu FB byl obsa�en silný brn�nský 
akcent, který byl �ir�í hudební ve�ejnosti ihned z�ejmý p�edev�ím v p�ípad� Leo�e Janá�ka a 
Bohuslava Martin�. Ov�em týkal se i Mieczys�awa Weinberga, který nav�tívil Brno roku 1983 
p�i p�íle�itosti sv�tové premiéry jeho opery Portrét. A byla tu je�t� jedna dramaturgická linie 
hodná pozornosti: v kontextu p�edehry k Janá�kov� ope�e Z mrtvého domu, d�jov�
zasazené do sibi�ského v�zení, a Koncertu pro trubku a orchestr Mieczys�awa Weinberga, 
polsko-ruského skladatele s pohnutým osudem (b�hem války p�i�el o rodinu, po út�ku do 
Sov�tského svazu byl kv�li svému �idovskému p�vodu na Stalin�v p�íkaz krátce v�zn�n), 
získal p�vodn� pohádkový titul koncertu Kdo je na sv�t� nejmocn�j�í? univerzáln�j�í 
a naléhav�j�í rozm�r.

Z d�vodu náhlých zdravotních komplikací p�vodn� ohlá�ené francouzské 
trumpetistky Lucienne Renaudin Vary do�lo na poslední chvíli ke zm�n� v obsazení. Sólový 
part Koncertu pro trubku a orchestr op. 94 Mieczys�awa Weinberga provedl italský 
trumpetista William Castaldi, který se stal plnohodnotnou náhradou. Výborn� mu sekundoval 
orchestr Filharmonie Brno spolu s dirigentem Robertem Kru�íkem. Výborná byla i provedení 
d�l Janá�ka a Martin�.
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divadla. Kv�li koronavirové krizi se v�ak práv� koncerty, které m�ly prob�hnout v Janá�kov�
divadle, nakonec neuskute�nily�

30+31I01I2020 Stadion (KC Babylon)  
FS 2: SCHNITTKE A SIBELIUS 

Program:       Schnittke: Violoncellový koncert �. 1
Sibelius: Symfonie �. 2 D dur op. 43

Matt Haimovitz violoncello
Filharmonie Brno 
dirigent Michael Schønwandt

S hudbou Alfreda Garrijevi�e
Schnittkeho má brn�nské 
publikum mo�nost setkávat se 
v posledních sezonách �i na 
festivalech brn�nské filharmonie 
pravideln�; v�ele p�ijatá 
provedení zásadních d�l �
Koncertu pro klavír a smy�ce,
Violoncellového koncertu �. 1,
Concerti grossi �. 1 a 2, Koncertu 
pro sbor, Requiem, Gogolovské 

suity �i �faustovské� kantáty Seid nüchtern und wachet�, kterou brn�n�tí filharmonikové
uvedli té� na Pra�ském jaru 2017, kde zapo�ali svou spolupráci se svým stávajícím 
�éfdirigentem Dennisem Russellem Daviesem � jsou známkou toho, �e Schnittke je v Brn�
prosazený jako snad �ádný jiný sv�tový autor jeho generace. V lednu 2020 do tohoto 
seznamu p�ibylo provedení Violoncellového koncertu �. 1 v podání mezinárodní violoncellové 
hv�zdy Matta Haimovitze, n�kdej�ího zázra�ného dít�te (debutoval roku 1984 ve 13 letech 
s Izraelskou filharmonií a Zubinem Mehtou), dnes ozna�ovaného za ��ílen� talentovaného
violoncellistu, prop�j�ujícího sv�j megawattový zvuk a výjime�né nadání nejr�zn�j�ím 
styl�m� (The New York Times). Haimovitzovo provedení Schnittkeho díla bylo mimo�ádným 
zá�itkem, k n�mu� p�isp�li i orchestr Filharmonie Brno a sv�toznámý dánský dirigent Michael 
Schønwandt.

Ve druhé polovin� koncertu Schønwandt spolu s filharmoniky provedl Druhou
symfonii Jeana Sibelia. Schønwandt je ve sv�t� pokládán mj. za specialistu na Sibeliovu 
hudbu (nato�il komplet jeho symfonií a pravideln� je diriguje po celém sv�t�), co� v Brn�
zcela potvrdil. 
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27+28I02I2020 Stadion (KC Babylon) 
FS 3: KDO JE NA SV�T� NEJMOCN�J�Í?

Program:       Janá�ek: Z mrtvého domu, p�edehra k ope�e
 Weinberg: Koncert pro trubku a orchestr op. 94 

Martin�: Kdo je sv�t� nejmocn�j�í?, orchestrální suita z baletu H 133 A 

William Castaldi trubka 
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kru�ík

V programu t�etího koncertu hlavního abonentního cyklu FB byl obsa�en silný brn�nský 
akcent, který byl �ir�í hudební ve�ejnosti ihned z�ejmý p�edev�ím v p�ípad� Leo�e Janá�ka a 
Bohuslava Martin�. Ov�em týkal se i Mieczys�awa Weinberga, který nav�tívil Brno roku 1983 
p�i p�íle�itosti sv�tové premiéry jeho opery Portrét. A byla tu je�t� jedna dramaturgická linie 
hodná pozornosti: v kontextu p�edehry k Janá�kov� ope�e Z mrtvého domu, d�jov�
zasazené do sibi�ského v�zení, a Koncertu pro trubku a orchestr Mieczys�awa Weinberga, 
polsko-ruského skladatele s pohnutým osudem (b�hem války p�i�el o rodinu, po út�ku do 
Sov�tského svazu byl kv�li svému �idovskému p�vodu na Stalin�v p�íkaz krátce v�zn�n), 
získal p�vodn� pohádkový titul koncertu Kdo je na sv�t� nejmocn�j�í? univerzáln�j�í 
a naléhav�j�í rozm�r.

Z d�vodu náhlých zdravotních komplikací p�vodn� ohlá�ené francouzské 
trumpetistky Lucienne Renaudin Vary do�lo na poslední chvíli ke zm�n� v obsazení. Sólový 
part Koncertu pro trubku a orchestr op. 94 Mieczys�awa Weinberga provedl italský 
trumpetista William Castaldi, který se stal plnohodnotnou náhradou. Výborn� mu sekundoval 
orchestr Filharmonie Brno spolu s dirigentem Robertem Kru�íkem. Výborná byla i provedení 
d�l Janá�ka a Martin�.
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Koncertem Kdo je na sv�t� nejmocn�j�í? se Filharmonie Brno rozlou�ila se svým 
do�asným azylem � Stadionem na Kounicov� ulici, kam se musela na t�i roky uchýlit se 
svými velkými projekty kv�li rekonstrukci Janá�kova divadla. S orchestrem se na tomto 
koncert� symbolicky � pod taktovkou svého syna � po �ty�icetiletém p�sobení ve FB 
rozlou�ila houslistka Renáta Kru�íková, která ode�la do penze.

Filharmonie doma I (FBD I � sezona 2019/2020)

Cyklus v Besedním dom�, probíhající v t�íkoncertním re�imu st�eda-�tvrtek-pátek, byl 
i v sezon� 2019/2020 ukotven p�evá�n� v klasicko-romantickém repertoáru, z n�ho� nabídl 
nejen známé skladby, ale i nemén� zajímavé �objevy�; v dramaturgicky jedine�ných 
programech za ú�asti prvot�ídních zahrani�ních i tuzemských um�lc� p�ipomn�l n�kolik 
významných výro�í (Antonín Rejcha, Antonín Vranický). Kv�li koronavirové krizi byl 
oproti p�vodnímu plánu zru�en poslední koncert jarní �ásti sezony nazvaný Jupiter 
a Nedokon�ená, který se m�l uskute�nit ve dnech 18., 19. a 20. b�ezna 2020.

15+16+17I01I2020 Besední d�m
FBD I 3: Z NOVÉ �Í�E DO SV�TA

Program: J. Novák: Elegantiae tripudiorum, symphonia minore
A. Vranický: Houslový koncert C dur
P. Vranický: Velká charakteristická symfonie v�novaná míru s Francouzskou 

  republikou op. 31 

Milan Pa�a housle
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kru�ík

Název koncertu Z Nové �í�e do sv�ta nebyl 
pouhou upoutávkou na zajímavý 
a dramaturgicky záslu�ný program.
Odkazoval na slavnou etapu �eské hudby 
a sou�asn� p�ipomínal skute�nost, �e i malá 
místa mohou být zásobnicí výrazných 
osobností. Nová �í�e k t�mto míst�m
nesporn� nále�ela, a to nejen tím, �e dala 
�eské i evropské hudb� t�i výrazné 
osobnosti � bratry Vranické a Jana Nováka. 
V Nové �í�i vzniklo celé básnické dílo 
Otokara B�eziny a Nová �í�e je zapsána 
také do d�jin výtvarného um�ní. S osobou 
Bed�icha Franze, opata novo�í�ské 
premonstrátské kanonie, jsou spojeny první 
daguerrotypické pokusy na území tehdej�ího 
mocná�ství. A konec konc� nádherná 
a unikátní barokní výzdoba klá�terního 
chrámu sv. Petra a Pavla � dílo Johanna 
Lukase Krackera � do d�jin výtvarného 
um�ní v �eských zemích nesporn� té� 
nále�í. V�echny t�i autory, jejich� díla na 
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programu koncertu zazn�la, spojuje � i p�es vzdálenost tém�� dvou století � n�kolik 
skute�ností: vyr�stali v kulturn� podn�tném prost�edí, kde získali spolehlivé základy pro svou 
budoucí úsp��nou kariéru, v mládí byli formováni jezuitským �kolstvím, k hudb� � obrazn�
�e�eno � �utekli� a kone�n� také to, �e jejich dílo není v �eském kulturním pov�domí p�íli� 
zakotveno. 

Koncertu p�edcházela dobrodru�ná zápletka. P�vodn� ohlá�ený sólista Ji�í Vodi�ka, 
který se m�l zhostit sólového partu v Houslovém koncertu C dur Antonína Vranického, krátce 
p�ed první zkou�kou onemocn�l. K záskoku byl vyzván Milan Pa�a, který dokázal za n�kolik 
hodin virtuózní skladbu nastudovat a svým pojetím po v�echny t�i ve�ery strhnul publikum 
natolik, �e jej odm�nilo poka�dé ovacemi vestoje. �lo o vskutku naprosto mimo�ádný po�in.
Nadmíru v�ele byla p�ijata i dal�í díla, která byla na programu, co� bylo zásluhou orchestru 
Filharmonie Brno �ízeného Robertem Kru�íkem.

Koncert�m p�edcházely hojn� nav�tívené besedy, na nich� o �ivot� a tvorb� v�ech t�í
slavných novo�í�ských rodák� pohovo�ili Richard Novák (slavný p�vec a bratranec Jana 
Nováka) a muzikolog Stanislav Tesa� (sám novo�í�ský rodák).

05+06+07I02I2020 Besední d�m
FBD I 4: LENORA 

Program: A. Rejcha: Lenora, velký hudební obraz pro sóla, sbor a orchestr na text 
balady Gottfrieda Augusta Bürgera

       
Martina Janková soprán (Lenora)
Pavla Vykopalová soprán (Matka)
Wojciech Parchem tenor (Vyprav��)
Ji�í Brückler baryton (Vilém)
�eský filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

Antonín Rejcha (1770 v Praze � 1836 v Pa�í�i), od jeho� narození uplynulo na konci února 
lo�ského roku 250 let, je dnes poh�íchu spí�e slovníkovým heslem. Jeho jméno znají v�ichni, 
kdo se o klasickou hudbu více zajímají, uv�domují si jeho teoretický a pedagogický význam 
vyzdvihovaný v pojednáních o d�jinách hudby, ale s jeho skladatelskou tvorbou je ve 
skute�nosti obeznámen málokdo. Snad jen náv�t�vníci komorních koncert� se periodicky 
setkávají s n�kterými z Rejchových 25 dechových kvintet� nebo � �id�eji � s jeho klavírními 
skladbami. To je málo na to, abychom mohli ocenit Rejchovo dílo v celé jeho �í�i a uv�domit 
si jeho jedine�nost nejen v dobovém kontextu, ale i z hlediska jeho nad�asové aktuálnosti.

Rejchovo výro�í stojí pon�kud ve stínu leto�ního toto�ného výro�í Beethovenova, 
Filharmonie Brno se ov�em v duchu svých snah objevovat i mén� známé skladby rozhodla 
uvést Rejchovu celove�erní kantátu Lenora, a to s vynikajícími sólisty (sopranistkami 
Martinou Jankovou a Pavlou Vykopalovou, polským tenoristou Wojciechem Parchemem 
a barytonistou Ji�ím Brücklerem), �eským filharmonickým sborem Brno a pod taktovkou 
�éfdirigenta Dennise Russella Daviese. Provedení tohoto monumentálního, sv��ího, na svou 
dobu nepochybn� moderního díla potvrdilo, �e Rejchovy velké vokáln�-orchestrální skladby 
jsou opomíjeny neprávem. Za Rejchova �ivota Lenora s nejv�t�í pravd�podobností 
nezazn�la, známy nejsou ani informace o p�ípadném pozd�j�ím uvedení. S jistotou tém��
stoprocentní tak lze vyjád�it p�esv�d�ení, �e ke sv�tové premié�e do�lo teprve 
v osmdesátých letech 20. století (!), brn�nské provedení se stalo místní premiérou.
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Koncerty vzbudily zna�ný zájem ze strany médií. Dina �nejdarová, respektovaná 
kriti�ka a znalkyn� Rejchova díla, pro �asopis Harmonie napsala: Filharmonie Brno si za 
tento po�in zaslou�í velký potlesk. Nastudovala rozsáhlé neznámé dílo autora, jeho� 
hudební sv�t teprve objevuje. Poda�ilo se jí to se ctí, nep�eslechnutelným nad�ením, s citem 
a kvalitn�. V��ím, �e v�ichni zú�astn�ní um�lci pomohli tomu, abychom p�estali Antonína 
Rejchu jednou prov�dy pova�ovat za autora podivných teoretických prací a za�ali ho vnímat 
jako tv�rce �ivé, sd�lné hudby. Ké� by takových záslu�ných projekt� do budoucna p�i�lo víc. 
Koncert ve st�edu 5. února 2020 natá�ela �eská televize; koncert v pátek 7. února 2020 
vysílal v p�ímém p�enosu �eský rozhlas Vltava a v rámci presti�ní koncertní �ady Prémiové 
koncerty Eurorádia také Hessenský rozhlas, ze záznamu ho pak p�evzaly stanice 
v Rakousku (ORF), N�mecku (Deutschlandfunk Kultur), Chorvatsku, �védsku, Loty�sku 
a Dánsku. Filharmonie Brno posléze vydala nahrávku Lenory na svém CD labelu.

Filharmonie doma II (FBD II � sezona 2019/2020)

Druhý abonentní cyklus v Besedním dom� byl pro sezonu 2019/2020 naplánován v souladu 
s podtitulem �Klasicky i modern��, a to tak, �e uvád�l starou hudbu do souvislostí s hudbou 
(post)moderní, av�ak na koncertních pódiích ji� prov��enou (a tudí� ji� také klasickou). 
Skladby r�zných období byly p�edkládány v neot�elých a mnohdy i p�ekvapivých 
kombinacích, které vedle estetických zá�itk� skýtaly i mo�nost d�kladn�j�ího poznání hudby 
v historickém kontextu. P�ed koncerty byly pro jejich náv�t�vníky po�ádány v �editelském 
salonku Besedního domu besedy, jich� se vedle dramaturga FB ú�astnili také protagonisté �
skladatelé, dirigenti a sólisté, kte�í náv�t�vník�m p�iblí�ili uvád�nou hudbu a koncerty byly 
krátce také uvád�ny p�ímo v sále p�ed publikem.

Kv�li koronavirové krizi byly z p�vodních p�ti koncert� v sezon� realizovány pouze 
dva (Dvo�ák a Laurie Anderson v listopadu 2019, Bach a Mansurjan v lednu 2020). Koncerty, 
které se m�ly uskute�nit v b�eznu, dubnu a �ervnu 2020, byly zru�eny.
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23+24I01I2020 Besední d�m
FBD II 2: BACH A MANSURJAN  
Program: J. S. Bach: Kantáta �. 32 �Liebster Jesu, mein Verlangen�

J. S. Bach: Kantáta �. 58 �Also hat Gott die Welt geliebt�
T. Mansurjan: Requiem, �eská premiéra

   
Anja Petersen soprán
Andrew Redmond baryton 
Czech Ensemble Baroque Choir 
sbormistryn� Tereza Válková
Filharmonie Brno 
dirigent Alexander Liebreich 

Druhý koncert abonentního cyklu Filharmonie doma II v sezon� 2019/2020 se uskute�nil pod 
�estnou zá�titou Velvyslanectví Arménské republiky v �eské republice. To proto, �e 
st��ejním dílem programu bylo Requiem nejvýznamn�j�ího sou�asného arménského 
skladatele Tigrana Mansurjana, který byl �eské premié�e této skladby osobn� p�ítomen. 
Mansurjanovo Requiem poprvé zazn�lo v listopadu 2011 v Berlín� pod taktovkou Alexandra 
Liebreicha a se sólisty Anjou Petersenovou a Andrewem Redmondem; v�ichni t�i zmín�ní 
interpreti se poté podíleli i na nahrávce skladby po�ízené pro presti�ní mnichovské 
vydavatelství ECM (CD s Requiem bylo nominováno na Grammy a obdr�elo presti�ní 
International Classical Music Award), a tudí� se nabízelo pozvat je také k brn�nskému
provedení. Koncert se stal � i díky osobní ú�asti skladatele � senzací: sál Besedního domu 
byl po oba ve�ery zcela vyprodán, o koncert se (p�ed ním i po n�m) �iv� zajímala média. 
O významu a atmosfé�e koncertu i o vynikajících um�leckých výkonech mnohé vypovídají 
�etné ohlasy z per kritik�, nap�.: � provedení Mansurjanova Requiem bylo výborné 
a rozhodn� nejen zásluhou hostujících sólist�. Filharmonie Brno hrála pod Liebreichovým 
vedením stylov� �ist�, s pr�zra�ným i u�lechtilým zvukem. (�) Vynikající výkon odvedl 
také Czech Ensemble Baroque Choir sbormistryn� Terezy Válkové. Komorní t�leso, které se 
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v�t�inou orientuje na interpretaci staré hudby, dosp�lo k vybrou�enému projevu, v n�m� je 
rozum�t ka�dému slovu a frázování se zdá být nekone�né, jako by sboristé ani nepot�ebovali 
dýchat. �istý projev sboru se navíc zvukov� i stylov� bezvadn� pojil se smy�ci brn�nských 
filharmonik� (Boris Klepal pro Aktuáln�.cz).

Jako celek p�sobilo Requiem tém�� jednaosmdesátiletého skladatele dojmem sice nikoli 
p�elomového, p�esto zralého a efektn� vystav�ného díla, v n�m� autor zúro�il svou bohatou 
tv�r�í invenci. Provedení pod taktovkou Alexandra Liebreicha, který dílo roku 2011 
premiéroval, m�lo výbornou úrove� a pot�ebnou jiskru. (�) Interpreti i p�ítomný skladatel 
Tigran Mansurjan sklidili zaslou�ené a dlouhotrvající ovace ve stoje (Ond�ej Pivoda pro 
portál �asopisu Harmonie).

Zaslou�ený aplaus vestoje zapln�ného sálu pak vyjad�oval nejen úctu k p�ítomnému 
skladateli a interpret�m, ale také obdiv k jednomu z hudebních vrchol� 64. koncertní sezony 
Filharmonie Brno � mo�ná tomu nejnitern�j�ímu (Ji�í �evela pro portál Opera+).

Jen st��í lze slovy popsat zá�itek, který brn�nskému publiku zprost�edkoval arménský 
skladatel Tigran Mansurjan svým Requiem, uvedeným v �eské premié�e. Skladba, která 
v nahrávce pod taktovkou Alexandera Liebreicha dosáhla na International Classical Music 
Award i k nominaci na Grammy, doslova vzala poslucha��m dech. Kdy� se vzpamatovali, 
nekone�né ticho nahradily nekon�ící ovace (Markéta Ottová pro portál Klasika+).

Mansurjanovo Requiem doplnily dv� duchovní kantáty Johanna Sebastiana Bacha, které 
vytvo�ily barokní protiklad k sou�asnému dílu.

Filharmonie doma (FBD � sezona 2020/2021)

Od sezóny 2020/2021 byly dva orchestrální cykly v Besedním dom� sjednoceny do jediného 
cyklu Filharmonie doma. Ten se pokou�í uvád�t hudbu star�ích období do souvislostí 
s hudbou (post)moderní, p�evá�n� v�ak ji� na koncertních pódiích prov��enou (a tudí� také 
u� klasickou). Hudba �ty� století (osmnáctého a� jednadvacátého) je p�edkládána 
v neot�elých, n�kdy p�ekvapivých, ale v�dy dramaturgicky promy�lených kombinacích. 
V programech podzimní �ásti sezony 2020/2021 se tak �setkali� Ludwig van Beethoven 
s Arvo Pärtem �i Joseph Haydn a Wolfgang Amadeus Mozart s Kurtem Schwertsikem. 

Bývá zvykem, �e p�ed koncerty tohoto cyklu jsou pro jejich náv�t�vníky po�ádány
v �editelském salonku Besedního domu besedy, jich� se vedle dramaturga FB ú�astní také 
protagonisté � skladatelé, dirigenti a sólisté, kte�í poslucha��m p�ibli�ují uvád�nou hudbu;
koncerty bývají také krátce uvád�ny p�ímo v sále p�ed publikem. Z d�vodu zaji�t�ní v�t�í
bezpe�nosti p�ed �í�ením koronaviru v�ak byly tyto zvyklosti do�asn� zru�eny.

17+18I09I2020 Besední d�m
FBD 1: LUDWIG 250 & ARVO 85 
Program: Beethoven: Leonora I., p�edehra op. 138

Dvo�ák: Symfonické variace op. 78
Beethoven: Leonora II., p�edehra op. 72a
Pärt: Lamentate pro klavír a orchestr, pocta Anishi Kapoorovi a jeho so�e
Marsyas 
Beethoven: Leonora III., p�edehra op. 72b

     
Maki Namekawa klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 
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Provedení t�í p�edeher nazvaných shodn� Leonora, které Ludwig van Beethoven (1770�
1827) postupn� komponoval ke své jediné ope�e Fidelio (p�vodn� nazvané Leonora), aby je 
v�ak poté v�echny zavrhnul (a napsal �tvrtou), bylo po novoro�ním provedení Deváté 
symfonie d moll a dvou únorových koncertech s kompletem Beethovenových sonát a variací 
pro violoncello a klavír (v podání �len� violoncellové skupiny orchestru a Dennise Russella 
Daviese za klavírem) dal�ím p�ísp�vkem Filharmonie Brno k oslavám 250. výro�í
Beethovenova narození.

Koncert p�ipomn�l je�t� jedno výro�í: v pátek 11. zá�í 2020 oslavil své 85. narozeniny 
nejslavn�j�í estonský skladatel Arvo Pärt (1935). Tého� dne se Filharmonie Brno spolu 
s �éfdirigentem Dennisem Russellem Daviesem, Pärtovým dlouholetým p�ítelem a jedním 
z jeho �dvorních� interpret�, p�idala ke gratulant�m provedením Pärtova Cantu in memoriam 
Benjamin Britten. Brn�nská premiéra Lamentate tak byla dal�í p�ipomínkou Pärtova 
p�lkulatého jubilea. Sólového partu tohoto klavírního koncertu se ujala Maki Namekawa, 
um�lecká a �ivotní partnerka �éfdirigenta brn�nských filharmonik� Dennise Russella 
Daviese. Program doplnily z�ídka provozované Symfonické variace Antonína Dvo�áka.

Atraktivní program zaujal ve zvý�ené mí�e média. Koncert natá�el �eský rozhlas 
a reflektovalo jej hned n�kolik recenzent�, kte�í hodnotili kladn� jak samotný program, tak 
provedení skladeb. Nap�íklad Tomá� Bazika pro web �eského rozhlasu Vltava napsal: 
V �ase nejistoty zp�sobené pandemií koncert Filharmonie Brno p�iná�í poslucha��m d�le�ité 
poselství jednoty a nad�je. O to odvá�n�ji p�sobí tento silný a um�lecky nekompromisní 
program. Jind�i�ka Bártová, která koncert hodnotila pro portál Klasika+, podotkla, �e 
brn�nská filharmonie ve v�ech skladbách hrála pod vedením svého �éfa Dennise Russella 
Daviese suverénn� a byla odm�n�na zaslou�eným potleskem. Výmluvná jsou i slova Karly 
Hofmannové pro portál Opera+: V dob�, kdy zase za�íná sílit koronavirus a p�itvrzují se 
i hygienická opat�ení, je ka�dý kulturní po�in zázrakem a výsledkem odvahy. Odvahy 
po�adatel�, um�lc� a p�edev�ím poslucha��. To, �e brn�nský Besední d�m byl zcela 
vyprodán, sv�d�í o silné podpo�e poslucha��. To, �e p�i�li v�ichni v rou�kách a vydr�eli 
koncert a� do konce, sv�d�í o pevné v�li. A to, �e odm��ovali um�lce nad�eným potleskem, 
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sv�d�í i o vyjád�ení sounále�itosti a podpory. (�) Filharmonie Brno op�t uvedla koncert, 
který byl výjime�nou událostí jak provedením, tak dramaturgií. A op�t si lze jen 
povzdechnout, �e orchestr, který evidentn� odvádí stále lep�í výkony, by si zaslou�il 
mnohem d�stojn�j�í podmínky k práci, ne� je provizorium Besedního domu, který byl tém��
z poloviny sálu zapln�n hudebníky, a jen druhá polovina pat�ila publiku.

Koncert byl v�nován památce Ji�ího Bene�e, dlouholetého zam�stnance Filharmonie 
Brno, který zem�el 23. srpna 2020 v nedo�itých 92 letech. PhDr. Ji�í Bene� (1928�2020) byl 
�ivoucí pam�tí Filharmonie Brno, její chodící encyklopedií a neodmyslitelnou sou�ástí. Ve 
filharmonii pracoval od jejího zalo�ení roku 1956, nejprve jako violista, pozd�ji jako 
moderátor, autor pr�vodních slov, od 60. let jako �len Moravského kvarteta, s ním� získal
�adu tuzemských i zahrani�ních ocen�ní, od roku 1992 byl dramaturgem a kone�n�
dramaturgem-redaktorem. 

01+02I10I2020 Besední d�m
FBD 2: AND�LÉ SMUTKU

Program:  Mozart: Symfonie �. 32 G dur KV 318
 Haydn: Symfonie �. 49 f moll �La passione� Hob. I:49 

Schwertsik: Herr K. entdeckt Amerika (Pan K. objevuje Ameriku), 
          prodlou�ená verze op. 101b 

 Schwertsik: Schrumpf-Symphonie (Scvrklá symfonie) op. 80 

Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

V programu druhého koncertu cyklu Filharmonie doma v sezon� 2020/2021 byla 
z preventivních d�vod� (zákaz zp�vu) u�in�na jedna zm�na. Namísto p�vodn� ohlá�ené 
skladby gruzínského autora Giji Kan�eliho Angels of Sorrow (And�lé smutku), na jejím� 
provedení se m�l spolu s brn�nskými filharmoniky podílet d�tský sbor Kantiléna, byla 
za�azena Symfonie �. 32 G dur Wolfganga Amadea Mozarta (s uvedením Kan�eliho skladby
se po�ítá v n�které z následujících sezon). Díky této programové zm�n� se publiku naskytla 
p�íle�itost komparace r�zných p�ístup� k tradi�nímu hudebnímu �ánru symfonie: symfonie 
à la italská ouvertura (Mozart), symfonie klasická (Haydn), symfonie soudobá (Schwertsikova 
Schrumpf-Symphonie).

Nejv�t�í pozornost se upírala ke dv�ma díl�m Kurta Schwertsika, uvedeným za 
p�ítomnosti autora ve sv�tové premié�e (Herr K. entdeckt Amerika, prodlou�ená verze 
op. 101b), resp. v premié�e �eské (Schrumpf-Symphonie). Jubilující Kurt Schwertsik (1935) 
je jedním z nejvýznamn�j�ích sou�asných rakouských skladatel� a tv�rcem nebývale dlouhé 
�ady d�l, který spolupracoval mj. s choreografem Johannem Kresnikem na �ty�ech baletech 
Macbeth, Frida Kahlo, Nietzsche a Hovory o lásce, zkomponoval koncerty pro významné 
sólisty (trumpetistu Håkana Hardenbergera, houslistu Christiana Altenbergera, hrá�e na bicí 
nástroje Colina Currieho ad.), pro Zemské divadlo v Linci roku 2009 vytvo�il spolu se 
sv�toznámým choreografem Jochenem Ulrichem celove�erní balet (se sólovým barytonem) 
Kafka Amerika op. 101a podle Kafkova nedokon�eného románu Amerika. Stejnou literární 
p�edlohou se ji� o rok d�íve inspiroval v malé suit� Pan K. objevuje Ameriku. P�vodn�
�ty�v�tou skladbu Schwertsik pro brn�nské provedení roz�í�il do podoby suity sedmiv�té:
p�ipsal �ásti druhou, �tvrtou a �estou (tato verze je ozna�ena jako op. 101b), aby tak 
s jedinou výjimkou pokryl v�echny kapitoly Kafkovy knihy, a tím tém�� celý p�íb�h hrdiny
románu Karla Rossmanna. 

Schrumpf-Symphonie (Scvrklá symfonie) byla napsána roku 1999 na objednávku 
salcburského Mozartea. Její �scvrklost� m�la své pragmatické d�vody (�scvrklý� bud�et), ale 
ve výsledku vznikl hrav� seriózní p�ísp�vek do diskuse o sm��ování symfonie jako �ánru 
a formy v dne�ní dob�, tj. p�ísp�vek, jemu� je vlastní humor a ironie, ale který vybízí 
k zamy�lení, jak by soudobá symfonie m�la vypadat (a jestli má v�bec smysl, aby ji 
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skladatelé je�t� komponovali). Skladba trvá zhruba �est minut, ale je v ní skute�n� prakticky 
v�e, co symfonii �iní symfonií � by� ve �scvrklé� podob��

Kritik Luká� Pavlica pro internetový portál �asopisu Harmonie zhodnotil celý koncert 
následovn�: P�esto�e And�lé smutku na koncert v Besedním dom� nep�ilet�li, poda�ilo se 
Filharmonii Brno i tak sestavit zajímavou dramaturgii, která ilustrovala nejen vývoj symfonie, 
ale také její mo�né dal�í sm��ování. To v�e ve výborném nastudování pod �éfdirigentem 
Dennisem Russellem Daviesem a za osobní p�ítomnosti skladatele Kurta Schwertsika.

Mimo�ádné koncerty (MK)

01I01I2020 Janá�kovo divadlo, 20:00 
MK 4: BEETHOVENOVA DEVÁTÁ

Program: Copland: Fanfára pro oby�ejného �lov�ka
Ullmann: Slovanská rapsodie op. 23 pro orchestr a obligátní saxofon
Beethoven: Symfonie �. 9 d moll op. 125

Kate�ina Kn��íková soprán
Jana Hrochová alt 
Richard Samek tenor 
Roman Janál baryton 
Ji�í Klement saxofon 
�eský filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies
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Brn�nská filharmonie byla ustavena jako Státní filharmonie Brno k prvnímu lednu 1956 a tý� 
den provedla sv�j první koncert, by� je�t� pod cizí hlavi�kou (Státní symfonický orchestr kraje 
Brn�nského). Tehdej�í novoro�ní koncert byl tak neoficiálním, ale faktickým debutem 
brn�nské filharmonie, která od té doby uskute��uje Novoro�ní koncert pravideln�, �ím� 
nejen umo��uje publiku p�ivítat p�íchod nového roku (hudbou i nezbytným novoro�ním 
p�ípitkem), ale také slaví své narozeniny. 

Novoro�ní koncert 2020 byl ve znamení t�í událostí � Filharmonie Brno jím oficiáln�
zahájila rok oslav 250. výro�í narození Ludwiga van Beethovena, a to ve velkém stylu 
provedením jeho nejslavn�j�ího díla, Deváté symfonie.  Zárove� se FB po t�ech letech vrátila 
do Janá�kova divadla. A za t�etí, Novoro�ní koncert poprvé dirigoval �éfdirigent brn�nských 
filharmonik� Dennis Russell Davies.

Dramaturgií programu vedla my�lenková spojnice, vymezená p�es dv� staletí mezi 
dne�kem a vznikem Beethovenovy poslední symfonie. Její aktuálnost je � ke �kod� lidstva �
stále silná, varovná a nabádající. S touto ideou korespondoval výb�r dal�ích dvou 
humanisticky orientovaných skladeb � Fanfára pro oby�ejného �lov�ka amerického 
skladatele Aarona Coplanda a Slovanská rapsodie pro orchestr a obligátní saxofon Viktora 
Ullmanna, autora �idovského p�vodu narozeného v dne�ní polské �ásti T��ína. V zá�í roku 
1942, v roce vzniku a premiéry Coplandovy Fanfáry, byl Viktor Ullmann deportován do 
koncentra�ního tábora v Terezín�; jeho �ivot skon�il o dva roky pozd�ji v plynových 
komorách v Osv�timi. Slovanskou rapsodii Ullmann zkomponoval p�ed rokem 1940. P�ímou 
inspirací mu k ní bylo um�ní n�meckého saxofonisty Sigurda Raschera. Provedení 
Slovanské rapsodie se Ullmann nedo�kal. Sv�tovou premiéru uskute�nil a� 14. �ervna 1991 
Beethoven�v orchestr v Bonnu za �ízení Dennise Russella Daviese, part saxofonu hrál 
Rascher�v �ák, vynikající americký saxofonista John-Edward Kelly. Dennis Russell Davies 
vedl symbolicky i brn�nské novoro�ní provedení, na saxofon hrál Ji�í Klement.

V Beethovenov� Deváté symfonii, její� poselství kulminuje ve finální v�t�
zhudebn�ním slavné Ódy na radost, brn�n�tí filharmonikové pod taktovkou svého 
�éfdirigenta spojili síly s �eskými �pi�kovými sólisty a �eským filharmonickým sborem Brno. 

15 

Filharmonie Brno tímto koncertem uskute�nila velkolepý návrat do Janá�kova divadla 
a vyda�ený vstup do nového roku, co� se odrazilo i v bou�livých ovacích publika vestoje.

25I01I2020 Besední d�m
MK 5: MOZART�V EFEKT � koncert (nejen) pro nastávající rodi�e

Program: Mozart: Únos ze serailu, p�edehra k ope�e KV 384
Mozart: Klarinetový koncert A dur KV 622 (3. v�ta)
Mozart: Houslový koncert �. 3 G dur KV 216 (2. v�ta)
Mozart: Don Giovanni, p�edehra k ope�e KV 527
Mozart: Divertimento D dur KV 136 
Mozart: Koncert pro flétnu a harfu C dur KV 299 (2. v�ta)
Mozart: Symfonie �. 40 g moll KV 550 (4. v�ta)

Kristina Vaculová flétna
Emil Drápela klarinet 
Marie Pet�íková housle 
Dominika Svozilová harfa 
Filharmonie Brno 
dirigent Ji�í Habart 

slovem provázela Michaela Kulísková

Muzikoterapeutický koncert zam��ený p�edev�ím 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 (v�dy s novým 
programem). Pojem Mozart�v efekt se vztahuje na schopnost �lov�ka pamatovat si pozitivní 
emo�ní zá�itky ji� od prenatálního stavu. Hudba v tom hraje neodmyslitelnou roli, zvlá�t�
skladby z období baroka a klasicismu. Koncert tak oslovil nejen nastávající rodi�e, ale 
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i o�ekávané d�ti, otev�en ov�em byl v�em milovník�m klasické hudby, kte�í si mohli 
vyslechnout známé skladby. Koncertem provázela Michaela Kulísková, která v sále navodila 
p�íjemnou atmosféru, umocn�nou libozvu�nou Mozartovou hudbou v podání sólist�
etablovaných z �ad filharmonie (flétnistky Kristiny Vaculové, harfenice Dominiky Svozilové,
klarinetisty Emila Drápely a houslistky � koncertní mistryn� � Marie Pet�íkové) a orchestru 
�ízeného dirigentem Ji�ím Habartem.  

09I02I2020 Besední d�m, 15:00
MK 6: BEETHOVEN 250 � VIOLONCELLOVÉ SONÁTY A VARIACE I (komorní koncert)

Program:  Beethoven: 12 variací WoO 45 na Händelovo téma z Judy Makabejského
Beethoven: Sonáta �. 5 D dur op. 102 �. 2
Beethoven: 7 variací WoO 46 na duet Bei Männern, welche Liebe fühlen
z Mozartovy Kouzelné flétny
Beethoven: Sonáta �. 2 g moll op. 5 �. 2

violoncellisté Filharmonie Brno:
Pavlína Jelínková
Rudolf Mrazík
Michal Greco 
Luká� Svoboda

Dennis Russell Davies klavír

09I02I2020 Besední d�m, 19:30
MK 7: BEETHOVEN 250 � VIOLONCELLOVÉ SONÁTY 
A VARIACE II (komorní koncert)

Program:  Beethoven: Sonáta �. 1 F dur op. 5 �. 1
Beethoven: Sonáta �. 4 C dur op. 102 �. 1
Beethoven: 12 variací op. 66 na téma árie 
Ein Mädchen oder Weibchen
z Mozartovy Kouzelné flétny
Beethoven: Sonáta �. 3 A dur op. 69

violoncellisté Filharmonie Brno:
Michal Hre�o
Katarína Madariová
Eva Koválová
Pavel �abacký

Dennis Russell Davies klavír

B�hem jednoho únorového dne se v Besedním dom� odehrál jedine�ný p�ísp�vek k oslavám 
250. výro�í narození Ludwiga van Beethovena. Tém�� v�ichni �lenové violoncellové skupiny 
Filharmonie Brno se na odpoledním, resp. ve�erním koncert� spolu s �éfdirigentem 
Dennisem Russellem Daviesem (vystupujícím tentokrát v roli klavíristy) postupn� ujali 
Beethovenových skladeb pro violoncello a klavír. Oba koncerty zcela zaplnily hledi�t�
Besedního domu a ukázaly, jak v�estranní doká�ou být �lenové orchestru i �éfdirigent. 
V�ichni protagonisté se zaslou�en� do�kali velkého potlesku. 
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11I09I2020 katedrála sv. Petra a Pavla, Petrov
MK 1: ZAHÁJENÍ V KATEDRÁLE � zahajovací koncert sezony 2020/2021 

Program: Pärt: Cantus in memoriam Benjamin Britten 
Bruckner: Symfonie �. 5 B dur

Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

Do své t�etí sezony v roli �éfdirigenta a um�leckého �editele Filharmonie Brno vstoupil 
Dennis Russell Davies p�ízna�n� s hudbou Arvo Pärta a Antona Brucknera. S prvním 
z t�chto skladatel� jej pojí dlouholeté p�átelství a tv�r�í spolupráce na �ad� provedení 
Pärtových d�l v�etn� n�kolika sv�tových premiér, druhému v�noval zvý�enou pozornost 
p�edev�ím v dob�, kdy stál v �ele Brucknerova orchesteru v Linci. 

Oba skladatele spojuje silný duchovní akcent jejich hudby, a to i té �ist�
instrumentální, proto se nabízelo uskute�nit koncert v katedrále. Je paradoxem, �e vnímání 
tvorby obou autor� v jistých dobách p�ekra�ovalo výlu�n� hudební pojmy sm�rem k politické 
sfé�e. Bruckner se dostal na výsluní � samoz�ejm� nikoli vlastní vinou � spolu 
s Beethovenem a Wagnerem v dob� nástupu nacist� k moci jako �symbol nezni�itelné 
osudové pospolitosti ducha i du�e, je� spojuje ve�kerý n�mecký národ�. Pärt se naopak kv�li 
svému zájmu o Novou hudbu v rané fázi tv�r�ího vývoje (a také kv�li duchovním témat�m)
dostal do konfliktu s oficiální sov�tskou mocí, zatímco západní Evropa si p�i jeho nekritickém 
oslavování vysta�ila � alespo� zpo�átku � s tím, �e sov�tský skladatel se dokázal vzp�í�it 
re�imu a psal �západní hudbu�. Nabalované dezinterpretace a manipulace jsou sice sou�ástí 
tradice vnímání díla, ale my se od t�ch zmín�ných odpoutejme a soust�e�me se na sílu 
a duchovní rozm�r hudby jako takové. Sakrální prostor je pro takový poslech ideálním 
místem.

Stojí za zmínku, �e Pärt�v Cantus in memoriam Benjamin Britten zazn�l v Brn�
p�esn� v den, kdy nejproslulej�í, mezinárodn� nejznám�j�í a nejvlivn�j�í estonský tv�rce 
oslavil 85. narozeniny. 
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i o�ekávané d�ti, otev�en ov�em byl v�em milovník�m klasické hudby, kte�í si mohli 
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09I02I2020 Besední d�m, 15:00
MK 6: BEETHOVEN 250 � VIOLONCELLOVÉ SONÁTY A VARIACE I (komorní koncert)
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V kritice Karly Hofmannové (na portálu Opera+) se o koncertu m��eme do�íst: 
Program, který dramaturgie Filharmonie Brno zvolila, byl vskutku reprezentativní 
a promy�lený. První skladba byla v�nována estonskému skladateli Arvo Pärtovi, který práv�
v tento den slavil 85. narozeniny. Spekulovalo se dokonce o tom, �e by skladatel mohl do 
Brna p�ijet, �i se alespo� spojit s publikem p�es telemost. Proto�e s �éfdirigentem 
filharmonie Dennisem Russellem Daviesem, který koncert dirigoval, ho pojí dlouhodobé 
p�átelství. Nic z toho se nestalo, nicmén� interpretace skladby Cantus in 
memoriam Benjamin Britten pro smy�cový orchestr a zvon z roku 1977, kterou reagoval 
skladatel na úmrtí Benjamina Brittena, proto�e ho velmi obdivoval, byla velmi niterná a 
obdivuhodn� interpretovaná. (�) Druhou skladbou byla Symfonie �.5 B dur WAB 
105 Antona Brucknera. (�) Úchvatný celek dr�el poslucha�e v neustálém nap�tí a nedovolil 
mu vydechnout. Mohutná fortissima st�ídala n��ná piána v efektních dynamických 
kontrastech, nebo naopak v postupn� stav�ných gradujících celcích. Zvuk orchestru jako 
celku byl promy�len� vyvá�ený, s plným a barevným efektem.

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

29I01I2020 Besední d�m
MLK 2 

Program: Poulenc: Sonáta pro klarinet a klavír FP 184
  Stamm: Spring Dance pro pikolu a klavír
 Mavrogenidou: Gioco su tarantella 
  Hindemith: Sonáta pro hoboj a klavír

Abe: Variace na japonské d�tské písn�
Gillingham: Stained Glass 

Filip Pokorný klarinet 
Dana Drápelová j.h. klavír
Michaela Durajová j.h. flétna
Klaudie Jurmanová j.h. flétna
Linda Coganová j.h. klavír
Marie �mídová hoboj 
Radim Pan�ocha j.h. klavír
Ján Bodor j.h. marimba 
Percussion Ensemble JAMU j.h.:

Martin �vec, Ján Bodor, Jan Nepodal, Radim Ve�e�a, Adam Druga, Tibor 
Rusnák, Slavomír Kvas�ovský, Ane�ka Nováková (j.h.), David Pa�a (j.h.), Josef 
Schmied, Jakub Michal�ík (j.h.) bicí nástroje, Dominik Gál klavír
Martin Opr�ál um�lecký vedoucí

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

V sezon� 2019/2020 se druhým rokem p�edstavili �lenové OAFB vybraní v lednu 
2018, z nich� se na druhém koncert� cyklu v sezon� objevili klarinetista Filip Pokorný a 
hobojistka Marie �mídová. V cyklu Mladá krev v�ak vystupují i bývalí �lenové OAFB (jako 
tomu na tomto koncert� bylo v p�ípad� flétnistky Michaely Durajové a bicisty Radima Ve�e�i)
a dal�í hosté.
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Koncert nabídl velmi atraktivní program, který po skladbách Poulencov�, Stammov�,
Mavrogenidou, Hindemithov� a Abeov� vyvrcholil vystoupením Percussion Ensemble JAMU, 
v jeho� podání zazn�lo efektní dílo Davida R. Gillinghama Stained Glass.

04I03I2020 Besední d�m
MLK 3 

Program:  Weitzel: Die Glocken (Zvony), koncertní etuda pro 5 tympán�
Koechlin: Trio G dur op. 92 pro flétnu, klarinet a fagot

  Bellini: Koncert Es dur pro hoboj a smy�ce
Beethoven: Sextet Es dur pro lesní rohy a smy�cové kvarteto op. 81b

Marie �mídová hoboj 
Marián Hrdli�ka j.h. housle 
Michal Trkan j.h. housle 
Valérie Chomani�ová viola 
Mat�j Kovanda j.h. violoncello 
George Kellner j.h. kontrabas 
Sára Suková j.h. flétna
Leo Dvo�ák j.h. klarinet 
�t�pán Vicenec fagot
Mikulá� Koska j.h. lesní roh
Kry�tof Koska lesní roh
Anna Masojídková j.h. housle 
Terezie Charvátová j.h. housle 
Ane�ka Ferencová j.h. viola 
Vilém Petras j.h. violoncello 
Slavomír Kvas�ovský j.h. tympány
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T�etí koncert Mladé krve v sezon� 2019/2020 (a bohu�el i poslední, nebo� �tvrtý koncert, 
naplánovaný na 6. kv�tna 2020, se kv�li koronavirové krizi nemohl ji� uskute�nit) nabídl 
vedle atraktivní sólové skladby pro tympány t�i díla pro komorní soubory, v nich� ú�inkovali 
jak �lenové OAFB (�t�pán Vicenec, Marie �mídová, Valérie Chomani�ová a Kry�tof Koska), 
tak hosté p�evá�n� z �ad student� brn�nských hudebních �kol � konzervato�e a akademie. 
Atraktivním bylo zvlá�t� provedení Beethovenova Sextetu, ve kterém se mimo jiné poprvé 
ve�ejn� p�edstavilo spole�n� bratrské duo hrá�� na lesní roh Kry�tof a Mikulá� Koskovi 
(z nich� první je stávajícím �lenem OAFB, druhý z bratrské dvojice je bývalým �lenem
orchestru Filharmonie Brno a v sou�asné dob� p�sobí v �eské filharmonii). 

Byl to op�t vyda�ený ve�er, který potvrdil, �e v Brn� jsou velmi talentování mladí 
hudebníci, kterým aktivity spojené s Orchestrální akademií Filharmonie Brno pomáhají 
v jejich r�stu.

Rodinné abonmá (RA)

29I02I2020 Besední d�m
RA 3: OSLAVA V ORCHESTRU 

Program: Rossini: Vilém Tell, p�edehra k ope�e (finále)
  Beethoven: Symfonie �. 6 F dur op. 68 �Pastorální� (3. v�ta)

�ajkovskij: Louská�ek, balet op. 71 (Charakteristický tanec: Tanec mirlitonek)
  Anderson: Sleigh Ride (Jízda na saních) 

Smetana: Na�im d�vám, polka D dur JB 1:86
  J. Strauss syn: Hlasy jara, val�ík op. 410

Mendelssohn Bartholdy: Svatební pochod ze Snu noci svatojánské op. 61

moderáto�i Josef �karka a Kristýna Drá�ilová
Filharmonie Brno 
dirigent Adam Sedlický
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Filharmonie Brno pravideln� pamatuje na své nejmlad�í poslucha�e a jejich rodi�e �i
prarodi�e. Dokládá to mimo jiné svým úsp��ným abonentním cyklem Rodinné abonmá,
sestávajícím ze série sobotních dopoledních koncert�. Únorový koncert (poslední v sezon�
2019/2020, zbývající dva koncerty cyklu byly kv�li koronavirové krizi zru�eny) se nesl ve 
znamení oslav: S hudbou se dají slavit nejen narozeniny nebo úsp�ch ve �kole, ale 
i p�átelství, p�íroda, hezká chvilka s rodi�i nebo si lze zaslavit jen tak pro radost. Rádi slaví 
i hudebníci v orchestru. Pro koncert byla zvolena stále oblíben�j�í metoda aktivního 
poslechu prost�ednictvím série divadelních znak�. Poslech jednotlivých skladeb se d�tským 
poslucha��m spojil s ur�itou situací nebo zá�itkem. P�i dal�í zku�enosti s toto�nou skladbou 
se jim vybaví, co se zrovna d�lo na pódiu, a jejich poslech bude o to soust�ed�n�j�í.

Koncertem provázeli moderáto�i Kristýna Drá�ilová (která má v gesci eduka�ní
aktivity Filharmonie Brno) a operní p�vec Josef �karka. Orchestr Filharmonie Brno poprvé 
�ídil dirigent Adam Sedlický. Publikum v�ech v�kových skupin bylo hudbou i pr�vodním 
slovem zaujato a nad�eno.

Jazz & World Music (JWM)

22I01I2020 Besední d�m
JWM 3: LIAM NOBLE & PAUL CLARVIS: WEST SIDE STORY

David Dor��ka kytara 
Ji�í Slavík kontrabas, klavír
Jaromír Honzák kontrabas
Liam Noble klavír
Paul Clarvis perkuse 

Koncertní �ada Filharmonie Brno Jazz & World Music ji� n�kolikátou sezonu dokazuje, �e do 
Besedního domu pat�í. P�itahuje do sálu filharmonie po�etné publikum (z velké �ásti jiné, ne� 
které chodí na koncerty vá�né hudby), poslucha�i si zvykli na �pi�kové zahrani�ní i tuzemské 
hosty z hudebních oblastí, které nese cyklus ve svém názvu. T�etí koncert série v sezon�
2019/2020 sestával ze dvou odli�ných �ástí s r�znými interprety. V první polovin� ve�era se 
na pódiu se�li Jaromír Honzák, Ji�í Slavík a David Dor��ka coby t�i silné osobnosti �eského 
jazzu v programu z pozapomenutých �eských melodií. Po p�estávce se p�edstavili p�ední 
anglický jazzový pianista Liam Noble a dvorní perkusionista studia Abbey Road Paul Clarvis 
v osobitém pojetí jednoho z nejv�t�ích klenot� muzikálové tvorby � West Side Story
Leonarda Bernsteina. Ob� �ásti koncertu dokázaly publikum strhnout k velkému aplausu.

25I02I2020 Besední d�m
JWM 4: KORNÉL FEKETE-KOVÁCS & ROBERT BALZAR TRIO

Kornél Fekete-Kovács trubka 
Vít K�i��an klavír
Robert Balzar kontrabas 
Kamil Slezák bicí
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T�etí koncert Mladé krve v sezon� 2019/2020 (a bohu�el i poslední, nebo� �tvrtý koncert, 
naplánovaný na 6. kv�tna 2020, se kv�li koronavirové krizi nemohl ji� uskute�nit) nabídl 
vedle atraktivní sólové skladby pro tympány t�i díla pro komorní soubory, v nich� ú�inkovali 
jak �lenové OAFB (�t�pán Vicenec, Marie �mídová, Valérie Chomani�ová a Kry�tof Koska), 
tak hosté p�evá�n� z �ad student� brn�nských hudebních �kol � konzervato�e a akademie. 
Atraktivním bylo zvlá�t� provedení Beethovenova Sextetu, ve kterém se mimo jiné poprvé 
ve�ejn� p�edstavilo spole�n� bratrské duo hrá�� na lesní roh Kry�tof a Mikulá� Koskovi 
(z nich� první je stávajícím �lenem OAFB, druhý z bratrské dvojice je bývalým �lenem
orchestru Filharmonie Brno a v sou�asné dob� p�sobí v �eské filharmonii). 

Byl to op�t vyda�ený ve�er, který potvrdil, �e v Brn� jsou velmi talentování mladí 
hudebníci, kterým aktivity spojené s Orchestrální akademií Filharmonie Brno pomáhají 
v jejich r�stu.

Rodinné abonmá (RA)

29I02I2020 Besední d�m
RA 3: OSLAVA V ORCHESTRU 

Program: Rossini: Vilém Tell, p�edehra k ope�e (finále)
  Beethoven: Symfonie �. 6 F dur op. 68 �Pastorální� (3. v�ta)

�ajkovskij: Louská�ek, balet op. 71 (Charakteristický tanec: Tanec mirlitonek)
  Anderson: Sleigh Ride (Jízda na saních) 

Smetana: Na�im d�vám, polka D dur JB 1:86
  J. Strauss syn: Hlasy jara, val�ík op. 410

Mendelssohn Bartholdy: Svatební pochod ze Snu noci svatojánské op. 61

moderáto�i Josef �karka a Kristýna Drá�ilová
Filharmonie Brno 
dirigent Adam Sedlický
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Filharmonie Brno pravideln� pamatuje na své nejmlad�í poslucha�e a jejich rodi�e �i
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Na dal�ím abonentním koncer-
t� �ady Jazz & World Music
vystoupil s triem Roberta Balza-
ra trumpetista Kornél Fekete-
Kovásc, který na poslední chvíli 
zasko�il za p�vodn� ohlá�enou
francouzskou trumpetistku Lu-
cienne Renaudin Vary, je� své 
vystoupení od�ekla kv�li ná-
hlým zdravotním komplikacím.
Náhrada to ov�em byla plno-
hodnotná, nebo� Kornél Fekete-
Kovásc pat�í k jedn�m z nejvy-
hledávan�j�ích ma�arských hu-
debník�. Absolvent jazzové 
katedry Hudební akademie Franze Liszta v Budape�ti má na svém kont� více ne� stovku 
nahrávek coby trumpetista, skladatel nebo aran�ér. V roce 1998 spoluzakládal Budapest 
Jazz Orchestra a do roku 2005 orchestr �ídil. O rok pozd�ji se stal um�leckým vedoucím 
excelentního ma�arského big bandu Modern Art Orchestra, který vede dodnes. B�hem své 
kariéry spolupracoval s �adou významných big band� a na pódiu se se�el s jazzmany 
zvu�ných jmen, jako jsou saxofonisté Bob Mintzer a Dave Liebman, trumpetisté Wallace 
Roney a James Morrison, varhanice Rhoda Scott, klavírista Julian Joseph nebo zp�vák Kurt 
Elling. Od roku 1995 je pedagogem Hudební akademie Franze Liszta.
 Robert Balzar Trio vzniklo v roce 1996. Soubor koncertoval a nahrál alba se 
zp�va�kou Yvonne Sanchezovou, kytaristou Johnem Abercrombiem a zp�vákem Danem 
Bártou. Vystupuje na �eských i zahrani�ních jazzových festivalech, nap�. v Istanbulu, 
Birminghamu, Stockholmu, Tel Avivu nebo Cheltenhamu. Má za sebou turné po �pan�lsku a 
USA, v New Yorku vzniklo v roce 2013 v Sear Sound Studio také poslední album Discover 
Who We Are za asistence v�hlasného zvuka�e Jamese Farbera.

Spole�né vystoupení Kornéla Fekete-Kovásce a Balzarova tria bylo strhujícím 
zá�itkem, který obecenstvo odm�nilo zaslou�enými ovacemi.

Mimo�ádné koncerty a jiné projekty po�ádané v dob� koronavirové krize

Vyhlá�ení nouzového stavu a s ním související vládní opat�ení proti �í�ení nákazy 
koronavirem vedly k paralyzování �ivota v �eské republice, v�etn� �ivota kulturního. Kulturní 
instituce i samotní hudebníci byli nuceni k zamy�lení, jak se s touto ne�ekanou událostí 
vyrovnat. Kulturní �ivot se po jistý �as odehrával vesm�s výlu�n� na internetu 
prost�ednictvím streamovaných vystoupení apod. Také Filharmonie Brno hledala mo�nosti, 
jak svým poslucha��m nabídnout hudbu. S postupujícím uvol�ováním opat�ení na konci jara 
se naskytla p�íle�itost uspo�ádat v Besedním dom� sérii komorních koncert�, na nich� 
vystoupily soubory slo�ené z �len� orchestru: skupina violoncell s harfenicí Dominikou 
Svozilovou, man�elské a um�lecké duo �vestkových, skupina hrá�� na bicí nástroje a 
smy�cové kvarteto. Koncerty se konaly pro omezený po�et poslucha��, kte�í sed�li
s rozestupy a v rou�kách. V publiku bylo mo�né pocítit hlad po �ivé hudb�, díky koncert�m
se do Besedního domu vrátila atmosféra �ivé kultury, by� stále je�t� poznamenaná ur�itými 
obavami z aktuálního d�ní. Na za�átku podzimu se poda�ilo �iv� p�ed publikem provést 
mimo�ádný koncert plánovaný p�vodn� v rámci zru�eného festivalu Mozartovy d�ti 2020. 
Dal�í mimo�ádné koronavirové projekty jako Adventní koncert nebo promo koncert ke k�tu 
dvou nov� vydaných hudebních alb nahraných orchestrem FB se ji� s koncem roku a druhou 
vlnou epidemie p�esunuly zp�t do kyberprostoru. 
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26�29I05I2020 
KONEC STREAMU. HRAJEME ZASE �IV�! � Filharmonie Brno komorn�

26I05I2020 Besední d�m, 15:30 a 18:00
CELLISTÉ & HARFA

Program: Vivaldi: Koncert g moll pro dv� violoncella a orchestr RV 531 
(úprava pro 6 violoncell David Geringas) 
Graf: Domine Jesu 
Mahler: Adagietto ze Symfonie �. 5 cis moll
Rossini: Vilém Tell, p�edehra k ope�e

Dominika Svozilová harfa 
Pavel �abacký, Michal Greco, Eva Koválová, Radan Vach, Rudolf Mrazík, Iveta 
Vacková, Pavlína Jelínková, Katarína Madariová, Luká� Svoboda violoncella 

27I05I2020 Besední d�m, 15:30 a 18:00
HARFA & KONTRABAS DUO 

Program: Hirai: Nara-Yama (Píse� starého m�sta Nara)
  Prokofjev: Preludium C dur 

Bottesini: Elegie �. 1 D dur
Pärt: Spiegel im Spiegel 

  Fischer: �ty�i etudy pro sólovou harfu (výb�r � �. 1 a 4)
  Rabbath: Exotický tanec 

Henson-Conant: Barokní flamenco

Duo �vestkových harfa, kontrabas 



22 

Na dal�ím abonentním koncer-
t� �ady Jazz & World Music
vystoupil s triem Roberta Balza-
ra trumpetista Kornél Fekete-
Kovásc, který na poslední chvíli 
zasko�il za p�vodn� ohlá�enou
francouzskou trumpetistku Lu-
cienne Renaudin Vary, je� své 
vystoupení od�ekla kv�li ná-
hlým zdravotním komplikacím.
Náhrada to ov�em byla plno-
hodnotná, nebo� Kornél Fekete-
Kovásc pat�í k jedn�m z nejvy-
hledávan�j�ích ma�arských hu-
debník�. Absolvent jazzové 
katedry Hudební akademie Franze Liszta v Budape�ti má na svém kont� více ne� stovku 
nahrávek coby trumpetista, skladatel nebo aran�ér. V roce 1998 spoluzakládal Budapest 
Jazz Orchestra a do roku 2005 orchestr �ídil. O rok pozd�ji se stal um�leckým vedoucím 
excelentního ma�arského big bandu Modern Art Orchestra, který vede dodnes. B�hem své 
kariéry spolupracoval s �adou významných big band� a na pódiu se se�el s jazzmany 
zvu�ných jmen, jako jsou saxofonisté Bob Mintzer a Dave Liebman, trumpetisté Wallace 
Roney a James Morrison, varhanice Rhoda Scott, klavírista Julian Joseph nebo zp�vák Kurt 
Elling. Od roku 1995 je pedagogem Hudební akademie Franze Liszta.
 Robert Balzar Trio vzniklo v roce 1996. Soubor koncertoval a nahrál alba se 
zp�va�kou Yvonne Sanchezovou, kytaristou Johnem Abercrombiem a zp�vákem Danem 
Bártou. Vystupuje na �eských i zahrani�ních jazzových festivalech, nap�. v Istanbulu, 
Birminghamu, Stockholmu, Tel Avivu nebo Cheltenhamu. Má za sebou turné po �pan�lsku a 
USA, v New Yorku vzniklo v roce 2013 v Sear Sound Studio také poslední album Discover 
Who We Are za asistence v�hlasného zvuka�e Jamese Farbera.

Spole�né vystoupení Kornéla Fekete-Kovásce a Balzarova tria bylo strhujícím 
zá�itkem, který obecenstvo odm�nilo zaslou�enými ovacemi.

Mimo�ádné koncerty a jiné projekty po�ádané v dob� koronavirové krize

Vyhlá�ení nouzového stavu a s ním související vládní opat�ení proti �í�ení nákazy 
koronavirem vedly k paralyzování �ivota v �eské republice, v�etn� �ivota kulturního. Kulturní 
instituce i samotní hudebníci byli nuceni k zamy�lení, jak se s touto ne�ekanou událostí 
vyrovnat. Kulturní �ivot se po jistý �as odehrával vesm�s výlu�n� na internetu 
prost�ednictvím streamovaných vystoupení apod. Také Filharmonie Brno hledala mo�nosti, 
jak svým poslucha��m nabídnout hudbu. S postupujícím uvol�ováním opat�ení na konci jara 
se naskytla p�íle�itost uspo�ádat v Besedním dom� sérii komorních koncert�, na nich� 
vystoupily soubory slo�ené z �len� orchestru: skupina violoncell s harfenicí Dominikou 
Svozilovou, man�elské a um�lecké duo �vestkových, skupina hrá�� na bicí nástroje a 
smy�cové kvarteto. Koncerty se konaly pro omezený po�et poslucha��, kte�í sed�li
s rozestupy a v rou�kách. V publiku bylo mo�né pocítit hlad po �ivé hudb�, díky koncert�m
se do Besedního domu vrátila atmosféra �ivé kultury, by� stále je�t� poznamenaná ur�itými 
obavami z aktuálního d�ní. Na za�átku podzimu se poda�ilo �iv� p�ed publikem provést 
mimo�ádný koncert plánovaný p�vodn� v rámci zru�eného festivalu Mozartovy d�ti 2020. 
Dal�í mimo�ádné koronavirové projekty jako Adventní koncert nebo promo koncert ke k�tu 
dvou nov� vydaných hudebních alb nahraných orchestrem FB se ji� s koncem roku a druhou 
vlnou epidemie p�esunuly zp�t do kyberprostoru. 

23 

26�29I05I2020 
KONEC STREAMU. HRAJEME ZASE �IV�! � Filharmonie Brno komorn�

26I05I2020 Besední d�m, 15:30 a 18:00
CELLISTÉ & HARFA

Program: Vivaldi: Koncert g moll pro dv� violoncella a orchestr RV 531 
(úprava pro 6 violoncell David Geringas) 
Graf: Domine Jesu 
Mahler: Adagietto ze Symfonie �. 5 cis moll
Rossini: Vilém Tell, p�edehra k ope�e

Dominika Svozilová harfa 
Pavel �abacký, Michal Greco, Eva Koválová, Radan Vach, Rudolf Mrazík, Iveta 
Vacková, Pavlína Jelínková, Katarína Madariová, Luká� Svoboda violoncella 

27I05I2020 Besední d�m, 15:30 a 18:00
HARFA & KONTRABAS DUO 

Program: Hirai: Nara-Yama (Píse� starého m�sta Nara)
  Prokofjev: Preludium C dur 

Bottesini: Elegie �. 1 D dur
Pärt: Spiegel im Spiegel 

  Fischer: �ty�i etudy pro sólovou harfu (výb�r � �. 1 a 4)
  Rabbath: Exotický tanec 

Henson-Conant: Barokní flamenco

Duo �vestkových harfa, kontrabas 



24 

28I05I2020 Besední d�m, 15:30 a 18:00
BICISTÉ & PROJEKCE

Program: Krej�í: Opening pro 4 hrá�e na �inely
Martynciow: Impressions I a III pro malý buben a tom-tomy 
Hölszky: Wirbelwind pro 4 hrá�e na bicí nástroje
Hatzis: Fertility Rites pro marimbu a pás
Krej�í: Hudební imaginace pro hrá�e na bicí nástroje

videoprojekce: Narrative Landscape 

Luká� Krej�í, Radek Tomá�ek, Petr Hladík, Tomoe Sonoda, Maximilian Jopp, Radim 
Ve�e�a j.h. bicí nástroje

29I05I2020 Besední d�m, 15:30 a 18:00
SMY�COVÉ KVARTETO

Program: Charpentier: Prélude z Te Deum H. 146
Williams: titulní melodie z filmu Schindler�v seznam
Bach: Badinerie ze Suity �. 2 h moll BWV 1067 
Lennon/McCartney: Yesterday 
Piazzolla: Libertango 
Beethoven: Pro Eli�ku
Gardel: Por una cabezza, tango z filmu V�n� �eny
Pachelbel: Kánon D dur
Dvo�ák: Humoreska �. 7 Ges dur op. 101
Lennon/McCartney: Eleanor Rigby 
Bach: Air ze Suity �. 3 D dur BWV 1068 
Händel: Variace g moll 
�erné o�i, ruská lidová píse�
Andersson/Ulvaeus: Money, Money, Money

Marie P�enicová housle 
Jan Rybka housle 
Petr P�enica viola 
Luká� Svoboda violoncello 

17+18I06I2020 Besední d�m
DVO�ÁK, DAVIES, ORCHESTR� A VY

Program: Dvo�ák (arr. Davies): Mali�kosti op. 47 
Dvo�ák (ed. Davies): Symfonie �. 1 c moll op. 3 �Zlonické zvony�

Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell 
Davies 

Dal�í postupná uvol�ování 
opat�ení p�isp�la k tomu, �e 
v polovin� �ervna byl Besední 
d�m u� op�t sv�dkem 
orchestrálních koncert�:
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Filharmonie Brno vyu�ila svého plánu nato�it dv� Dvo�ákovy skladby (Mali�kosti a První 
symfonii) na CD a tento repertoár pod taktovkou svého �éfdirigenta Dennise Russella 
Daviese dvakrát uvedla i koncertn�. Vzhledem k tomu, �e p�i nahrávání bývá orchestr
rozmíst�n v prostoru hledi�t�, aby se tam ve�el i s nahrávací technikou, mohlo si publikum 
vychutnat ob� díla velmi netradi�n� � z pódia a galerie Besedního domu s pohledem na 
orchestr rozlo�ený v hledi�ti. Zájem o koncerty byl velký, po oba ve�ery byla kapacita míst 
(oproti obvyklému rozestavení sálu Besedního domu sní�ená) zcela zapln�na.

02I09I2020 Zoner Bobyhall
TATA BOJS & FILHARMONIE BRNO & MLADÍ MOZARTI

Program:   Filma�ská, Usínací, Radioamatér, Toreadorská otázka, Du�evní, 
Kamarádky, Hlídací, Zvony, Písmenková, Sonda, Vesmírná, 
Probuzení, S ní, Ztraceni v p�ekladu

Tata Bojs:
Milan Cais zp�v, bicí, Mardo�a baskytara, Vladimír Bár kytara, Ji�í Hradil klávesy,
Du�an Neuwerth zvuk, Klára Nemravová j.h. zp�v, Tomá� Neuwerth j.h. bicí
Clarinet Factory j.h. 

Filharmonie Brno 
a Mladí Mozarti, �áci ze ZU� Jihomoravského kraje
dirigent Marko Ivanovi�

Z uplynulých let se v podání takto unikátn� slo�eného t�lesa do pam�ti vrylo provedení 
Dvo�ákovy Novosv�tské (2014), spole�né vystoupení s Hradi��anem (2016) �i jazzovým 
bigbandem (2017), pr��ez �esko-slovenskými operami za ú�asti p�vc� Richarda Nováka a 
Lindy Ballové jako p�ipomínka vzniku �eskoslovenska (2018) nebo lo�ské provedení 
Obrázk� z výstavy Modesta Petrovi�e Musorgského pod taktovkou Dennise Russella 
Daviese, �éfdirigenta Filharmonie Brno. Vý�et nazna�uje, �e Slavnostní koncert je ka�dý rok 
stylov� a �ánrov� v�dy jinak zam��en; dramaturgie se nevyhýbá ani crossoverovým 
projekt�m. Tím je i fúze rocku a symfonické hudby s rockovou kapelou Tata Bojs 
v orchestrálním aran�má Marka Doubravy.  
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videoprojekce: Narrative Landscape 

Luká� Krej�í, Radek Tomá�ek, Petr Hladík, Tomoe Sonoda, Maximilian Jopp, Radim 
Ve�e�a j.h. bicí nástroje

29I05I2020 Besední d�m, 15:30 a 18:00
SMY�COVÉ KVARTETO

Program: Charpentier: Prélude z Te Deum H. 146
Williams: titulní melodie z filmu Schindler�v seznam
Bach: Badinerie ze Suity �. 2 h moll BWV 1067 
Lennon/McCartney: Yesterday 
Piazzolla: Libertango 
Beethoven: Pro Eli�ku
Gardel: Por una cabezza, tango z filmu V�n� �eny
Pachelbel: Kánon D dur
Dvo�ák: Humoreska �. 7 Ges dur op. 101
Lennon/McCartney: Eleanor Rigby 
Bach: Air ze Suity �. 3 D dur BWV 1068 
Händel: Variace g moll 
�erné o�i, ruská lidová píse�
Andersson/Ulvaeus: Money, Money, Money

Marie P�enicová housle 
Jan Rybka housle 
Petr P�enica viola 
Luká� Svoboda violoncello 

17+18I06I2020 Besední d�m
DVO�ÁK, DAVIES, ORCHESTR� A VY

Program: Dvo�ák (arr. Davies): Mali�kosti op. 47 
Dvo�ák (ed. Davies): Symfonie �. 1 c moll op. 3 �Zlonické zvony�

Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell 
Davies 

Dal�í postupná uvol�ování 
opat�ení p�isp�la k tomu, �e 
v polovin� �ervna byl Besední 
d�m u� op�t sv�dkem 
orchestrálních koncert�:
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Filharmonie Brno vyu�ila svého plánu nato�it dv� Dvo�ákovy skladby (Mali�kosti a První 
symfonii) na CD a tento repertoár pod taktovkou svého �éfdirigenta Dennise Russella 
Daviese dvakrát uvedla i koncertn�. Vzhledem k tomu, �e p�i nahrávání bývá orchestr
rozmíst�n v prostoru hledi�t�, aby se tam ve�el i s nahrávací technikou, mohlo si publikum 
vychutnat ob� díla velmi netradi�n� � z pódia a galerie Besedního domu s pohledem na 
orchestr rozlo�ený v hledi�ti. Zájem o koncerty byl velký, po oba ve�ery byla kapacita míst 
(oproti obvyklému rozestavení sálu Besedního domu sní�ená) zcela zapln�na.

02I09I2020 Zoner Bobyhall
TATA BOJS & FILHARMONIE BRNO & MLADÍ MOZARTI

Program:   Filma�ská, Usínací, Radioamatér, Toreadorská otázka, Du�evní, 
Kamarádky, Hlídací, Zvony, Písmenková, Sonda, Vesmírná, 
Probuzení, S ní, Ztraceni v p�ekladu

Tata Bojs:
Milan Cais zp�v, bicí, Mardo�a baskytara, Vladimír Bár kytara, Ji�í Hradil klávesy,
Du�an Neuwerth zvuk, Klára Nemravová j.h. zp�v, Tomá� Neuwerth j.h. bicí
Clarinet Factory j.h. 

Filharmonie Brno 
a Mladí Mozarti, �áci ze ZU� Jihomoravského kraje
dirigent Marko Ivanovi�

Z uplynulých let se v podání takto unikátn� slo�eného t�lesa do pam�ti vrylo provedení 
Dvo�ákovy Novosv�tské (2014), spole�né vystoupení s Hradi��anem (2016) �i jazzovým 
bigbandem (2017), pr��ez �esko-slovenskými operami za ú�asti p�vc� Richarda Nováka a 
Lindy Ballové jako p�ipomínka vzniku �eskoslovenska (2018) nebo lo�ské provedení 
Obrázk� z výstavy Modesta Petrovi�e Musorgského pod taktovkou Dennise Russella 
Daviese, �éfdirigenta Filharmonie Brno. Vý�et nazna�uje, �e Slavnostní koncert je ka�dý rok 
stylov� a �ánrov� v�dy jinak zam��en; dramaturgie se nevyhýbá ani crossoverovým 
projekt�m. Tím je i fúze rocku a symfonické hudby s rockovou kapelou Tata Bojs 
v orchestrálním aran�má Marka Doubravy.  
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18I12I2020 Besední d�m
MK 2: ADVENTNÍ KONCERT � streamováno bez publika v sále

Program:  Linek: Sinfonia pastoralis ex C 
Haydn: Koncert pro cembalo a smy�ce F dur Hob. XVIII:3 

 Schnittke: Suita ve starém slohu (úprava pro komorní orchestr, arr. Spivakov)
Pokorný: Koncert B dur pro 2 klarinety a orchestr

Emil Drápela klarinet 
Luká� Da�hel klarinet 
Filharmonie Brno 
dirigent Vojt�ch Spurný cembalo

Z d�vodu vládních opat�ení proti �í�ení koronaviru byla Filharmonie Brno nucena Adventní 
koncert streamovat (bez publika v sále) a zm�nit i jeho program, který namísto p�vodn�
plánovaných d�l D�tství Je�í�ovo Johanna Christopha Friedricha Bacha a �eská m�e
váno�ní �Hej, mist�e!� Jakuba Jana Ryby nabídl výlu�n� instrumentální skladby. I nový 
program byl v�ak atraktivní, pest�e kombinoval hudbu z r�zných stylových období 
a poslucha��m zp�íjemnil adventní dobu, by� jen u monitor� po�íta��.

16I12I2020 Besední d�m � streamováno bez publika v sále
OCHUTNÁVKA CD 

Program: Dvo�ák (arr. Davies): Mali�kosti (výb�r)
Dvo�ák: Symfonie �. 1 c moll �Zlonické zvony� (výb�r)
Rejcha: Lenora (výb�r)
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Filharmonie Brno pod taktovkou svého �éfdirigenta ve st�edu 16. 12. odvysílala 
(prost�ednictvím facebooku, youtube a vlastní stránky) minikoncert, který nabídl ochutnávku 
ze dvou CD, jimi� Filharmonie Brno otev�ela svou novou edici. Zazn�ly �ásti z Rejchova 
temného oratoria Lenora, Dvo�ákovy Symfonie �. 1 a Mali�kostí (poslední uvedené dílo 
v orchestrální úprav� Dennise Russella Daviese). 

Festivaly 

MHF �pilberk 2020
11�21I08I2020 

Program dvacátého prvního ro�níku mezinárodního hudebního festivalu �pilberk, konaného 
ve dnech 11.�21. srpna 2020, byl � tak jako p�edchozí ro�níky � rozkro�en mezi tu 
nejd�stojn�j�í klasiku a crossover, tak�e si na své p�i�lo �iroké spektrum poslucha��.  Ani 
v leto�ním ro�níku také nechyb�ly kinokoncerty.

11I08 I2020  
CARMINA BURANA 

Program:       Beethoven: Wellingtonovo vít�zství op. 19
�ajkovskij: 1812, slavnostní p�edehra op. 49
Orff: Carmina burana, sv�tské písn� pro soprán, tenor, baryton, sbor 
a orchestr 
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Tereza Mátlová soprán
Daniel Matou�ek tenor 
Roman Hoza baryton  
�eský filharmonický sbor Brno 
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno  
dirigent Leo� Svárovský

MHF �pilberk ji� tradi�n� bývá p�edobrazem konce brn�nského kulturního léta. Zahajovací 
koncert 21. ro�níku se nesl v duchu okázalosti. První p�le koncertu pat�ila slavným bitevním 
skladbám z pera Ludwiga van Beethovena a Petra Ilji�e �ajkovského, které krom orchestru 
pod vedením Leo�e Svárovského doplnily jak d�lost�elecké salvy provád�né v pr�b�hu 
skladeb na d�lost�eleckém bation� hradu �pilberk, tak i hra na místní zvonohru. V druhé 
p�lce koncertu zazn�ly populární Buránské písn� Carla Orffa, p�edstavující svérázný 
a nenapodobitelný hudební opus.

12I08 I2020 
BEETHOVENOVY VLASY � KINOKONCERT I 

Program: Beethovenovy vlasy (kanadsko-�eský document) 

re�ie Larry Weinstein

Dokudrama sleduje neobvyklé putování pramene vlas� odst�i�eného z Beethovenova 
mrtvého t�la a zárove� odkrývá tajemství jeho strastiplného �ivota a smrti. Film za�íná
v dne�ní dob�, kdy pár nad�ených beethovenovských fanou�k� kupuje vlasy v aukci 
Sotheby�s. P�íb�h pokra�uje sledováním minulých generací majitel� vlas� a vrcholí
futuristickou v�deckou metodou, která odhaluje Beethovenovo �léka�ské tajemství�. Film je 
nositelem Gemini Awards a dal�ích ocen�ní.

14I08I2020 
KONCERT Z PA�Í�E � KINOKONCERT II 

Program: Koncert z Pa�í�e 2019
Berlioz, Bizet, Offenbach, Ravel, Dvo�ák, Rachmaninov, Beethoven 

sólisté Khatia Buniatishvili, Roberto Alagna, René Pape, Gautier Capuçon, Gaëlle 
Arquez, Jakub Józef Orli�ski, Aleksandra Kurzak, Xuefei Yang 
Francouzský národní orchestr, Sbor Francouzského rozhlasu
dirigent Alain Altinoglu

�Le Concert de Paris� je výjime�nou událostí, která se koná ka�dý rok 14. �ervence ke 
svátku dobytí Bastily p�ed Eiffelovou v��í a která vrcholí velkým oh�ostrojem. Spojily se zde 
pod taktovkou maestra Alaina Altinoglu dv� presti�ní um�lecké instituce Francouzského
rozhlasu � Orchestre National de France a Choeur de Radio France. Atraktivní program byl 
p�edev�ím poctou lidskému hlasu a p�ivedl na jedno pódium sv�tové hv�zdy, jako jsou 
Khatia Buniatishvili, Roberto Alagna, René Pape, Gautier Capuçon, Gaëlle Arquez, Jakub 
Józef Orli�ski a �ada dal�ích.

29 

16I08I2020 
kROK ZA kROKEM 

Program: Ondrá� � kROK ZA kROKEM  

nám�t Al�b�ta Burianová, Anna Burianová
re�ie Al�b�ta Burianová
scéná� Al�b�ta Burianová, Lenka Fu�íková, Jan Kysu�an
kostýmy Sabina Paná�ková
hudba a texty písní Ji�í Slavík
choreografie Barbora Bielková, Rudolf Danajovi�, Lenka Fu�íková, Marek Grega, Jitka 
Hlavá�ková, Ane�ka Knotková, Jan Kysu�an, Stanislav Mari�ler, David Pavlí�ek,
Dominik Teleky
vedoucí tane�ní skupiny Jan Kysu�an
vedoucí Orchestru lidových nástroj� a dív�ího sboru �t�pán Blinka
vedoucí um�leckého úseku MgA. Luká� Bedna�ík
�editel souboru pplk. Mgr. Ale� Krko�ka

Po�ad kRok za kRokem, slo�ený z deseti obraz� procházejících etapami lidského bytí, je 
p�íb�hem lásky a smí�ení. Hudba je inspirovaná jak lidovou muzikou, tak i hudbou 
skladatel�, kte�í se lidovou muzikou inspirovali ve svých dílech. Diváci tak byli provedeni 
b�hem druhého �ivého ve�era neobvyklou fúzí r�zných hudebních i tane�ních styl�. Po�ad 
kRok za kRokem byl zkomponován k 65. výro�í souboru Ondrá�.

18I08 I2020 
PLANETY 

Program:  Holst (arr.Roberts): Planety, symfonická suita op. 32
   Williams (arr. Mo�ka): Summon the Heroes 
   Zimmer (arr. Mo�ka): Gladiator 
   Williams (arr. Verhaert): Saving Private Ryan 
   Gjelio: Northern Lights 
   Williams (arr. Mo�ka): Star Wars 
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P�vecký sbor Lenky Polá�kové
Moravia Brass Band
vizualizace Ji�í Du�ek
dirigent Chuhei Iwasaki

V po�adí t�etí �ivý koncert festivalu p�inesl poslucha��m nev�ední hudební zá�itek v podob�
populárních d�l. Holstovy Planety pat�í k vyhledávaným díl�m sv�tových t�les. V podání 
Moravia Brass Bandu toto dílo zazn�lo v mén� tradi�ní úprav� pro �es�ový orchestr. Celý 
koncert byl doprovázen vizualizacemi. Pro ji� zmín�né Planety vytvo�il vizualizace �editel 
brn�nské Hv�zdárny a planetária Ji�í Du�ek.

19I08I2020 
OBRÁZKY Z VÝSTAVY

Program: Musorgskij: Obrázky z výstavy, orchestrace Maurice Ravel
   Martin�: Fresky Piera della Francesca 
   Hindemith: Malí� Mathis, symfonie

Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies
vizualizace Cori O�Lan (Ars Electronica) 

Druhý koncert domácího orchestru tentokrát vedl �éfdirigent Dennis Russel Davies, který m�l
na �pilberkovském pódiu svoji premiéru. Orchestr pod jeho vedením provedl nejznám�j�í dílo 
ruského hudebního skladatele Modesta Petrovi�e Musorgského Obrázky z výstavy. Koncert, 
který byl dramaturgicky postaven na dílech inspirovaných slavnými malí�i, doplnily skladby 
Bohuslava Martin� a Paula Hindemitha. Hudební zá�itek poslucha��m umocnily originální 
vizualizace Cori O�Lana, které provázely celý koncert.
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21I08I2020 
PRA�SKÝ VÝB�R SYMPHONY

Program: KOCÁB: Tajtrló
PAVLÍ�EK: Nekone�nej mejdan
�OK: Na Václavským Václaváku
KOCÁB/PAVLÍ�EK Smola�
KOCÁB: Melem nemelem 
KOCÁB: �enatej
KOCÁB/PAVLÍ�EK: Srnka v hrsti 
PAVLÍ�EK/KOCÁB: Zubatá

  WEIL: Mackie Messer 
PAVLÍ�EK/KOCÁB: Bangabasava 
PAVLÍ�EK: Stín
KOCÁB: Sna�ivec
PAVLÍ�EK: Chvastoun 
PAVLÍ�EK: Venda s Vandou 
PAVLÍ�EK: Reminiscence 
KOCÁB: Aeroplán
PAVLÍ�EK/KOCÁB: Pra�ák�m je hej

Michael Kocáb, Michal Pavlí�ek
Jan Hasenöhrl, Hana Kosnovská, Viktor Dyk, Michal Sko�epa
�eský národní symfonický orchestr
dirigent Steven Mercurio 



30 

P�vecký sbor Lenky Polá�kové
Moravia Brass Band
vizualizace Ji�í Du�ek
dirigent Chuhei Iwasaki

V po�adí t�etí �ivý koncert festivalu p�inesl poslucha��m nev�ední hudební zá�itek v podob�
populárních d�l. Holstovy Planety pat�í k vyhledávaným díl�m sv�tových t�les. V podání 
Moravia Brass Bandu toto dílo zazn�lo v mén� tradi�ní úprav� pro �es�ový orchestr. Celý 
koncert byl doprovázen vizualizacemi. Pro ji� zmín�né Planety vytvo�il vizualizace �editel 
brn�nské Hv�zdárny a planetária Ji�í Du�ek.

19I08I2020 
OBRÁZKY Z VÝSTAVY

Program: Musorgskij: Obrázky z výstavy, orchestrace Maurice Ravel
   Martin�: Fresky Piera della Francesca 
   Hindemith: Malí� Mathis, symfonie

Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies
vizualizace Cori O�Lan (Ars Electronica) 

Druhý koncert domácího orchestru tentokrát vedl �éfdirigent Dennis Russel Davies, který m�l
na �pilberkovském pódiu svoji premiéru. Orchestr pod jeho vedením provedl nejznám�j�í dílo 
ruského hudebního skladatele Modesta Petrovi�e Musorgského Obrázky z výstavy. Koncert, 
který byl dramaturgicky postaven na dílech inspirovaných slavnými malí�i, doplnily skladby 
Bohuslava Martin� a Paula Hindemitha. Hudební zá�itek poslucha��m umocnily originální 
vizualizace Cori O�Lana, které provázely celý koncert.
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21I08I2020 
PRA�SKÝ VÝB�R SYMPHONY

Program: KOCÁB: Tajtrló
PAVLÍ�EK: Nekone�nej mejdan
�OK: Na Václavským Václaváku
KOCÁB/PAVLÍ�EK Smola�
KOCÁB: Melem nemelem 
KOCÁB: �enatej
KOCÁB/PAVLÍ�EK: Srnka v hrsti 
PAVLÍ�EK/KOCÁB: Zubatá

  WEIL: Mackie Messer 
PAVLÍ�EK/KOCÁB: Bangabasava 
PAVLÍ�EK: Stín
KOCÁB: Sna�ivec
PAVLÍ�EK: Chvastoun 
PAVLÍ�EK: Venda s Vandou 
PAVLÍ�EK: Reminiscence 
KOCÁB: Aeroplán
PAVLÍ�EK/KOCÁB: Pra�ák�m je hej

Michael Kocáb, Michal Pavlí�ek
Jan Hasenöhrl, Hana Kosnovská, Viktor Dyk, Michal Sko�epa
�eský národní symfonický orchestr
dirigent Steven Mercurio 
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Záv�re�ný koncert festivalu se nesl ve znamení rocku. Hrad �pilberk rozezn�l svou kytarou 
Michal Pavlí�ek a charismatickým hlasem Michal Kocáb. Spojení Pra�ského výb�ru
a �eského národního symfonického orchestru zaznamenalo obrovský úsp�ch p�i premié�e
koncertu v pra�ské O2 arén� v roce 2016. Tehdy p�izval Jan Hasenöhrl ke spolupráci 
nyn�j�ího �éfdirigenta orchestru Stevena Mercuria, vynikajícího skladatele a aran�éra 
s bohatými zku�enostmi s fúzemi rocku a symfonického orchestru.

ZRU�ENO:

P�ehled koncert� ve vlastní re�ii zru�ených z d�vodu koronavirové krize

12+13I03I2020 Janá�kovo divadlo
FS/JD 4: OBRÁZKY Z VÝSTAVY 

Program: Musorgskij (arr. Ravel): Obrázky z výstavy
Martin�: Fresky Piera della Francesca H 352
Hindemith: Malí� Mathis, symfonie

   
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 
vizualizace Cori O�Lan (Ars Electronica) 

V dob� zkou�ek na tento koncert, který se m�l uskute�nit v Janá�kov� divadle, byl Vládou 
�R vyhlá�en nouzový stav. Filharmonie Brno sta�ila na tato opat�ení v�as zareagovat, 
generální zkou�ka, která prob�hla v dopoledních hodinách 12. b�ezna 2020 v Besedním 
dom�, byla nato�ena jako audiovizuální záznam (v�etn� Cori O�Lanových vizualizací) 
a tého� i následujícího dne ve�er odvysílána jako quasi �ivý stream na filharmonických 
webových stránkách a facebooku. Uvedení stejného programu se uskute�nilo pozd�ji 
i v rámci Mezinárodního hudebního festivalu �pilberk 19. srpna 2020. 

14+15I05I2020 Janá�kovo divadlo
FS/JD 5: MAHLEROVA DEVÁTÁ

Program: Mahler: Symfonie �. 9 D dur
   
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

O provedení Mahlerovy Deváté symfonie pod taktovkou �éfdirigenta Dennise Russella 
Daviese, které se m�lo stát jedním z vrchol� sezony 2019/2020, Filharmonie Brno uva�uje 
v souvislosti s plánováním sezony 2021/2022.

19+20I11I2020 Janá�kovo divadlo
FJD II 1: DVO�ÁKOVO REQUIEM

Program: Dvo�ák: Requiem op. 89 
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Jana �rejma Ka�írková soprán
Václava Krej�í Housková alt 
Richard Samek tenor 
Peter Mikulá� bas 
�eský filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kru�ík

26+27I11I2020 Janá�kovo divadlo
FJD I 1: CAPUÇON HRAJE KORNGOLDA

Program: Smetana: �árka
  Korngold: Houslový koncert D dur op. 35
  Larcher: Symfonie �. 3 �A Line Above the Sky�, sv�tová premiéra

Renaud Capuçon housle 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

Symfonii �. 3 rakouského elitního skladatele Thomase Larchera Filharmonie Brno nato�ila
pod taktovkou svého �éfdirigenta v únoru 2021 pro �eský rozhlas. Její ve�ejné provedení je 
p�edb��n� naplánováno na podzim 2022.

10+11I12I2020 Janá�kovo divadlo
FJD II 2: HAMLET 

Program: �ajkovskij: Hamlet, scénická hudba op. 67a 
  Walton: Hamlet: A Shakespeare Scenario 

Brian Caspe vyprav��
Filharmonie Brno 
dirigent Gerrit Prießnitz

18+19+20I03I2020 Besední d�m
FBD I 5: JUPITER A NEDOKON�ENÁ

Program: Schubert: Symfonie �. 8 h moll �Nedokon�ená�
  Schumann: Introdukce a Allegro appassionato op. 92 
  Mozart: Symfonie �. 41 C dur KV 551 �Jupiter�
   
Filharmonie Brno 
dirigent Stefan Veselka klavír

26+27I03I2020 Besední d�m
FBD II 3: OD BALTU K RÝNU

Program: Tüür: Phantasma
Vasks: Koncert pro anglický roh a orchestr

  Schumann: Symfonie �. 3 Es dur op. 97 �Rýnská�
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Dominik Wollenweber anglický roh
Filharmonie Brno 
dirigent Christian Reif 

23+24I04I2020 Besední d�m
FBD II 4: PTÁCI

Program: Respighi: Gli uccelli (Ptáci)
  Rautavaara: Cantus Arcticus, koncert pro ptáky a orchestr op. 61 
  Mendelssohn Bartholdy: Symfonie �. 4 A dur op. 90 �Italská�
   
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kru�ík

04+05I06I2020 Besední d�m
FBD II 5: HAYDNOVSKÉ VARIACE

Program: Brahms: Variace na Haydnovo téma op. 56
Haydn: Koncertantní symfonie B dur op. 84 Hob. I:105 

  Nejtek: The Basement Sketches (skladba na objednávku FB, 
sv�tová premiéra)

   
Anikó Kovarikné Heged�s hoboj
Jozef Makarovi� fagot 
Pavel Wallinger housle 
Pavel �abacký violoncello
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

Skladbu Michala Nejtka na objednávku Filharmonie Brno plánujeme uvést v sezon�
2021/2022.  

01I11I2020 Besední d�m
MIMO�ÁDNÝ KONCERT HAYDN/PÄRT

Program: Haydn: Koncertantní symfonie B dur op. 84 Hob. I:105 
Pärt: Lamentate pro klavír a orchestr, pocta Anishi Kapoorovi a jeho so�e

Marsyas 

dirigent Dennis Russell Davies
Anikó Kovarikné Heged�s hoboj 
Jozef Makarovi� fagot 
Pavel Wallinger housle 
Pavel �abacký violoncello 
Maki Namekawa klavír
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23I04I2020 Besední d�m, 10:00
VGZ (Ve�ejné generální zkou�ky) 4 / FBD II 4: PTÁCI

Program: Respighi: Gli uccelli (Ptáci)
  Rautavaara: Cantus Arcticus, koncert pro ptáky a orchestr op. 61

Mendelssohn Bartholdy: Symfonie �. 4 A dur op. 90 �Italská�
   
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kru�ík

21I03I2020 Besední d�m
RA 4: SÓLO PRO BICÍ

moderátor Ond�ej En.dru Havlík
scéná� a re�ie Rudolf Chudoba 
bicisté Filharmonie Brno 
Percussion Ensemble JAMU 

25I04I2020 Besední d�m
RA 5: TAJEMSTVÍ SKLADATELE

moderátor Ond�ej En.dru Havlík
skladatel Vít Zouhar
scéná� a re�ie Rudolf Chudoba 
bicisté Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kru�ík

24I10I2020 Besední d�m
RA 1: RODINNÉ ABONMÁ: OTVÍRÁNÍ PRVNÍ
   
moderáto�i Kristýna Drá�ilová a Josef �karka
re�ie Rudolf Chudoba
Filharmonie Brno 
dirigent Chuhei Iwasaki 

05I12I2020 Besední d�m
RA 2: RODINNÉ ABONMÁ: OTVÍRÁNÍ DRUHÉ
   
moderáto�i Kristýna Drá�ilová a Martin Jakubí�ek
re�ie Rudolf Chudoba
Filharmonie Brno 
dirigent Robert Kru�ík

06I05I2020 Besední d�m
MLK 4: MLADÁ KREV aneb HUDBA ZBLÍZKA IV

�lenové Orchestrální akademie Filharmonie Brno a hosté
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02I12I2020 Besední d�m
MLK 1: MLADÁ KREV aneb HUDBA ZBLÍZKA I 

Komorní koncert �len� Orchestrální akademie Filharmonie Brno a host�

17I03I2020 Besední d�m
JWM 5: AIRELLE BESSON & LIONEL SUAREZ 

Airelle Besson trubka 
Lionel Suarez akordeon 

29I04I2020 Besední d�m
JWM 6: CHICUELO & MEZQUIDA: CONÉXION

Juan Gómez �Chicuelo� kytara 
Marco Mezquida klavír
Paco de Mode perkuse 

19I10I2020 Besední d�m
JWM 1: OMER KLEIN TRIO: RADIO MEDITERAN 

Omer Klein Trio: 
 Omer Klein klavír
 Amir Bresler bicí
 Haggai Cohen-Milo kontrabas 

25I11I2020 Besední d�m
JWM 2: MAREK NOVOTNÝ & EPOQUE QUARTET: FRESCO 

Marek Novotný klavír
Epoque Quartet: 

David Pokorný housle
Vladimír Klánský housle
Vladimír Kroupa viola
Vít Petrá�ek violoncello

Adam Tvrdý kytara
Josefína �ermáková zp�v
Ond�ej �tajnochr kontrabas
Ji�í Slaví�ek bicí

29I03I2020 Besední d�m
KK 4: JARNÍ KONCERT

Program: Hurník, Martin�, Britten a dal�í

Magdalenka, Kantilénka a Kantiléna
sbormist�i Veronika Novosádová, Michal Jan�ík a Jakub Klecker
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duben��erven 2020
MOZARTOVY D�TI
11. ro�ník
Zru�ený kv�li pandemii byl i 11. ro�ník festivalu Mozartovy d�ti. Vybrané ji� naplánované 
koncerty budou realizovány v rámci 12. ro�níku v �ervnu 2021. Slavnostní koncert, p�i n�m� 
�mladí Mozarti� (talentovaní �áci ZU�) usedají do �ad orchestru Filharmonie Brno a pod 
vedením profesionál� se podílejí na provozování orchestrální hudby, se m�l v �ervnu 2020 
uskute�nit ve spolupráci s legendární rockovou skupinou Tata Bojs. Tento koncert byl 
p�esunut na 2. zá�í 2020 a odehrál se v brn�nském Bobycentru (Zoner Bobyhall) pod 
taktovkou Marka Ivanovi�e (viz vý�e).

C) BRN�NSKÉ KONCERTY PRO JINÉ PO�ADATELE

01I02I2020 Besední d�m
PLES FILHARMONIE BRNO 

Program: J. Strauss syn: Netopýr, p�edehra
  J. Strauss syn: Víde�ská krev
  J. Strauss: Bez starostí, rychlá polka
  Waldteufel: Brusla�i, val�ík
  Smetana: Louisina polka   

�ajkovskij: Kv�tinový val�ík

Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies

Ji� tradi�ní ples Filharmonie Brno po�ádaný Unií 
orchestrálních hrá�� ani letos nemohl chyb�t
v brn�nské plesové sezon�. V leto�ním roce hudbu 
k poslechu �ídil �éfdirigent Filharmonie Brno Dennis 
Russell Davies. K tanci i poslechu hrál orchestr 
Filharmonie Brno, Salonní orchestr Brno (um�lecký 
vedoucí Franti�ek �kola�), Jazz Archiv (um�lecký 
vedoucí Jaroslav Studénka) a Cimbal Classic 
(um�lecký vedoucí Dalibor �trunc). Moderoval 
Antonín Kala.

08I05I2020 v�� Staré radnice
DÍKY, BRNO! 

Karel Hofmann lesní roh
Ond�ej Jur�eka, Petr Hoja� trubky
Jakub Pavlu� trombón
Petr Jirák tuba 
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k poslechu �ídil �éfdirigent Filharmonie Brno Dennis 
Russell Davies. K tanci i poslechu hrál orchestr 
Filharmonie Brno, Salonní orchestr Brno (um�lecký 
vedoucí Franti�ek �kola�), Jazz Archiv (um�lecký 
vedoucí Jaroslav Studénka) a Cimbal Classic 
(um�lecký vedoucí Dalibor �trunc). Moderoval 
Antonín Kala.

08I05I2020 v�� Staré radnice
DÍKY, BRNO! 

Karel Hofmann lesní roh
Ond�ej Jur�eka, Petr Hoja� trubky
Jakub Pavlu� trombón
Petr Jirák tuba 
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25I05I2020 st�echa Tr�nice na Zelném trhu
DÍKY, BRNO!

Dominika Svozilová harfa 
Pavel �abacký, Michal Greco, Eva Koválová, Radan Vach, Rudolf Mrazík, Iveta 
Vacková, Pavlína Jelínková, Katarína Madariová, Luká� Svoboda violoncella 

Po hromadném uzav�ení kulturních institucí p�ipravilo m�sto Brno d�kovnou kampa�
s názvem Díky, Brno!, ve které m�sto d�kovalo obyvatel�m za zvládnutí posledních 
náro�ných týdn� b�hem opat�ení proti �í�ení koronaviru. K této p�íle�itosti se dvakrát 
p�edstavili um�lci Filharmonie Brno. Dne 8. kv�tna 2020 zahrálo z v��e Staré radnice 
�es�ové kvinteto dvacetiminutový program slo�ený ze slavnostních fanfár a státní hymnu 
mimo jiné i k p�ipomenutí 75. výro�í od konce 2. sv�tové války. Druhý koncert se uskute�nil 
25. kv�tna na st�e�e Tr�nice na Zelném trhu, kde se p�edstavilo 9 violoncellist� a harfenistka 
Filharmonie Brno. Do programu za�adili skladby od Vivaldiho, Grafa, Mahlera a Rossiniho. 
Oba koncerty byly streamovány na obrazovku na Zelném trhu a zárove� je bylo mo�né 
sledovat online na sociálních sítích.

11I10I2020 Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
JANÁ�EK BRNO

Program:  Ives: Symfonie �. 3 �The Camp Meeting�
Janá�ek: Adagio 
Pärt: Symfonie �. 3

dirigent Dennis Russell Davies

Filharmonie Brno se ji� stala tradi�ním hostem operního a hudebního festivalu Janá�ek Brno. 
Na leto�ním ro�níku s ohledem na koronavirovou situaci a zákaz zp�vu bylo nutné zm�nit na 
poslední chvíli repertoár. Místo Janá�kovy Glagolské m�e a V��ného evangelia zazn�ly �ist�
orchestrální díla Janá�ka, Ivese a Pärta. Filharmonii Brno vedl �éfdirigent Dennis Russell 
Davies. 
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ZRU�ENO:

07I01I2020 Janá�kovo divadlo
JAZZFEST BRNO

Program:  Lizz Wright & Filharmonie Brno 

Lizz Wright zp�v
Filharmonie Brno 
dirigent Chuhei Iwasaki 

23I10I2020 katedrála sv. Petra a Pavla 
VÝRO�NÍ KONCERT �SFB

Program: Dvo�ák: Te Deum
    Dvo�ák: Lu�anská m�e
    Fiala: K�est sv. Ludmily

Simona �aturová soprán
Ji�í Brückler baryton 
Vít�zslav �laha� um�lecký p�ednes 
�eský filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala dirigent 

03I12I2020 Besední d�m
Koncert pro Teplárny

Program:  Dvo�ák: Karneval
�ajkovskij: Louská�ek, suita

   Beatles: Go Barock 
   Gerschwin: Rhapsody in Blue 

Je�ek: Bugatti step

dirigent Robert Kru�ík

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 2020 se zú�astnila t�í tuzemských koncert�.

07I01I2020 Frýdek-Místek, Národní d�m
NOVORO�NÍ OPERNÍ GALAKONCERT 

Program: Dvo�ák: Rusalka, Polonéza
            Dvo�ák: Rusalka, árie M�sí�ku na nebi
            Smetana: Prodaná nev�sta, �Ma, ma, ma mati�ka�
            Smetana: Prodaná nev�sta, Furiant  
            Smetana: Prodaná nev�sta, �Ó, jaký �al�
            Smetana: Prodaná nev�sta, Sko�ná
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            Smetana: Prodaná nev�sta, �Ma�enka má�, �Tak tvrdo�íjná dívko jsi�
            Bizet: Arlézanka, Farandola  
            Bizet: Arlézanka, �Lamento di Federico�
            Puccini: Bohéma, �Si mi chiamo�
            Puccini: Bohéma, �O soave Faninculla�
            Rossini: Lazebník sevillský, p�edehra
            Verdi: La traviata, �Sempre libera�
            Verdi: La traviata, �Libiamo ne' lieti calici�

Veronika Holbová soprán
Juraj Nociar tenor 
Filharmonie Brno 
dirigent Marek Prá�il

Prvním mimobrn�nským koncertem v roce 2020 byl Novoro�ní operní galakoncert v
Národním dom� ve Frýdku-Místku. V tomto míst� se orchestr Filharmonie Brno p�edstavil 
poprvé a z reakce publika bylo z�ejmé, �e prvotní setkání dopadlo na výbornou.

07I01I2020 �eské Bud�jovice, KD Metropol 
T�ÍKRÁLOVÝ KONCERT

Program: Weber: �arost�elec, p�edehra k ope�e
                       Vyzvání k tanci
       Verdi: La traviata, p�edehra k ope�e
                       Verdi: La traviata, árie Violetty �É strano!�
      �ajkovskij: Italské capriccio
  J. Strauss syn: Netopýr, p�edehra 
                       J. Strauss syn: Netopýr, árie Adély
                       J. Strauss syn: Na krásném modrém Dunaji, val�ík
                       J. Strauss syn: Pizzicato-Polka 
                       J. Strauss syn: Jarní hlasy, val�ík pro soprán a orchestr    

Filharmonie Brno 
dirigent Leo� Svárovský

T�íkrálový koncert v �eských Bud�jovicích se ji� tradi�n� konal v �eskobud�jovickém sále 
kulturního domu Metropol. Sál byl do posledního místa vyprodán, poslucha�i byli dokonce 
usazeni i na pódiu za orchestrálními hrá�i, co� jim nabídlo nev�ední zá�itek. O oblíbenosti 
zvoleného programu pro tuto slavnostní p�íle�itost nebylo pochyb, jeliko� publikum
odm�nilo výkon orchestru i dirigenta nekon�ícím aplausem ve stoje.

04I03I2020 Praha, Fórum Karlín
MAFIA & MAFIA II

Program:   
Mafia & Mafia II 
arr. Petr Jirák

Filharmonie Brno 
dirigent Chuhei Iwasaki
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Po úsp��né brn�nské premié�e programu Mafia a Mafia II � originální hudby z her Mafia 
a Mafia 2 � orchestr Filharmonie Brno pod taktovkou mladého dirigenta Chuheie Iwasakiho 
p�edstavil tý� program v hudebním Fóru Karlín. Celý koncert byl doprovázen vizualizacemi z 
uvedených her a úvodního slova se ujal herec Marek Va�ut, který sv�j hlas prop�j�il pro 
nadabování her.

ZRU�ENO:

29I04I2020 Lan�kroun, Kulturní centrum Lan�kroun
FILHARMONIE BRNO V LAN�KROUNU

Program: Glinka: Ruslan a Ludmila, p�edehra
�ajkovskij: Klavírní koncert �. 1 b moll op. 23 

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

Eli�ka Tkadl�íková klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Ji�í Habart

Koncert byl z d�vod� opat�ení vlády o zru�ení ve�ejných hudebních produkcí p�esunut na 
4. listopadu 2020, kdy se ale nakonec také neuskute�nil. Hledá se vhodný termín v roce 
2021.

21I06I2020 Litomy�l, nádvo�í zámku
FESTIVAL SMETANOVA LITOMY�L

Program: Ullmann: Slovanská rapsodie op. 23 pro orchestr a obligátní saxofon 
Beethoven: Symfonie �. 9 d moll op. 125 s �Ódou na radost�

Kate�ina Kn��íková soprán
Jana Hrochová mezzosoprán
Richard Samek tenor 
Roman Janál baryton 
Ji�í Klement saxofon
�eský filharmonický sbor Brno
sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

26I08I2020 �eské Bud�jovice
HUDEBNÍ SLAVNOSTI EMY DESTINNOVÉ

Program: �ajkovskij: 1812, slavnostní p�edehra op. 49
Dvo�ák: Symfonie �. 8 G dur

dirigent Leo� Svárovský 
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04I11I2020 Lan�kroun
KULTURNÍ CENTRUM LAN�KROUN

Program:  Glinka: Ruslan a Ludmila, p�edehra
�ajkovskij: Klavírní koncert �.1 b moll op. 23 

   Dvo�ák: Symfonie �. 9. moll op. 95 �Z Nového sv�ta�

Eli�ka Tkadl�íková klavír
dirigent Ji�í Habart

06I11I2020 Broumov
CO ZNAMENÁ VÉSTI KON�

Program: Co znamená vésti kon�
   Hudba: Milan Hlavsa a Michal Nejtek 
   Texty: Vratislav Brabenec a Pavel Zají�ek
   Orchestrální aran�má: Michal Nejtek

The Plastic People of The Universe 
Michal Nejtek klávesové nástroje, zp�v
dirigent Marek Prá�il

E) KONCERTY V ZAHRANI�Í

12I02I2020 Linz, Brucknerhaus (Rakousko) 
FILHARMONIE BRNO U �ÉFDIRIGENTA DOMA V LINCI
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Program: Dvo�ák: Symfonie �. 6 D dur, op. 60 
Ullmann: Slovanská rapsodie op. 23 pro orchestr a obligátní saxofon 

  Janá�ek: Taras Bulba 

Ji�í Klement saxofon
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

Dennis Russell Davies, bývalý hlavní dirigent Brucknerova orchestru v Linci, vystoupil se 
svým novým orchestrem, s Filharmonií Brno, ve Velkém sále lineckého Brucknerhausu. Na 
své bývalé p�sobi�t� se vrátil s díly �eských skladatel� Antonína Dvo�áka, Viktora Ullmanna 
a Leo�e Janá�ka. Koncert m�l velký ohlas jak u lineckého publika, tak u místních hudebních 
recenzent�.

07I03I2020 Casino Baden (Rakousko)
OPERNÍ P�EDEHRY II 

Program: Mozart: Die Zauberflöte 
Beethoven: Fidelio  
Weber: Der Freischütz 
Schubert: Die Zauberharfe  
Nicolai: Die lustigen Weiber von Windsor 
Wagner: Die Meistersinger von Nürnberg 
Verdi: Luisa Miller 
Rossini: Il Barbiere di Siviglia  
Suppé: Pique Dame 
Bernstein: Candide  

Filharmonie Brno 
dirigent Norbert Pfafflmeyer

Ji� tradi�n� vystoupila Filharmonie Brno i v roce 2020 v badenském kasinu pod taktovkou 
Norberta Pfafflmeyera. Tentokráte navázala na sv�j program Operní p�edehry I uvedený zde 
Filharmonií Brno p�ed n�kolika lety. A jako obvykle byl i letos koncert zdej�ím publikem p�ijat 
s obrovským nad�ením.

21+22I09I2020 Graz, Stefaniensaal (Rakousko) 
DVO�ÁK, PÄRT, BEETHOVEN

Program: Dvo�ák: Symfonické variace op. 78 
Pärt: Lamentate pro klavír a orchestr pocta, Anishi Kapoorovi a jeho so�e
Marsyas 
Beethoven: Leonora III., p�edehra op. 72b

     
Maki Namekawa klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

Po provedení koncertního programu LUDWIG 250 & ARVO 85 v Brn� se orchestr se svým 
�éfdirigentem Dennisem Russellem Daviesem a jeho man�elkou, klavíristkou Maki 
Namekawou, vypravili do �týrského Hradce prezentovat tento jubilantský program místnímu 
publiku v rámci zdej�í abonentské �ady zam��ené na velká orchestrální díla. Program musel 
být zkrácen a publikum i orchestr byly omezeny �adou koronavirových restrikcí, p�esto se ale 
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DVO�ÁK, PÄRT, BEETHOVEN

Program: Dvo�ák: Symfonické variace op. 78 
Pärt: Lamentate pro klavír a orchestr pocta, Anishi Kapoorovi a jeho so�e
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Beethoven: Leonora III., p�edehra op. 72b

     
Maki Namekawa klavír
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

Po provedení koncertního programu LUDWIG 250 & ARVO 85 v Brn� se orchestr se svým 
�éfdirigentem Dennisem Russellem Daviesem a jeho man�elkou, klavíristkou Maki 
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poda�ilo jej úsp��n� odehrát a Filharmonie Brno si s ním vydobyla obrovský úsp�ch a uznání 
na posledním zahrani�ním zájezdu tohoto nep�íznivého roku. 

ZRU�ENO:

04I05I2020 Wiener Konzerthaus, Großer Saal, Víde� (Rakousko)
LIZZ WRIGHT A FILHARMONIE BRNO 

Program: Lizz Wright & Filharmonie Brno 

Lizz Wright zp�v
Filharmonie Brno 
dirigent Chuhei Iwasaki 

26I05I2020 Wiener Konzerthaus, Großer Saal, Víde� (Rakousko)

Program: Dvo�ák: Symfonie �. 6 D dur op. 60 
Schwertsik: Koncert pro housle a orchestr �. 1 op. 31 (Romance v temn�
�erném tónu na rozkvetlé rajské zahrad�)
Martin�: Paraboly H 367 

Benjamin Herzl housle 
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 
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31I08�05I09I2020 turné Ji�ní Korea, (Soul, Daegu, Incheon, Cheonan)

Program Dvo�ák: Symfonické variace 
Beethoven: Klavírní koncert �. 4 
Dvo�ák: Symfonie �. 8 
Beethoven: P�edehra k Leono�e �. 1 
Dvo�ák: Symfonické variace 
Beethoven: P�edehra k Leono�e �. 2 
Dvo�ák: Houslový koncert A moll  

               Beethoven: P�edehra k Leono�e �. 3 

dirigent Dennis Russell Davies  
Jiyeong Mun klavír
Soojin Han housle 

P�esunuto na léto/podzim 2021

30I09�03I10I2020 Füssen (N�mecko)

Program:  Richard Wagner: Tristan a Isolda, scénické provedení

sólisté Peter Seiffert, Lioba Braun, Matti Salminen, Hermine May, Michael 
Kupfer-Radecky, Marco di Sapia, Franz Gürtelschmied
�eský filharmonický sbor Brno, um�lecký vedoucí Petr Fiala 
dirigent Lothar Zagrosek 

Program:   Wagner: p�edehra k ope�e Tristan a Isolda 
Rachmaninov: Klavírní koncert �. 1 
Dvo�ák: Symfonie �. 8

dirigent Dennis Russel Davies
Margarita Oganesjan klavír

14+15+16I10I2020 Großes Festspielhaus Salzburg (Rakousko)  

Program  Haydn: Symfonie �. 49 f moll �La Passione�
Bruckner: Symfonie �. 5 B dur
Dvo�ák: Mali�kosti
Chopin: Klavírní koncert �. 2 f moll op. 21
Martin�: Fresky Piera della Francesca 
Janá�ek: Taras Bulba  

dirigent Dennis Russell Davies
Aaron Pilsan klavír

P�elo�eno na duben 2021 
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17+18+27+28I10I2020 Bayreuth � Markgräfliche Opernhaus, Schweinfurt � Theater der 
Stadt Schweinfurt, Frankenthal � Congresforum, Kolín nad Rýnem � Kölner Philharmonie 
(N�mecko)

Program:  Beethoven: P�edehra k Leono�e I. op. 138 
Haydn: Koncertantní symfonie B dur op. 84 Hob. I:105 
Beethoven: P�edehra k Leono�e II. op. 72a 
Dvo�ák: Symfonické variace op. 78 

               Beethoven: P�edehra k Leono�e III. op. 72b   

dirigent Dennis Russell Davies

F) NAHRÁVÁNÍ A MÉDIA

03�04I01I2020 Besední d�m
FIRST CREATIVE Ltd.

Stejn� jako v p�edchozích letech i v roce 2020 pokra�uje spolupráce s britskou nahrávací 
spole�ností First Creative Ltd. Za�átkem ledna byly v pr�b�hu �ty� frekvencí v Besedním 
dom� nato�eny dv� skladby Douglase Knehanse: Symphony No. 1 a Mist Wawes se 
sólovým výkonem koncertního mistra Pavla Wallingera, ob� pod taktovkou Mikela Tomse a 
se zvukovou re�ií Douglase Knehanse.

06�07I01I2020 JAMU, Studio Orlí
FIRST CREATIVE Ltd.

Pod taktovkou Mikela Tomse a pod hlavi�kou jeho nahrávací spole�nosti byly vzáp�tí 
nato�eny v komorním obsazení skladby r�zných autor� z celého sv�ta. David Lipten: Double 
Down, Boram Kim: The Dark City, Kristin Kirk: Last of Its Kind, Claudia Sofía Alvarez Cuba:
Averno citadino, Hugh Collins Rice: Coeli, Jon Tho: Pierrot Ensemble, Joungmin Lee:
Abandoned.

06�07I02I2020 Besední d�m
FILHARMONIE BRNO

V rámci abonentního cyklu FBD I 4 se Filharmonie Brno rozhodla na vlastní náklady
zaznamenat Lenoru, velký hudební obraz pro sóla, sbor a orchestr na text balady Gottfrieda 
Augusta Bürgera skladatele Antonína Rejchy. S vynikajícími sólisty Martinou Jankovou, 
Pavlou Vykopalovou, Ji�ím Brücklerem a Wojciechem Parchemem, s �eským filharmonickým 
sborem Brno a pod taktovkou �éfdirigenta Dennise Russella Daviese vznikla nahrávka pro 
vlastní p�ipravované CD.

18�20I05I2020 Besední d�m
2K CZECH, S.R.O. 

V kv�tnu Filharmonie Brno, v návaznosti na p�edchozí úsp��né koncertní projekty, navázala 
nahrávací spolupráci se spole�ností 2K Czech, s.r.o. Za p�ísných hygienických opat�ení se 
b�hem t�í dn� poda�ilo v Besedním dom� nahrát v�echny nástrojové skupiny zvlá�� a vytvo�it
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tak hudební podklad skladatele Vladimíra �im�nka k po�íta�ové h�e Mafia, a to pod 
taktovkou dirigenta Pavla �najdra.

09�12I06I2020 Besední d�m
FIRST CREATIVE Ltd.

V �ervnu se poda�ilo op�t zapojit do nahrávání dlouholetého partnera, britskou nahrávací 
spole�nost First Creative Ltd. Vzhledem ke stále omezeným mo�nostem cestování vyst�ídal 
v tradi�ní dirigentské roli Mikela Tomse brn�nský dirigent Robert Kru�ík. Za vzdálené 
americké zvukové re�ie Douglese Knehanse bylo b�hem 4 nahrávacích frekvencí nato�eno
7 titul� autor� z celého sv�ta. Ivana Vojnovi�: Sinfonietta, Marshall Jones: Paramnesis, Wai 
Leung Williams So: Blue Fire, Maria Eduarda Martins: Vortex Cantabilis, Lisa Nardi: Upon An 
Ocean, Richard Brown: Serenata for Strings, Geng Li: A Slow Piece for String Orchestra. 

17�24I06I2020 Besední d�m
FILHARMONIE BRNO

P�edposledním nahrávacím projektem prvního pololetí roku 2020 bylo 6 nahrávacích 
frekvencí v�novaných tvorb� Antonína Dvo�áka. Mali�kosti a Symfonii �. 1 nahrála 
Filharmonie Brno pod taktovkou �éfdirigenta Dennise Russella Daviese op�t pro pot�eby 
vydání vlastního CD. 
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25�26I06I2020 Besední d�m
FILHARMONIE BRNO 

Dv� nahrávací frekvence ve dnech 25. a 26. �ervna 2020 byly v�novány dotá�kám d�ív�j�ího 
projektu Lenora Antonína Rejchy. Záznam �ivých koncert� z února tohoto roku vy�adoval 
opravy n�kterých míst pro dosa�ení vysoké kvality plánovaného CD. Orchestr tak zakon�il
sezonu poznamenanou nemocí Covid-19 spole�nou prací s �éfdirigentem Dennisem 
Russellem Daviesem. 

13�14I08I2020 Besední d�m
TONY BRITTEN 

V srpnu Filharmonie Brno navázala spolupráci s britským skladatelem Tony Brittenem, který 
je ve sv�te znám zejména jako autor sportovní hymny UEFA Ligy mistr�. Filharmonie b�hem
dvou natá�ecích dní nahrála skladby, které budou pou�ity jako hudební podklady 
sportovních klip�. Spolupráce Tony Brittena, který se v Brn� ujal i dirigování svých skladeb, 
bude, doufejme, v budoucnu stejn� úsp��n� pokra�ovat. 

19I11I2020 Besední d�m
FILHARMONIE BRNO 

Ve �tvrtek 19. listopadu, p�ed dal�ím v�t�ím nahrávacím projektem, se hrá�i Filharmonie 
Brno se�li, aby nato�ili promo materiál u p�íle�itosti chystaného vydání vlastních CD Antonín
Dvo�ák: Mali�kosti / Symfonie �.1 a CD Antonín Rejcha: Lenora. Filharmonie Brno nahrála 
jak zvukové, tak obrazové ukázky ze v�ech t�i skladeb, které pak byly jako online koncert 
odvysílány na webových stránkách Filharmonie Brno a jejích sociálních sítích. 

20�27I11I2020 Besední d�m
FILHARMONIE BRNO 

Natá�ení skladeb Arvö Pärta Lamentate a Symfonie �. 3 se stalo dal�ím neplánovan�
za�azeným projektem do doby poznamenané opat�eními k nemoci Covid-19. Spolu s dal�í 
Pärtovou skladbou, Nekrolog, která bude doto�ena pozd�ji, budou nahrávky pou�ity pro
vydání dal�ího vlastního CD Filharmonie Brno v p�í�tím roce.

CD nahrávky vydané v roce 2020 na vlastním labelu:

FB001-2, Filharmonie Brno 2020 
ANTONÍN REJCHA: Lenora, velký hudební obraz pro sóla, sbor a orchestr na text balady 
Gottfrieda Augusta Bürgera

Martina Janková soprán, Pavla Vykopalová soprán, Wojciech Parchem tenor, Ji�í
Brückler baryton, �eský filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala, Filharmonie 
Brno, dirigent Dennis Russell Davies

Záznam obsa�ený na tomto dvojCD vze�el ze t�í koncertních provedení, která se uskute�nila 
v brn�nském Besedním dom� ve dnech 5., 6. a 7. února 2020 p�i p�íle�itosti 250. výro�í
Rejchova narození. Provedení vzbudila nebývalý mediální zájem: první z koncert� natá�ela 
�eská televize, poslední vysílal v p�ímém p�enosu �eský rozhlas Vltava a v rámci presti�ní 
koncertní �ady Prémiové koncerty Hessenský rozhlas, ze záznamu ho pak p�evzaly stanice 
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v Rakousku (ORF), N�mecku (Deutschlandfunk Kultur), Chorvatsku, �védsku, Loty�sku �i
Dánsku.

FB003, Filharmonie Brno 2020 
ANTONÍN DVO�ÁK: Symfonie �. 1 c moll op. 3 �Zlonické zvony�

Mali�kosti op. 47 (orchestrální úprava Dennis Russell Davies) 

Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies

Dennis Russell Davies provedl Dvo�ákovu První symfonii ve své úprav� s Filharmonií Brno 
na svém brn�nském inaugura�ním koncert� v zá�í 2018 v sále Stadionu a poté v dubnu 
následujícího roku ve víde�ském Musikvereinu. Mali�kosti uvedl na abonentním koncert� v
Besedním dom� v lednu 2019. Nahrávky obou skladeb obsa�ené na tomto CD byly po�ízeny
v �ervnu 2020, v dob�, kdy se pomalu uvol�ovala p�ísná opat�ení zavedená kv�li
koronavirové pandemii. P�i té p�íle�itosti se v Besedním dom� uskute�nily dva mimo�ádné 
koncerty s ob�ma Dvo�ákovými skladbami.

Záznamy a p�enosy pro média:

05I02I2020 Besední d�m
�ESKÁ TELEVIZE
Programov� �eskou televizi v prvním pololetí nejvíce zaujal abonentní koncert FBD I 4 
s monumentálním Rejchovým oratoriem Lenora. Koncert �ídil �éfdirigent Filharmonie Brno 
Dennis Russell Davies. Sborových part� se ujal �eský filharmonický sbor Brno pod vedením 
Petra Fialy a jako sólisté se p�edstavili Martina Janková, Pavla Vykopalová, Wojciech 
Parchem a Ji�í Brückler, re�íroval Jakub Ko�ínek.
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Mali�kosti op. 47 (orchestrální úprava Dennis Russell Davies) 

Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies

Dennis Russell Davies provedl Dvo�ákovu První symfonii ve své úprav� s Filharmonií Brno 
na svém brn�nském inaugura�ním koncert� v zá�í 2018 v sále Stadionu a poté v dubnu 
následujícího roku ve víde�ském Musikvereinu. Mali�kosti uvedl na abonentním koncert� v
Besedním dom� v lednu 2019. Nahrávky obou skladeb obsa�ené na tomto CD byly po�ízeny
v �ervnu 2020, v dob�, kdy se pomalu uvol�ovala p�ísná opat�ení zavedená kv�li
koronavirové pandemii. P�i té p�íle�itosti se v Besedním dom� uskute�nily dva mimo�ádné 
koncerty s ob�ma Dvo�ákovými skladbami.

Záznamy a p�enosy pro média:

05I02I2020 Besední d�m
�ESKÁ TELEVIZE
Programov� �eskou televizi v prvním pololetí nejvíce zaujal abonentní koncert FBD I 4 
s monumentálním Rejchovým oratoriem Lenora. Koncert �ídil �éfdirigent Filharmonie Brno 
Dennis Russell Davies. Sborových part� se ujal �eský filharmonický sbor Brno pod vedením 
Petra Fialy a jako sólisté se p�edstavili Martina Janková, Pavla Vykopalová, Wojciech 
Parchem a Ji�í Brückler, re�íroval Jakub Ko�ínek.
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05I02I2020 Besední d�m
�ESKÝ ROZHLAS
Obdobn� jako �eská televize ani �eský rozhlas si nenechal ujít p�íle�itost pro zaznamenání 
tém�� zapomenutého díla Antonína Rejchy, pra�ského rodáka a Beethovenova sou�asníka.

17I09I2020 Besední d�m
�ESKÝ ROZHLAS
Jediným zaznamenaným koncertem, který v druhém pololetí roku 2020 �eský rozhlas po�ídil 
s ohledem na koronavirovou situaci, byl úvodní koncert abonentní �ady FBD I. Orchestr vedl 
�éfdirigent Dennis Russell Davies a jako sólistka se p�edstavila klavíristka Maki Namekawa. 
Na koncert� zazn�ly skladby Ludwiga van Beethovena Leonora I. op. 138, Leonora II. op. 72 
a Leonora III. op. 72b a Pärtovo Lamentate pro klavír a orchestr.

G) Edukace

Eduka�ní �innost Filharmonie Brno první poloviny kalendá�ního roku 2020 byla celkov�
sm�rována k velkému vyvrcholení v rámci festivalu Mozartovy d�ti na koncert� pro �koláky, 
který m�l prob�hnout 5. kv�tna 2020. Tento koncert byl spojen s hudebním workshopem, 
po�ádaným na jednotlivých �kolách. Z 36 setkání ve �kolách Jihomoravského kraje se 
z d�vodu nouzového stavu poda�ilo uskute�nit jen �ty�i. Eduka�ní �innost byla výrazn�
omezena také v d�sledku na�ízení týkajících se M�, Z� a S� a jejich zákazu pohybu mimo 
�kolní za�ízení i zákaz pohybu t�etích osob ve �kolách. V zá�í 2020 byla ve Filharmonii Brno 
z�ízena nová pozice eduka�ního lektora, na toto místo nastoupila Kristýna Drá�ilová. 
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Hudební dílny a výchovný koncert v rámci festivalu Mozartovy d�ti

Ke koncertu festivalu, ur�enému výhradn� �kolák�m, který m�l prob�hnout 18. kv�tna 2020 
pod vedením dirigenta Adama Sedlického, byly p�ipraveny interaktivní mozartovské dílny 
s názvem �Mozarte, hrej�. Tyto workshopy p�ipravovaly �áky základních a st�edních �kol na 
jejich aktivní zapojení v rámci programu koncertu. S ohledem na situaci se poda�ilo 
realizovat pouze 4 kurzy, které absolvovalo 90 �ák�.

13I02I2020 (9:00) 
13I02I2020 (10:00) 
13I02I2020 (11:00) 
09I03I2020 (9:00) 

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
11I03I2020 (9:00) 
11I03I2020 (10:00) 
11I03I2020 (11:00) 
13I03I2020 (9:00) 
13I03I2020 (10:00) 
18I03I2020 (9:00) 
18I03I2020 (10:00) 
18I03I2020 (11:00) 
20I03I2020 (8:00) 
20I03I2020 (9:00) 
20I03I2020 (10:00) 
20I03I2020 (11:00) 
20I03I2020 (12:00) 
23I03I2020 (9:00) 
23I03I2020 (10:00) 
23I03I2020 (11:00) 
25I03I2020 (10:00) 
26I03I2020 (9:00) 
26I03I2020 (10:00) 
26I03I2020 (11:00) 
27I03I2020 (9:00) 
27I03I2020 (10:00) 
30I03I2020 (9:00) 
30I03I2020 (10:00) 
30I03I2020 (11:00) 
01I04I2020 (9:00) 
06I04I2020 (9:00) 
17I04I2020 (9:00) 
17I04I2020 (10:00) 
20I04I2020 (9:00) 
20I04I2020 (10:00) 
20I04I2020 (11:00) 

Hudební dílny v Besedním dom� v rámci festivalu Mozartovy d�ti

Vedle hudebních dílen pro �koláky, je� se m�li v návaznosti na tuto lekci zú�astnit 
orchestrálního koncertu s mladými talentovanými hudebníky, bylo na programu uspo�ádat
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17I04I2020 (10:00) 
20I04I2020 (9:00) 
20I04I2020 (10:00) 
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také tradi�ní hudební workshop ve Filharmonii Brno pod hlavi�kou festivalu Mozartovy d�ti, 
ale bez nutnosti navazovat na workshop vý�e zmín�ným koncertem. �ádná z t�chto dílen se 
neuskute�nila.

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
11I05I2020 (8:30)
11I05I2020 (9:30) 
11I05I2020 (10:30)
12I05I2020 (8:30)
12I05I2020 (9:30) 
12I05I2020 (10:30)
13I05I2020 (8:30)
13I05I2020 (9:30) 
13I05I2020 (10:30)
14I05I2020 (8:30)
14I05I2020 (9:30) 
14I05I2020 (10:30)
15I05I2020 (8:30)
15I05I2020 (9:30) 
15I05I2020 (10:30) 

Hudební workshopy s hudebníky Filharmonie Brno

Na základ� velké poptávky základních �kol Jihomoravského kraje pokra�ujeme také 
v tradi�ním setkávání s hudebníky. V tematických lekcích p�edstavují hudebníci Filharmonie 
Brno jednotlivé nástroje symfonického orchestru. Cílem t�chto program� je p�edstavit 
orchestrální hudební nástroje, roz�í�it spektrum podn�t� pro práci v hodinách hudební 
výchovy ve �kole a seznámit �áky s prost�edím Besedního domu. 

Na buben se netlu�e
Na devadesátiminutovém workshopu se d�ti po boku hrá�� na bicí nástroje (Luká� Krej�í, 
Martin �vec, Radek Tomá�ek) seznámily se základními i mén� známými orchestrálními 
i sólovými bicími nástroji; pod vedením lektorek Kristýny Drá�ilové a Michaely Kulískové si
samy vyzkou�ely zahrát na nástroje orffovského instrumentá�e a na záv�r vyslechly krátký 
koncert v sále Besedního domu. Tento program p�ed vyhlá�ením nouzového stavu nav�tívilo 
129 �ák�.

10I01I2020 (10:00) 
16I01I2020 (8:30) 
16I01I2020 (10:00) 
07I02I2020 (8:30) 
07I02I2020 (10:00) 
14I02I2020 (8:30) 
14I02I2020 (10:00) 

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
17I03I2020 (8:30) 
17I03I2020 (10:00) 
24I03I2020 (8:30) 
24I03I2020 (10:00) 
24I03I2020 (11:30) 
20I04I2020 (8:30) 
20I04I2020 (10:00) 
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04I05I2020 (8:30) 
04I05I2020 (10:00) 
05I05I2020 (8:30) 
05I05I2020 (10:00) 
02I11I2020 (8:30)
02I11I2020 (10:00) 
03I11I2020 (8:30) 
03I11I2020 (10:00) 
04I11I2020 (8:30) 
04I11I2020 (10:00)

Fanfárum, aneb jak to s t�mi �esti je?
V devadesátiminutovém programu s �es�ovým kvartetem (Petr Hoja� � trubka, Milo� 
Kova�ík � lesní roh, Jakub Pavlu� � trombon, Metod�j Dvo�ák � tuba) se d�ti seznámily 
s historií a technikou hry jednotlivých �es�ových nástroj�, vyzkou�ely si zahrát na nátrubkové 
trumpetky, absolvovaly hudební lekci a vyslechly krátký koncert kvarteta mapující d�jiny 
hudby od baroka a� po sou�asnost. Tento program p�ed vyhlá�ením nouzového stavu 
nav�tívilo 68 �ák�.

06I02I2020 (8:30) 
06I02I2020 (10:00) 
26I02I2020 (8:30) 
26I02I2020 (10:00) 

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
14I04I2020 (8:30) 
14I04I2020 (10:00) 

Harfa, 42 strun a mo�e mo�ností
B�hem �edesátiminutového programu p�edstavila 
harfenistka Dominika Svozilová historický vývoj harfy a 
slo�itý mechanismus výroby a lad�ní nástroje. Vedle 
klasické moderní harfy si �áci mohli prohlédnout také 
d�tskou harfu há�kovou, vyslechli si nástroj v barvách 
jednotlivých hudebních etap a sami si vyzkou�eli na 
harfu zahrát. Hudební ukázky byly prokládány 
praktickými hudebními �ísly lektorek Kristýny Drá�ilové 
a Michaely Kulískové. Tento program p�ed vyhlá�ením 
nouzového stavu nav�tívilo 41 �ák�.

15I01I2020 (10:00) 
17I01I2020 (10:00) 

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
19I03I2020 (8:30) 
19I03I2020 (10:00) 
24I03I2020 (10:00) 
20I04I2020 (8:30) 
20I04I2020 (10:00) 
02I11I2020 (8:30) 
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07I02I2020 (10:00) 
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14I02I2020 (10:00) 
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14I04I2020 (10:00) 

Harfa, 42 strun a mo�e mo�ností
B�hem �edesátiminutového programu p�edstavila 
harfenistka Dominika Svozilová historický vývoj harfy a 
slo�itý mechanismus výroby a lad�ní nástroje. Vedle 
klasické moderní harfy si �áci mohli prohlédnout také 
d�tskou harfu há�kovou, vyslechli si nástroj v barvách 
jednotlivých hudebních etap a sami si vyzkou�eli na 
harfu zahrát. Hudební ukázky byly prokládány 
praktickými hudebními �ísly lektorek Kristýny Drá�ilové 
a Michaely Kulískové. Tento program p�ed vyhlá�ením 
nouzového stavu nav�tívilo 41 �ák�.
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ZRU�ENÉ PROGRAMY:
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24I03I2020 (10:00) 
20I04I2020 (8:30) 
20I04I2020 (10:00) 
02I11I2020 (8:30) 
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Hudební workshopy a interaktivní dílny pro d�ti M� a Z�

Pro d�ti z mate�ských a základních �kol jsme p�ipravili výjezdní hudební dílnu, která je 
koncipována dle v�ku d�tí, po�adavk� pedagog� a konkrétního prostoru a vybavení, kterým 
�kola/�kolka disponuje. Tento program p�ed vyhlá�ením nouzového stavu nav�tívilo 125
�ák� M�.

21I01I2020 (9:00) 
04I02I2020 (8:30) 
10I03I2020 (9:00) 
1I12I2020 (9:00) 
1I12I2020 (9:00) 

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
02I04I2020 (9:00) 
02I04I2020 (10:00) 
02I04I2020 (11:00) 
03I04I2020 (9:00) 
03I04I2020 (10:00) 
07I04I2020 (9:00) 
07I04I2020 (10:00) 
07I04I2020 (11:00) 
08I04I2020 (10:00) 
08I04I2020 (11:00) 
28I04I2020 (9:30) 
19I05I2020 (9:00) 
29I05I2020 (9:00) 
15I09I2020 (9:00) 
09I10I2020 (9:00) 
16I10I2020 (9:00) 
21I10I2020 (9:00) 
06I11I2020 (9:00) 
11I11I2020 (9:00) 
04I12I2020 (9:00) 
11I12I2020 (9:00) 
15I12I2020 (9:00) 
18I12I2020 (9:00) 

Tradi�ní filharmonické hudební dílny pro �koláky � Hej, hej, koleda.

Adventní hudební workshopy pro �áky M� a Z� probíhající p�ímo v prostorách Besedního 
domu. Tematicky se zam��ují na p�edváno�ní lidové hudební tradice. Vzhledem 
k epidemiologické situaci bylo v�ech 16 dílen zru�eno.

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
7I12I2020 (8:30, 9:30, 10:30, 11:30) 
8I12I2020 (8:30, 9:30, 10:30, 11:30) 
9I12I2020 (8:30, 9:30, 10:30, 11:30) 
10I12I2020 (8:30, 9:30, 10:30, 11:30) 
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Kam se pod�l smy�ec? � Koncert pro mate�ské �koly

Interaktivní koncert na pomezí hudebního workshopu byl ur�en d�tem z mate�ských �kol ve 
v�ku 2 a� 6 let. Koncertem provázely lektorky Kristýna Drá�ilová a Michaela Kulísková,
ú�inkovalo Janá�kovo kvarteto. Koncertu se zú�astnilo 417 malých poslucha��.

02I03I2020 (9:00) 
02I03I2020 (10:20) 

O Fanfárovi a Tramtárovi

Interaktivní koncert na pomezí hudebního workshopu a zkráceného koncertu pro d�ti do 
�esti let p�edstavuje kouzelný sv�t �es�ových nástroj�. Koncertem provázejí lektorky Kristýna
Drá�ilová a Michaela Kulísková, ú�inkují Petr Hoja�, Milo� Kova�ík, Jakub Pavlu� a Metod�j
Dvo�ák.

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
26I10I2020 (9:00) 
26I10I2020 (10:30) 

Prázdninové workshopy pro d�ti

B�hem letních prázdnin se poda�ilo zrealizovat 4 dílny, kterých se zú�astnilo celkem 
103 d�tí.

8�10I07I2020
JAK SE D�LÁ HUDEBNÍ KLIP II � BEETHOVEN 250 
T�ídenní hudebn� anima�ní kurz pro d�ti ve v�ku 8�14 let se soust�edil na hudební odkaz 
Ludwiga van Beethovena a klasickou plo�kovou animaci. Kurz prob�hl ve spolupráci
s anima�ním odd�lením Kina Scala a byl zakon�en premiérou nov� vzniklého d�tského 
animovaného filmu s názvem Neuv��itelné osudy L. van Beethovena.

20�24I07I2020 
JAK BACH POTKAL MUCHU
P�tidenní hudebn� výtvarný kurz inspirovaný hudbou Johanna Sebastiana Bacha
a výtvarným odkazem Alfonse Muchy, který byl p�ímo navázaný na expozici spolupo�adatele
kurzu, Moravské galerie v Brn�, s názvem Brno, p�edm�stí Vídn�. Kurz byl zakon�en 
40minutovým vystoupením pro rodi�e zú�astn�ných, a to v Barokním sále Místodr�itelského 
paláce.
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Kam se pod�l smy�ec? � Koncert pro mate�ské �koly
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40minutovým vystoupením pro rodi�e zú�astn�ných, a to v Barokním sále Místodr�itelského 
paláce.
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10�14I08I2020 
LUDVÍK�V SALON
P�tidenní hudebn� výtvarný kurz zam��ený na osobnost hudebního skladatele L. van 
Beethovena a salónní kulturu po�átku 19. století. Kurz prob�hl ve spolupráci s lektorským 
odd�lením Moravské galerie v Brn� a byl zakon�en 40minutovým vystoupením pro rodi�e
zú�astn�ných v Barokním sále Místodr�itelského paláce. 

17�21I08I2020 
CESTA KOLEM SV�TA
P�tidenní hudebn�-pohybový kurz 
zam��ený na hudební a tane�ní 
odkaz sv�tových kultur. Workshop 
byl zakon�en v sále Besedního
domu. 

ZRU�ENÉ PROGRAMY:

13�17I07I2020 
LUHA�OVICKÉ NOTOVÁNÍ A 
MALOVÁNÍ ANEB PROCHÁZKA 
S LEO�EM JANÁ�KEM A 
DU�ANEM JURKOVI�EM
Hudebn� výtvarný kurz v rámci 
festivalu Janá�ek Luha�ovice.

29�30I10I2020 
CESTA DO PRAV�KU
Dvoudenní hudebn�-výtvarný kurz inspirovaný primitivními výtvarnými kulturami a hudebním 
odkazem Carla Orffa. 

Cyklus workshop� pro rodi�e s d�tmi

Ve spolupráci s Knihovnou Ji�ího Mahena probíhaly v roce 2020 t�i kurzy ur�ené nejmlad�ím 
poslucha��m:
Workshopy pro rodi�e a batolátka (18 m�síc� � 2 roky)
Workshopy po rodi�e a d�ti (2�4 roky) 
Workshopy po rodi�e a d�ti (3�5 let)  

Dílny pod vedením lektorky Michaely Kulískové se v�nují rozvoji d�tské �e�i, rytmu a h�e na 
nástroje orffovského instrumentá�e.

27I02I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
24I09I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 

V reakci na nouzový stav jsme od 11. listopadu za�ali tyto kurzy pro rodi�e a d�ti nabízet
online. Program� se postupn� zú�astnilo 56 d�tí v doprovodu rodi��.
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11I11I2020 (16:00, 17:00) 
18I11I2020 (16:00) 
19I11I2020 (9:30, 10:30) 
25I11I2020 (16:00) 
26I11I2020 (9:30, 10:30) 
03I12I2020 (16:00) 
04I12I2020 (9:30, 10:30) 
10I12I2020 (16:00) 
11I12I2020 (9:30, 10:30) 
17I12I2020 (16:00) 
18I12I2020 (9:30, 10:30) 

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
12I03I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
19I03I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
16I04I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
30I04I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
15I05I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
21I05I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
28I05I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
04I06I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
18I06I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
08I10I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
22I10I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
12I11I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
26I11I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
10I12I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 
17I12I2020 (10:30, 11:30, 16:00) 

Svatomartinské hudební hodování

Online hudební kurz pro d�ti. 60minutová dílna pro d�ti ve v�ku 6�10 let vznikla v reakci na 
distan�ní výuku. Kurzu se zú�astnilo 54 d�tí.

12I11I2020 (16:00) 
12I11I2020 (17:00) 
13I11I2020 (16:00) 
13I11I2020 (17:00) 

Hraje celá rodina

Hudební zá�itek pro celou rodinu v podob� hudebního workshopu pro ú�astníky ve 
v�ku 3�100 let.  

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
21I11I2020 
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Hrajeme si v p�írod�

Sobotní hudební program pro rodi�e s d�tmi spojený s procházkou a hrou na p�írodní
nástroje.

ZRU�ENÉ PROGRAMY:
26I09I2020  

H) KANTILÉNA

V�echna odd�lení Kantilény se od ledna 2020 v�novala p�íprav� nového repertoáru, 
p�edev�ím na jarní koncert v Besedním dom�. Koncertní sbor také spolupracoval 
s mezzosopranistkou Markétou Cukrovou, která formou workshopu zdokonalovala p�veckou
techniku a prohlubovala interpreta�ní mo�nosti t�lesa. V termínu 16.�22. února 2020 se 
uskute�nilo p�vecké soust�ed�ní v De�tném v Orlických horách. Z d�vodu pandemie
a vládních na�ízení spojených s Covidem-19 se v�echna plánovaná vystoupení od poloviny 
b�ezna do konce �ervna 2020 nekonala. Ú�ast na Sv�tové sborové olympiád� v Belgii se 
také p�esunula na rok 2021. Od poloviny kv�tna do konce �ervna probíhaly pravidelné 
zkou�ky v�ech odd�lení v omezeném po�tu zp�vák�, tak jak dovolila aktuální 
epidemiologická situace. 

16�22I02I2020  
P�vecké soust�ed�ní koncertního 
sboru v De�tném v Orlických horách

31I07�07I08I2020 
P�vecké soust�ed�ní star�ího 
p�ípravného odd�lení Kantilénka ve 
Velkých Karlovicích

16�23I08I2020  
P�vecké soust�ed�ní koncertního 
sboru v �eleznici u Ji�ína

18�20I09I2020  
P�vecké soust�ed�ní mlad�ího 
p�ípravného odd�lení Magdalenka 
v RS Vyhlídka, �e�kovice

23I09I2020 kostel Nanebevzetí Panny Marie, 19:30 
Koncert v rámci Brn�nského varhanního festivalu
Eben:  Psalmus 8, 

De Angelis, 
De Spiritu Sancto 

Britten: Missa brevis in D 
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Mendelssohn: Veni Domine 
   Laudate Pueri 

Marek Stefa�ski varhany 
Kantiléna, sbormistr Michal Jan�ík
Martin Jaubí�ek varhany 

                  
08I12I2020 Besední d�m
Natá�ení váno�ní písn� Za Brnem 
kometa 

25I12I2020
Tradi�ní váno�ní koncert Kantilény a Kantilénky nahrazeno online vysílaným audiovizuálním 
projektem Letem váno�ním sv�tem

Kantilénka, sbormistr Michal Jan�ík
Klára Hammud um�lecká ilustrace
Jakub Pode�va animace, st�ih videa, postprodukce
Cordial String Quartet 

   

ZRU�ENÉ PROGRAMY: 

11I03I2020 Janá�kovo divadlo, 19:00 
TOSCA 

14I03I2020 Janá�kovo divadlo, 19:00
TOSCA  

29I03I2020, Besední d�m, 17:00 
JARNÍ KONCERT

04I04I2020
Vystoupení na slavnostní bohoslu�b� (v rámci konference Dialog uprost�ed Evropy)

17I04I2020 Janá�kovo divadlo, 19:00 
TURANDOT 

25I04I2020 Janá�kovo divadlo, 19:00
TURANDOT 

13I09I2020 katedrála sv. Petra a Pavla v Brn�, 19:00
Benefi�ní koncert pro Masaryk�v onkologický ústav
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20I09I2020 Besední d�m, 16:00
Jakub Klecker a Kantiléna
(Koncert byl p�esunut na podzim 2021) 

01I10I2020 Besední d�m, 19:30
Kan�eli: Angels of Sorrow

08I11I2020 Besední d�m, 19:30
Podzimní koncert v�ech odd�lení Kantilény

08I11I2020 nám. Svobody, Brno
Rozsv�cení váno�ního stromu ve spolupráci s Pavlem �porclem

04I12I2020 Obecní d�m, Praha, 19:30
Koncert s Hradi��anem a Filharmonií Olomouc

08I12I2020 St. Georg, Kagran, Víde�
Hudební doprovod m�e svaté

10I12I2020 Olomouc, 19:30
Koncert s Hradi��anem a Filharmonií Olomouc

20I12I2020 Besední d�m, 10:30
Váno�ní matiné Magdalenky a Kantilénky

20I12I2020 Divadlo Husa na provázku, 16:00
Váno�ní hudebn� dramatické pásmo Magdalenky

25I12I2020 katedrála sv. Petra a Pavla v Brn�, 16:00
Tradi�ní váno�ní koncert Kantilény a Kantilénky

I) MHFB

V roce 2020 byly oba dva plánované festivaly kv�li pandemii zru�eny. Velikono�ní festival 
duchovní hudby byl zru�en úpln�, jen �ást p�ipravené dramaturgie bude vyu�ita 
v následujících ro�nících. Expozice nové hudby je kompletn� p�esunuta z listopadu 2020 na 
�erven 2021.

ZRU�ENO:

VELIKONO�NÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
05�19I04I 2020 

V roce 2020 byl celý festival (9 koncert�) z d�vod� vyhlá�ení výjime�ného stavu vládou �R
zru�en. Nebylo mo�no uspo�ádat ani jeden koncert festivalu. N�které projekty budou 
p�esunuty na dal�í rok 2021, n�které jsou zru�eny, zatím bez náhrady. Program m�l
prob�hnout v následující dramaturgii. 
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05I04I 2020 kostel sv. Jan�, Minoritská, 8:00 
HLAS UPROST�ED NOCI

Program: Tomasi: Fanfares liturgiques pro soprán, sbor a �est�
Dupré: De profundis op. 17 pro sóla, sbor a orchestr  

sólisté Marie Fajtová, Jaroslav B�ezina, Ji�í Sul�enko zp�v
Filharmonie Brno
�eský filharmonický sbor Brno, sbormistr Jan Svejkovský
dirigent Jaroslav Kyzlink

06I04I 2020 kostel sv. Tomá�e, 19:30 
LÁSKA PODPÍRÁ, varhanní koncert

Program:  Reubke: �alm 94 
Rheinberger: Sonáta �. 1 c moll pro varhany 
Reger: Chorální fantazie na postní píse� �Straf´ mich nicht in deinem Zorn� 

Vi�eslav Jaklin varhany 

08�10I04I 2020 kostel Nanebevzetí Panny Marie, Jezuitská, 21:00
TENEBRAE, temné hodinky

08I04I2020 Czech Ensemble Baroque, um. vedoucí Tereza Válková
09I04I2020 Societas Incognitorum, um. vedoucí Eduard Toma�tík
10I04I2020 Ensemble Versus, um. vedoucí Vladimír Ma�as

14I04I 2020 kostel sv. Rodiny, 19:00 
ROZJÍMÁNÍ

Program: Sveinsson: Meditace pro sólový klarinet

Pavel Zlámal klarinet

16I04I 2020 kostel sv. Augustina, 20:00 
HUDBA NEBESKÝCH VÝ�IN 

Program: Smolka: Niedzielne rano, skladba na objednávku festivalu, premiéra
Anglická renesan�ní polyfonie pro velikono�ní dobu

Capella Marianna, um. vedoucí Vojt�ch Semerád

17I04I 2020 kostel sv. Tomá�e, 19:30
ZAJÁSEJTE JI�

Program: Buxtehude, Agneletti, Schmelzer, Biber, Corelli, Händel

Solamente Naturali, um. vedoucí Milo� Valent
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20I09I2020 Besední d�m, 16:00
Jakub Klecker a Kantiléna
(Koncert byl p�esunut na podzim 2021) 

01I10I2020 Besední d�m, 19:30
Kan�eli: Angels of Sorrow

08I11I2020 Besední d�m, 19:30
Podzimní koncert v�ech odd�lení Kantilény

08I11I2020 nám. Svobody, Brno
Rozsv�cení váno�ního stromu ve spolupráci s Pavlem �porclem

04I12I2020 Obecní d�m, Praha, 19:30
Koncert s Hradi��anem a Filharmonií Olomouc

08I12I2020 St. Georg, Kagran, Víde�
Hudební doprovod m�e svaté

10I12I2020 Olomouc, 19:30
Koncert s Hradi��anem a Filharmonií Olomouc

20I12I2020 Besední d�m, 10:30
Váno�ní matiné Magdalenky a Kantilénky

20I12I2020 Divadlo Husa na provázku, 16:00
Váno�ní hudebn� dramatické pásmo Magdalenky

25I12I2020 katedrála sv. Petra a Pavla v Brn�, 16:00
Tradi�ní váno�ní koncert Kantilény a Kantilénky

I) MHFB

V roce 2020 byly oba dva plánované festivaly kv�li pandemii zru�eny. Velikono�ní festival 
duchovní hudby byl zru�en úpln�, jen �ást p�ipravené dramaturgie bude vyu�ita 
v následujících ro�nících. Expozice nové hudby je kompletn� p�esunuta z listopadu 2020 na 
�erven 2021.

ZRU�ENO:

VELIKONO�NÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
05�19I04I 2020 

V roce 2020 byl celý festival (9 koncert�) z d�vod� vyhlá�ení výjime�ného stavu vládou �R
zru�en. Nebylo mo�no uspo�ádat ani jeden koncert festivalu. N�které projekty budou 
p�esunuty na dal�í rok 2021, n�které jsou zru�eny, zatím bez náhrady. Program m�l
prob�hnout v následující dramaturgii. 
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19I04I 2020 kostel sv. Jakuba, 19:00 
SV�TLO A MILOSRDENSTVÍ

Program: Bruckner: Ecce sacerdos magnus pro smí�ený sbor, t�i trombóny a varhany 
Zemek Novák: Symfonie �. 5 �Prameny milosrdenství a sv�tla v brn�nském
chrámu sv. Jakuba�
Beethoven: M�e C dur

sólisté Slávka Záme�níková, Lucie Hilscherová, Petr Nekoranec, Tomá� �elc zp�v
�eský filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno 
dirigent Dennis Russell Davies 

33. EXPOZICE NOVÉ HUDBY 
10�15I11I 2020 

V roce 2020 byl celý festival z d�vod� vyhlá�ení výjime�ného stavu vládou �R zru�en. 
Nebylo mo�no uspo�ádat ani jeden z plánované �ady koncert�. Celý festival se ale poda�ilo 
p�esunout do roku 2021. Koncerty se odehrají v termínu 21.�27.6.2021. Program m�l
prob�hnout v následující dramaturgii.

10I11 Besední d�m, 19:30
TIERKREIS 

Program:   Leclair: Sonáta �. 3 C dur op. 2 (Second Livre de Sonates  pour la Flûte 
Traversière avec le Basse Continue / Druhá kniha sólových sonát pro p�í�nou
flétnu a basso continuo) 
Stockhausen: Tierkreis, verze pro melodický a harmonický nástroj / klarinet 
a klavír 
Thórdarson: Verk fyrir Klarinettu og Píanó
Cage: Four 6 pro �ty�i libovolné nástroje

Kate Clark traverso (p�í�ná flétna)
Barbara Maria Willi cembalo, varhanní positiv
Ronald �ebesta klarinet
Ivan �iller klavír

11I11 Besední d�m, 19:30
SLZY

Program:  La Monte Young: Composition 1960 #7 
Demo�: Ma fin est mon commencement 
Pärt: Summa  
Rejcha: Smy�cový kvartet c moll op. 49 �. 1
Smolka: Slzy 
Hanzlík: Smy�cový kvartet �. 2
La Monte Young: Composition 1960 #7 

Rejchovo kvarteto 
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12I11 Besední d�m, 19:30
ET LUX 

Program:  Rhim: Et lux pro vokální a smy�cové kvarteto, �eská premiéra

Collegium momentum / fama Q  

13I11 Besední d�m, 19:00
IMPROVISATION ON CHOPIN 

Program:  Chopin: Mazurka a moll op. 67 �. 4 with improvisation (s improvizací)
Krauze: 5 Folk Melodies
Chopin: Polonéza es moll op. 26 �. 2 with improvisation (s improvizací)
Krauze: Nightmare Tango 
Chopin:Polonéza Es dur op. 55 �. 2 with improvisation (s improvizací)
Krauze: Refrain
Chopin: Balada F dur op. 38 with improvisation (s improvizací)
Krauze: Stone Music

Zygmunt Krauze klavír

14I11 CED, TERÉN, 19:30
PLUGGED 

Program: TALKING WITH CHARLIE

Roland Dahinden/Dust in the Groove 

AFTERPARTY CED, TERÉN, 21:30

Program: INK MIDGET: Grueling Rewinds
John Oswald: Mysteriaudity 
ErikM: Idiosyncrasy

INK MIDGET  
John Oswald 
ErikM   

15I11 Besední d�m, 19:00 
JOHN CAGE Fourteen 

Program:  Cage: Fourteen
Barlow: Koncert pro klavír a orchestr �. 2 (Na konci n�kolika staletí)
Oswald: Oswald´s First Piano Concerto by Tchaikovsky (as suggested by 
Michael Snow) Minus One in Bb minor 
Krauze: Klavírní koncert �. 3 �Fragments of Memory�

Daan Vandewalle, Zygmunt Krauze klavír
Filharmonie Brno
Pavel �najdr dirigent
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J) OSTATNÍ

Besedy ke koncert�m abonentních cykl� Filharmonie Brno doma I a II (FBD I, FBD II) 
v Besedním dom�

Pravideln� p�ed ka�dým 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 
Vít�zslav Mike�, k ú�asti na besedách 
jsou zváni i samotní um�lci � dirigenti, 
sólisté. Besedy tak skýtají 
poslucha��m mo�nost dozv�d�t se 
více o uvád�ných dílech a jejich 
autorech a také p�íle�itost setkat se p�ímo s interprety, vyzv�d�t od nich praktickou stránku 
nastudování hudebních d�l apod. Besedy za�ínaly v 18:15 hodin a jsou abonenty pozitivn�
hodnoceny � vedle p�íjemného nalad�ní na koncert a setkání s interprety oce�ují zejména 
mo�nost dozv�d�t se více o moderních skladbách, které dosud nesly�eli; výklad jim pak 
pomáhá k porozum�ní moderní hudb�.
 Na ja�e 2020 byl realizován pouze jeden program cyklu FBD II (zbývající t�i byly 
zru�eny); koncert�m s názvem Bach a Mansurjan (FBD II 2) p�edcházely besedy 
s nejvýznamn�j�ím sou�asným arménským skladatelem Tigranem Mansurjanem, který byl
p�ítomen provedení svého Requiem, a dále s dirigentem tohoto koncertu Alexandrem 
Liebreichem. Vedle tradi�ního abonentního publika se tyto besedy vyzna�ovaly hojnou ú�astí 
host� z �ad �eské arménské komunity. 
 Mimo�ádn� se besedy konaly také p�ed koncerty nazvanými Z Nové �í�e do sv�ta
(FBD I 3), na nich� zazn�la skladba Elegantiae tripudiorum novo�í�ského rodáka Jana 
Nováka; o Novákov� �ivot� a tvorb� na besedách zasv�cen� a zábavn� popovídali Richard 
Novák (slavný basista a bratranec Jana Nováka) a Stanislav Tesa� (brn�nský muzikolog, 
novo�í�ský rodák).

Na podzim 2020 byly besedy zru�eny, s jejich obnovením se po�ítá, a� budou 
rozvoln�na opat�ení proti koronaviru. 

Orchestrální akademie Filharmonie Brno (Besední d�m)

Filharmonie Brno, podobn� jako jiné �pi�kové orchestry, má zájem na výchov� dal�ích 
generací vynikajících hudebník�, kte�í mohou v budoucnu usednout do jejích �ad. Proto 
po�ínaje sezonou 2014/2015 zalo�ila Akademii Filharmonie Brno (nov� p�ejmenovanou na 
Orchestrální akademii Filharmonie Brno, dále jen OAFB). P�íle�itost roz�í�it si vzd�lání 
a získat cenné zku�enosti v OAFB mají p�edev�ím studenti a absolventi st�edních 
a vysokých hudebních �kol, a to jak z �eské republiky, tak ze zahrani�í. Ke dvouleté praxi je 
na základ� konkurzu p�ijímáno a� 20 uchaze�� ve v�ku 18 a� 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� umo��uje ú�astník�m akademie také rozvoj 
v komorní h�e. Za�len�ní mladých talentovaných hudebník� do orchestru Filharmonie Brno 

65 

s sebou p�iná�í zárove� mnoho nových impuls� do dal�ího fungování tohoto hudebního 
t�lesa. Filharmonie Brno se zalo�ením Orchestrální akademie hlásí k dlouhé tradici vysoce 
kvalitního hudebního vzd�lávání v �eské republice a v��í, �e tak p�isp�je k jeho dal�ímu 
rozvoji. Sou�ástí OAFB jsou také masterclasses vedené �pi�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.

V jarní �ásti sezony 2019/2020 pokra�ovali druhým rokem �lenové OAFB p�ijatí na 
základ� výb�rového �ízení z ledna 2018 (celkem sedm �len� � 3 klarinetisté, 1 fagotista, 
1 hrá� na lesní roh, 1 hrá�ka na bicí nástroje a 1 violistka). Dne 25. zá�í 2020 prob�hlo
výb�rové �ízení, na jeho� základ� byli vybráni noví �lenové OAFB pro sezony 2020/2021 
a 2021/2022 (hrá�i na tyto nástroje: 2x hoboj, 2x klarinet, 2x trubka, 1x lesní roh, 2x tuba, 
2x bicí nástroje, 1x housle, 1x violoncello).

OAFB má svého kurátora, jím� je Radek Tomá�ek (jinak té� �len skupiny bicích 
nástroj� FB), který se stará o postupné zkvalit�ování celého projektu.

Na základ� úsp��ného rozvíjení OAFB byla zahájena dlouhodob�j�í spolupráce 
s JAMU rovn�� v oblasti hudebního managementu, na ní� se v roli p�edná�ejících podílejí 
pracovníci managementu i orchestru FB.

Mana�erská akademie a dal�í spolupráce Filharmonie Brno s JAMU

Podobn� jako u Orchestrální akademie spolupracuje Filharmonie Brno s JAMU na výchov�
orchestrálních mana�er�. Od roku 2016 p�ipravuje seminá� pro poslucha�e druhého ro�níku 
oboru Hudební produkce, který se týká jednotlivých slo�ek �ízení orchestrální instituce �
dramaturgie, produkce, marketingu, ekonomie, inspekce orchestru �i stavby nového sálu. 
Výsledky jsou ji� znát v podob� nových personálních posil. Seminární p�edná�ky jsou 
p�ipravovány a vedeny jednotlivými vedoucími pracovníky Filharmonie Brno.

Od února 2020 je na JAMU organizován také kurz dramaturgie, v n�m� studentky 
druhého ro�níku oboru Hudební produkce p�ipravují pod vedením dramaturga FB studentský 
festival, který bude realizován v rámci festivalu Moravský podzim 2021 po�ádaného 
Filharmonií Brno. 

Hostujícím profesorem dirigování se od sezony 2020/2021 stal �éfdirigent Dennis 
Russell Davies.  

Open House Brno 2020 (Besední d�m)

S ohledem na vládní na�ízení související s pandemií Covid-19 byl leto�ní termín akce Open 
House p�elo�en na podzimní m�síce. I tak se Filharmonie Brno této události �zú�astnila�. 
V ned�li 26. dubna 2020, tedy v den, kdy se akce m�la p�vodn� konat, mohli fanou�ci na 
facebooku akce sledovat online prohlídku Besedního domu s �editelkou Filharmonie Brno 
Marií Ku�erovou.
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s sebou p�iná�í zárove� mnoho nových impuls� do dal�ího fungování tohoto hudebního 
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Streamované koncerty

Krom� mnoha negativních aspekt� vnesla pandemie koronaviru do �ivota Filharmonie Brno 
také n�kolik pozitivních impulz�, zejména v podob� nových výzev. A tak se stalo, �e orchestr 
poprvé ve své historii streamoval koncert, který nesly�el �iv� v sále �ádný poslucha�. Stalo 
se tak 12. b�ezna 2020 s projektem Obrázky z výstavy, kdy hudebníci zabrali celé hledi�t�
Besedního domu (koncert se m�l uskute�nit tento a následující den v Janá�kov� divadle). 
Pro velký úsp�ch se stream opakoval ze záznamu je�t� následující ve�er. Sledovanost na 
facebooku dosáhla ve �tvrtek 8 500 zhlédnutí, v pátek 5 100, na webu 7 900 a 6 300 divák�,
celkem tedy kolem 28 000 poslucha��). Nejvíce p�ístup� bylo z �eské republiky, Japonska, 
Slovenska a Rakouska, nej�ast�ji se dívali lidé ve v�ku 25�34 let. Mimo jiné se Filharmonie 
Brno stala prvním orchestrem v republice, který pohotov� zareagoval na p�ekotnou situaci 
a koncert streamoval.  

Dal�í dva netypické koncerty se uskute�nily 8. a 25. kv�tna 2020 v rámci kampan� Díky 
Brno! Oba v komorním obsazení, na netypických místech, oba streamované, ale zárove�
i pro poslucha�e, kte�í p�i�li na místo. O první koncert se postarala p�tice �es�a��
dvacetiminutovými fanfárami a v��ní hudbou odehranou na v��i Staré radnice, o druhý pak 
filharmoni�tí violoncellisté s harfistkou ze st�echy tr�nice na Zelném trhu, p�i�em� tento 
koncert byl p�ená�en na velkoplo�nou obrazovku na nám�stí.

V druhé polovin� prosince p�ipravila filharmonie pro své poslucha�e akci T�i ve�ery 
s orchestrem. První z nich nabídl ve st�edu 16. prosince stream koncertu s ukázkami z dvou 
nových CD. P�edto�ený koncert m�l na programu ukázky z Rejchova oratoria Lenora
a z Dvo�ákovy Symfonie �. 1 a Mali�kostí, ob� v orchestraci a aran�i �éfdirigenta Dennise 
Russella Daviese. Následující ve�er, �tvrte�ní, odvysílala �T art záznam únorového 
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provedení Lenory v Besedním dom� a v pátek Filharmonie Brno �iv� streamovala Adventní 
koncert. První ze streamovaných koncert� dosáhl p�es 2 500 zhlédnutí, druhý pak bezmála 
3 000 zhlédnutí.

Adventní kalendá� FB

Netradi�ní Filharmonický adventní kalendá� p�ipravila pro poslucha�e lektorka Kristýna
Drá�ilová. Ka�dý den si mohli poslucha�i otev�ít okénko s hudebním p�ekvapením � krátkým 
hudebním videem, ve kterém ú�inkovali �lenové orchestru.  Ka�dé z videí získalo více ne� 
100 reakcí na facebooku a p�esáhlo dva tisíce zhlédnutí. Desítky poslucha�� také psaly 
d�kovné e-maily s p�áním p�kných Vánoc a nad�jí, �e se brzy uvidí s orchestrem na 
koncertech. 

Série hudebních (i mimohudebních) p�ísp�vk� hudebník� Filharmonie Brno, zve�ej�ovaná 
prost�ednictvím sociálních sítí, a to v termínu 1.�24. prosince: 

01I12I2020 
Zve�ejn�ní 3D prohlídky Besedního domu

02I12I2020 
Program:  Bach: Badinerie ze Suity �. 2 h moll BWV 1067 

Archi di Moravia (Marie P�enicová, Jan Rybka, Luká� Svoboda, Petr P�enica)

03I12I2020 
Program:  Piazzola: Ave Maria 

Dominika Svozilová, Tomá� Svozil

04I12I2020 
Program:  Keyper: Rondo pro kontrabas a violu 

Barbora Opr�álová, Iva Do�kalová

05I12I2020 
Program: Janá�ek: Glagolská m�e (záznam 2009) 

Filharmonie Brno 

06I12I2020 
Program: Leroy Anderson: Sleigh Ride 

Marek �vestka, Martin �ranko, Vojt�ch Velí�ek, Martin Sedlák, Pavel �indelá�

07I12I2020 
Program:  Bach: Suita pro sólové violoncello �. 5 c moll (Gavotta I, II) 

Luká� Svoboda

08I12I2020 
Program: Adiemus

Kantiléna

09I12I2020 
Program: Farkas: Staré ma�arské tance 17. století (Ugrós)

Michal Vojá�ek, Romana Mazáková, Petr Kavalík, Petr Hlavatý, Milo� Kova�ík
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10I12I2020 
Program: We Wish You a Merry Christmas, Deck the Halls 

Ond�ej Jur�eka, Petr Hoja�, Josef Pavlí�ek

11I12I2020 
D�tská hudební orienta�ní hra po Brn�

12I12I2020 
Program: Glass: Opening from Glassworks (arr. Luká� Krej�í)

Luká� Krej�í, Radek Tomá�ek, Petr Hladík, Maximilian Jopp, Tomoe Sonoda

13I12I2020 
Program:  Berlin: White Christmas (arr. Martin Jakubí�ek)

Jozef Makarovi�, Petr Hlavatý, Jana Ko�ná�ová, Ji�í Jakubec 

14I12I2020 
Program:  Vivaldi: Sonáta pro dvoje housle G dur (3. v�ta, Allegro)

Ludmila Netolická, Dorothea Kellerová

15I12I2020 
Program:  Dvo�ák: Slovanské tance �. 8 g moll, Presto (Furiant) 

Dennis Russell Davies, Maki Namekawa 

16I12I2020 
Program: Villa-Lobos: Bachianas Brasileiras �. 6 for pro flétnu a fagot (I. Aria) 

Kristina Vaculová, Jozef Makarovi�

17I12I2020 
VIDEO z prázdninového kurzu FB: Beethoven 250 � Neuv��itelné osudy L. van Beethovena

18I12I2020 
Program: Gruber: Tichá noc (arr. Petr Hladík)

Petr Hladík
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19I12I2020 
Program: Corelli: Concerto grosso g moll op. 6, �. 8 (6. v�ta, Pastorale) 

Pavel �abacký, Katarina Madariová, Radan Vach, Eva Kovalová, Michal
Greco, Iveta Vacková, Rudolf Mrazík, Pavlína Jelínková

20I12I2020 
Program: Jirák: Za Brnem kometa

Filharmonie Brno 

21I12I2020 
Program:  Brahms: Val�ík A dur op. 39, �. 15 

Pavel Wallinger, Leo� Zavadilík

22I12I2020 
Program: Adeste fideles (arr. Emil Drápela) 

Emil Drápela, Stanislav Pavlí�ek, Luká� Da�hel, Ji�í Sedlá�ek

23I12I2020 
Program: Telemann: Koncert �. 2 pro 4 housle 

Irena H�rková, Ludmila Netolická, Kristýna Jungová, Terezie Vargová

24I12I2020 
Program: Ding Dong Merrily On High (arr. Clark Cother) 

Luká� Krej�í, Radek Tomá�ek, Petr Hladík, Maximilian Jopp, Tomoe Sonoda

Autorská koleda Za Brnem komenta

Na slova Jana Kraj�írovi�e napsal tubista Filharmonie Brno Petr Jirák koledu Za Brnem 
kometa. Ta zaznamenala obrovský úsp�ch na sociálních sítích, stala se druhým 
nejsledovan�j�ím videem za dobu p�sobení filharmonie na facebooku a youtube. P�esáhla 
p�l milionu zhlédnutí, získala bezmála 7 000 �lajk�� a p�es dva a p�l tisíce sdílení. Koledu 
sdílela mnohá média, nap�íklad �eská televize, Hospodá�ské noviny apod. Klip k písni se 
natá�el jediný den, kdy byl v Brn� sníh, v noci na 4. prosince. Krom� orchestru pod 
taktovkou �éfdirigenta ú�inkoval v koled� i sbor Kantiléna, který kv�li restrikcím zp�v
nahrával na osmkrát, v�dy po p�ti zp�va�kách.
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Nový sál pro Brno

Druhá etapa projektu, tedy nadzemní �ást nového koncertního sálu, získala v polovin�
�ervna platné stavební povolení. �Doufám, �e v�e bude probíhat bez komplikací a �e 
nejpozd�ji na ja�e 2022 zahájíme stavební práce,� uvedla primátorka m�sta Brna Markéta 
Va�ková. Celý objekt navá�e na u� dokon�enou etapu podzemních gará�í, v nich� je 
p�ipraveno 170�180 parkovacích míst. Pro poslucha�e bude slou�it krom� samotného 
koncertního sálu, do jeho� hledi�t� se jich vejde 1 100�1 200, také t�eba kavárna.
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STATISTIKA KONCERT� FILHARMONIE BRNO 

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2020 Po�et 
akcí

Po�et
náv�t�vník�

 Zru�eno
(korona)

CELKOVÝ PO�ET KONCERT� FILHARMONIE 
BRNO 111 22948 243

Koncerty Filharmonie Brno 110 22663 226

z toho brn�nské koncerty ve vlastní re�ii 44 15213 43

z toho s orchestrem Filharmonie Brno v rámci sezony 32 9432 26 
z toho Ve�ejné generální zkou�ky 0 0 1

z toho provedené hostujícími um�lci 4 972 6

z toho v rámci projektu Mozartovy d�ti 1 957 2
z toho v rámci festivalu VFDH provedené Filharmonií

Brno 0 0 2

z toho v rámci festivalu VFDH provedené hostujícími 
um�lci 0 0 7

z toho Tenebrae 0 0 3

z toho v rámci F� provedené Filharmonií Brno 2 1345 

z toho v rámci F� provedené hostujícími um�lci 5 2507 

z toho kinokoncerty 2 175 

výchovné koncerty 55 1084 162
z toho hudební kurzy/dílny 53 667 160

brn�nské koncerty pro jiné po�adatele 4 1470 3
mimobrn�nské koncerty v �R 3 1886 2
koncerty v zahrani�í 4 3010 16

Koncerty Kantilény 1 285 17
z toho brn�nské koncerty ve vlastní re�ii 0 0 5

koncerty pro jiné po�adatele (Brno) 1 0 9
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Nový sál pro Brno

Druhá etapa projektu, tedy nadzemní �ást nového koncertního sálu, získala v polovin�
�ervna platné stavební povolení. �Doufám, �e v�e bude probíhat bez komplikací a �e 
nejpozd�ji na ja�e 2022 zahájíme stavební práce,� uvedla primátorka m�sta Brna Markéta 
Va�ková. Celý objekt navá�e na u� dokon�enou etapu podzemních gará�í, v nich� je 
p�ipraveno 170�180 parkovacích míst. Pro poslucha�e bude slou�it krom� samotného 
koncertního sálu, do jeho� hledi�t� se jich vejde 1 100�1 200, také t�eba kavárna.
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STATISTIKA KONCERT� FILHARMONIE BRNO 

ZA OBDOBÍ OD 1. 1. DO 31. 12. 2020 Po�et 
akcí

Po�et
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ABONENTKY � POROVNÁNÍ SEZÓN 2019/2020 a 2020/2021 � k 31. 12. 2020 

SEZONA 2019/2020  SEZONA 2020/2021  

Cyklus Prodáno
/ks/ 

Prodáno /%/ Kapacity 
sál�

(pr�m�r) 
Cyklus Prodáno

/ks/ 

Prodáno /%/ Kapacity 
sál�

(pr�m�r)/vyabonovanost/ /vyabonovanost/ 

MLK 38 19,00 % 200 MLK 42 21,00 % 200

FBD II A 148 37,56 % 394 FBD A 179 53,75 % 333

FBD II B 129 32,74 % 394 FBD B 154 45,83 % 336

RA 342 78,44 % 436 RA 340 81,53 % 417

FBD I A 192 45,61 % 421 FJD II A 390 40,97 % 952

FBD I B 274 65,08 % 421 FJD II B 307 32,25 % 952

FBD I C 261 62,00 %
    421 

FBD I A, B a 
C nahrazuje 
FJD II A a B 

VGZ 122 48,80 % 250 VGZ zru�eno

JWM 129 41,21 % 313 JWM 132 41,25 % 320

FSJD-
Stadion A 318 59,44 % 535 nahrazuje 

FJD I A 
FSJD-
Stadion B 264 49,35 % 535 nahrazuje 

FJD I B 
FSJD-
Divadlo A 522 48,51 % 1076 FJD I A 418 43,91 % 952

FSJD-
Divadlo B 453 42,10 % 1076 FJD I B 358 37,61 % 952

CELKEM
TRADI�NÍ
ABONMÁ

3192 49,32 % (pr�m�r
nezahrnuje SNM)

6472 
CELKEM
TRADI�NÍ
ABONMÁ

2320 42,85 % 5414

Sezóna na 
míru 769 Sezóna na 

míru 535 do on0.11.  

CELKEM
ABONENT� 3961 CELKEM

ABONENT� 2855 
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VÝVOJ PO�TU KONCERT� A NÁV�T�VNOSTI

2015 2016 2017 2018 2019 2020 
index 

Ukazatel 19/20 

Po�et koncert� 177 118 130 113 266 110 0,41 

z toho: ve vlastní re�ii 105 83 96 81 117 44 0,38 

z toho: v tuzemsku pro jiné po�adatele 17 14 17 12 13 7 0,54 

z toho: v zahrani�í 26 10 9 9 19 4 0,21 

z toho: výchovné koncerty a po�ady 29 11 8 11 100 55 0,55 

Po�et cykl� ve vlastní re�ii 8 8 8 8
9 8

0,89 *1 cyklus 
rozd�len

*1 cyklus v 
64. rozd�len, 

1 cyklus v 
65.s zru�en

Po�et abonent� FB 3597 3419 3113 2884 3192 2320 0,73 

Celkový po�et náv�t�vník� 77132 54820 56364 43868 98838  22948  0,23 

Po�et náv�t�vník� koncert� (sezona a festivaly) 38773 31723 31734 26877 33681 15213 0,45 

Pr�m�rná náv�t�vnost (sezona a festivaly - bez d�tských akcí) (v
%) 81,83 77,28 77,48 87,19 90,33 88,23 0,98 

Po�et náv�t�vník� cykl� 27164 26063 22584 21323 23149 7399 0,32 

Vyabonovanost cykl� (v %) 45,4 44,17 52,98 59,01 49,32 42,85 0,87 

Náv�t�vnost cykl� v�. cyklu Mimo�ádných koncert� (v %) 86,4 72,24 83,99 90,29 91,8 87,05 0,95 

Po�et vstupenek na koncerty cykl� prodaných jednotliv� 12912 10125 10002 9299 11349 vzhledem 
ke storn�m
za zru�ené 

koncerty 
obtí�n�

srovnatelnéPodíl jednotliv� prodaných vstupenek (v %) 47,54 38,85 44,29 43,28 49,03 

Náv�t�vnost na Stadionu (v %) - jen odehrané 59,66 99,28 92,75 88,57 86,53 0,98 

Náv�t�vnost v Besedním dom� (v %) - jen odehrané 89,49 77,67 85,67 88,97 92,61 85,51 0,92 

Náv�t�vnost v katedrále (v %) - odehrané 98,19 86,75 0,88 

Náv�t�vnost v Janá�kov� divadle (v %) - jen Novoro�ní
koncert 99,82 

Náv�t�vnost v Boby centru (v %) - jen Mozartovy d�ti 97,75 
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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. 2020 byl fyzický po�et zam�stnanc� 145 (orchestr 102, ostatní 43). V pr�b�hu
sledovaného období byl fyzický pr�m�rný stav zam�stnanc� 144. 
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. 2020 byl 139,210, co� je mén�,
ne� bylo plánováno. Tato situace byla zp�sobena zejména prodlevou p�i vyhla�ování 
konkurz�, p�íp. nevybráním �ádného z uchaze�� o místo jak v orchestru, tak i u ostatních.
Z po�tu 139,210 byl orchestr 104,347 a ostatní 34,863. 

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

orchestr:

� 1. 1. 2020 nástup �lenky skupiny 1. houslí
� 1. 1. 2020 nástup dvou �lenek skupiny viol 
� 7. 1. 2020 nástup �lenky skupiny hoboj�
� 29. 2. 2020 ukon�ení pracovního pom�ru � �lenka skupiny 2. houslí
� 31. 3. 2020 ukon�ení pracovního pom�ru � �lenka skupiny hoboj�
� 31. 8. 2020 ukon�ení pracovního pom�ru � �lenka skupiny 2. houslí
� 31. 8. 2020 ukon�ení pracovního pom�ru � �len skupiny lesních roh�

administrativa a provoz:

� 8. 1. 2020 nástup na pozici technik orchestru a sálu
� 1. 2. 2020 nástup na pozici správce IT
� 1. 3. 2020 nástup na pozici ú�etní
� 31. 3. 2020 ukon�ení pracovního pom�ru � interní auditorka
� 31. 7. 2020 ukon�ení pracovního pom�ru � sbormistr Kantilény
� 1. 8. 2020 nástup na pozici interní auditorky
� 23. 8. 2020 ukon�ení pracovního pom�ru � dramaturg 
� 31. 8. 2020 ukon�ení pracovního pom�ru � recep�ní/vrátná
� 1. 9. 2020 nástup na pozici archivá�ky
� 1. 9. 2020 nástup na pozici recep�ní/vrátná
� 1. 9. 2020 nástup na pozici uklíze�ka
� 1. 10. 2020 nástup na pozici uklíze�ka
� 1. 11. 2020 nástup na pozici uklíze�ka
� 1. 11. 2020 nástup na pozici redaktorka  
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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:      37 905,- K�
Pr�m�rný plat orchestru:      38 863,- K�
Pr�m�rný plat ostatních:       35 023,- K�

            
Pr�m�rná mzda za 1. � 3. �tvrtletí 2020 v národním hospodá�ství 
/není uvedena zvlá�� nepodnikatelská sféra/   34 611,- K�
/za celý rok 2020 je�t� není �SÚ zpracována/

Srovnání vývoje pr�m�rné mzdy

ukazatel  2015 2016 2017 2018 2019 2020 
index
20/19 

pr�m. p�epo�tený stav 135,0 139,6 136,4 138,6 138,6 139,2 1,00 
zam�stnanc� za I. � XII. 
z toho : orchestr 103,6 105,2 102,4 105,4 105,6 104,3 0,99 
             ostatní 31,4 34,4 34,0 33,2 33,0 34,9 1,06 
pr�m�rná mzda FB 24 114 25 219 29 003 33 845 35 395 37 905 1,07 
z toho pr�m. mzda orch. 23 862 25 403 29 179 34 676 36 435 38 863 1,07 
           pr. mzda ostatních 24 946 24 332 28 255 31 207 32 063 35 023 1,09 
pr�m�rná mzda v �R *) 26 072 26 999 28 761 31 211 33 429 34 611 1,04 

*) 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  Dodr�ování bezpe�nosti práce, pracovní úrazy za sledované období

Dodr�ování bezpe�nosti práce bylo provád�no v souladu s obecn� právními p�edpisy a 
vnit�ními sm�rnicemi. B�hem sledovaného období nedo�lo k �ádnému pracovnímu úrazu. 

77 

3. PLN�NÍ ÚKOL� V OBLASTI HOSPODA�ENÍ

Hospodá�ský výsledek za rok 2020 byl kladný, a to ve vý�i 36.395,57 K�, ro�ní úhrn 
výnos� �inil 127.195.790,16 K� a ro�ní úhrn náklad� 127.159.394,59 K�.

V pr�b�hu roku byla �erpán neinvesti�ní p�ísp�vek na provoz od Statutárního m�sta Brna
(93.380 tis. K�) v�. ú�elového p�ísp�vku (6.230 tis. K�), dotace Jihomoravského kraje 
(12.000 tis. K�) a dotace Ministerstva kultury �eské republiky (10.708 tis. K�).

Rok 2020 byl z velké �ásti ovlivn�n pandemií koronaviru, co� se projevilo i v hospoda�ení 
organizace. Do�lo k velkému propadu výnos� i náklad�, celkový hospodá�ský výsledek byl 
nicmén� kladný, a to p�edev�ím díky p�ísp�vku na provoz od SMB a dotací od JMK a MK�R.

Dotace od z�izovatele

Zastupitelstvo m�sta Brna schválilo na svém zasedání Z8/12, konaném dne 10. 12. 2019 
v souladu s rozpo�tem Statutárního m�sta Brna, p�ísp�vek pro Filharmonii Brno na rok 2020 
na neinvesti�ní výdaje ve vý�i 107.800 tis. K�, a to v�etn� ú�elových p�ísp�vk�.
Na stejném zasedání byl schválen i investi�ní transfer ve vý�i 1.950 tis. K�.

V dubnu (21. 4. 2020) schválilo ZMB navý�ení p�ísp�vku o 350 tis. K� na obnovu kulturní 
památky.
V zá�í (8. 9. 2020) schválilo ZMB sní�ení p�ísp�vku o 12.000 tis. K� v souvislosti s p�ijetím 
dotace JMK ve stejné vý�i.
Na za�átku roku 2021 byla na ú�et SMB vrácena �ástka 2.770 tis. K� za neuskute�n�né
festivaly v pr�b�hu roku 2020. Konkrétn� se jednalo o VFDH (vráceno 2.170 tis. K�) a ENH 
(600 tis. K�).

Celková neinvesti�ní dotace byla v roce 2020 od z�izovatele ve vý�i 95.023 tis. K�
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Graf vývoje pr�m�rné mzdy hrá�� orchestru a ostatních zam�stnanc� FB
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výnos� �inil 127.195.790,16 K� a ro�ní úhrn náklad� 127.159.394,59 K�.

V pr�b�hu roku byla �erpán neinvesti�ní p�ísp�vek na provoz od Statutárního m�sta Brna
(93.380 tis. K�) v�. ú�elového p�ísp�vku (6.230 tis. K�), dotace Jihomoravského kraje 
(12.000 tis. K�) a dotace Ministerstva kultury �eské republiky (10.708 tis. K�).

Rok 2020 byl z velké �ásti ovlivn�n pandemií koronaviru, co� se projevilo i v hospoda�ení 
organizace. Do�lo k velkému propadu výnos� i náklad�, celkový hospodá�ský výsledek byl 
nicmén� kladný, a to p�edev�ím díky p�ísp�vku na provoz od SMB a dotací od JMK a MK�R.

Dotace od z�izovatele

Zastupitelstvo m�sta Brna schválilo na svém zasedání Z8/12, konaném dne 10. 12. 2019 
v souladu s rozpo�tem Statutárního m�sta Brna, p�ísp�vek pro Filharmonii Brno na rok 2020 
na neinvesti�ní výdaje ve vý�i 107.800 tis. K�, a to v�etn� ú�elových p�ísp�vk�.
Na stejném zasedání byl schválen i investi�ní transfer ve vý�i 1.950 tis. K�.

V dubnu (21. 4. 2020) schválilo ZMB navý�ení p�ísp�vku o 350 tis. K� na obnovu kulturní 
památky.
V zá�í (8. 9. 2020) schválilo ZMB sní�ení p�ísp�vku o 12.000 tis. K� v souvislosti s p�ijetím 
dotace JMK ve stejné vý�i.
Na za�átku roku 2021 byla na ú�et SMB vrácena �ástka 2.770 tis. K� za neuskute�n�né
festivaly v pr�b�hu roku 2020. Konkrétn� se jednalo o VFDH (vráceno 2.170 tis. K�) a ENH 
(600 tis. K�).

Celková neinvesti�ní dotace byla v roce 2020 od z�izovatele ve vý�i 95.023 tis. K�
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Vývoj sob�sta�nosti 2015 - 2020

V roce 2020 bylo dosa�eno v porovnání s pr�m�rem za období 2015 � 2019 podpr�m�rné 
sob�sta�nosti 8,7%, p�edev�ím z d�vod� zru�ení v�t�iny �výnosové� �innosti (koncerty, 
zájezdy, pronájmy, atd.), ale také z d�vodu zákonného navy�ování plat�, a s tím související
nár�st mzdových náklad�.

                                                   v tis. K�

rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

výnosy bez dotací 25 956 20 881 17 765 20 269 23 704 11 108 
celkové náklady 103 417 97 515 117 020 122 319 138 858 127 159 
sob�sta�nost % 25,1 21,4 15,2 16,6 17,1 8,7 
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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 dal�ích kulturních akcí. 
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Mezi okruhy dopl�kové �innosti povolené z�izovatelem se �adí:
- realitní �innost, správa a údr�ba nemovitostí
- pronájem a p�j�ování v�cí movitých
- reklamní �innost, marketing, mediální zastoupení
- zprost�edkování obchodu a slu�eb

Hospodá�ský výsledek v hlavní �innosti

Skute�nost
2015 2016 2017 2018 2019 2020

náklady 101 451 95 546 114 889 119 570 136 293 125 631 
výnosy 101 196 95 344 114 689 119 341 135 511 125 630 
zisk / ztráta      - 255    - 202      - 200      - 229      - 782      - 1 

         

Hospodá�ský výsledek v dopl�kové �innosti

Skute�nost
2015 2016 2017 2018 2019 2020

náklady 1 966 1 969 2 131 2 749 2 565 1 528 
výnosy 2 227 2 173 2 343 2 989 3 356 1 566 
zisk / ztráta    261    204    212    240    791    38 
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3.1  Výnosy

Porovnání upraveného plánu a skute�ných výnos� za rok 2020 

v K�

Ú�et VÝNOSY 
upravený plán k

31. 12. 2020 
skute�nost k
 31. 12. 2020 %pln�ní 

601 Výnosy z prodeje vlastních výr.
602 Tr�by za vstupné                3 850 000,00  3 837 460,00 99,7% 

Tr�by ze záj. �innosti � tuzemsko                1 050 000,00  1 052 669,00 100,3% 
Tr�by ze záj. �innosti � zahrani�í                     1 950 000,00  1 933 643,00 100,1% 
Tr�by z natá�ení              2 100 000,00  2 129 734,22 99,2% 
Tr�by z reklam a ostatní                  600 000,00  593 942,24 99,0% 

602 Celkem výnosy z prodeje slu�eb              9 550 000,00  9 547 448,46 100,0% 
 603 Výnosy z pronájmu                1 150 000,00  1 138 129,20 99,0% 
604 Výnosy za prodané zbo�í 7 587,00 

60 Výnosy za vl. výkony a zbo�í              10 700 000,00  10 693 164,66 99,9% 

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. 50 000,00 48 000,00 92,0% 
647 Výnosy z prodeje pozemk�
648 �erpání fond�                150 000,00   151 249,01 100,8% 
649 Ostatní výnosy z �innosti 12 714,38 

64 Ostatní výnosy               200 000,00  211 963,39 106,0% 
662 Úroky
663 Kurzové zisky 200 000,00 202 662,11 101,3% 

66 Finan�ní výnosy  200 000,00 202 662,11 101,3% 

672 Provozní dotace � MMB              96 150 000,00  93 380 000,00 97,1% 

672 Dotace - JMK               12 000 000,00  12 000 000,00  100,0% 

672 Dotace - MK �R 11 200 000,00  10 708 000,00 95,6% 

67 Provozní dotace              119 350 000,00  116 088 000,00 97,3% 

Ú h r n   z d r o j �        130 450 000,00  127 195 790,16 97,5% 
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Porovnání skute�ných výnos� za rok 2020 se skute�nými výnosy za rok 2019 

v K�

Ú�et VÝNOSY
Skute�nost k  
31. 12. 2019 

skute�nost k
31. 12. 2020 

index 
2020/19  

601 Výnosy z prodeje vlastních výr.
602 Tr�by za vstupné 7 187 746,78 3 837 460,00 0,53 

Tr�by ze záj. �innosti � tuzemsko 2 430 400,00 1 052 669,00 0,43 
Tr�by ze záj. �innosti � zahrani�í 6 508 869,22 1 933 643,00 0,30 
Tr�by z natá�ení 2 560 741,62 2 129 734,22 0,83 
Tr�by z reklam a ostatní 1 208 173,94 593 942,24 0,49 

602 Celkem výnosy z prodeje slu�eb 19 895 931,56 9 547 448,46 0,48 
 603 Výnosy z pronájmu 2 915 732,33 1 138 129,20 0,39 
604 Výnosy za prodané zbo�í 7 587,00 

60 Tr�by za vl. výkony a zbo�í 22 811 663,89 10 693 164,66 0,47 

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. 115 000,00 48 000,00 0,42 
647 Výnosy z prodeje pozemk�
648 �erpání fond�  504 966,72  151 249,01 0,30 
649 Ostatní výnosy z �innosti 127 956,75 12 714,38 0,10 
64 Ostatní výnosy 747 923,47 211 963,39 0,28 

662 Úroky
663 Kurzové zisky 144 728,63 202 662,11 1,40 
66 Finan�ní výnosy 144 728,63 202 662,11 1,40 

672 Provozní dotace � MMB 95 023 185,30 93 380 000,00 0,98 

672 Dotace - JMK  20 139 000,00 12 000 000,00 0,60 

672 Dotace � MK �R 10 708 000,00 

67 Provozní dotace 115 162 185,30 116 088 000,00 1,01 

Ú h r n   z d r o j � 138 866 501,29 127 195 790,16 0,92 
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3.1  Výnosy
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3.1.1 Vývoj tr�eb za období 2015 � 2020

                                                       v tis. K�

Tr�by 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Vstupné 8 245 7 386 6 054 6 650 7 188 3 837 
Tuzemské zájezdy 2 709 2 350 2 891 2 108 2 430 1 053 
Zahrani�ní zájezdy 9 594 4 172 2 789 2 980 6 509 1 933 
Natá�ení 2 152 2 715 2 742 4 203 2 561 2 130 
Ostatní tr�by 1 170   985 866   937   1 208   594 
Pronájem, prodané zbo�í 1 546 1 509 1 689 2 478 2 916 1 146 

Tr�by celkem 25 416 19 117 17 031 19 356 22 812 10 693 
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3.1.2 Tr�by ze vstupného

Jedná se o tr�by za vlastní koncerty a �asov� zaú�tované p�íjmy za abonmá podle po�tu
koncert� v jednotlivých m�sících. Ve sledovaném období byly tyto tr�by o více ne� 3.350 tis. 
ni��í ne� v p�edchozím roce, a to p�edev�ím kv�li zru�eným koncert�m z d�vodu vládních 
opat�ení.     
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3.1.3  Tr�by ze zahrani�í

V roce 2020 absolvovala Filharmonie Brno pouze �ást p�edpokládaných zájezd�, ostatní byly
z d�vod� celosv�tové pandemie zru�ené. Oproti roku 2019 do�lo u této polo�ky k poklesu o 
tém�� 4.600 tis. K�.   

.

3.1.4  Tr�by z tuzemských zájezd�

Takté� v tr�bách za tuzemské zájezdy do�lo v roce 2020 oproti roku p�edchozímu k více ne� 
50% poklesu z d�vodu ru�ení festival� a dal�ích akcí.   
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3.1.5  Tr�by z pronájmu Besedního domu

Oproti p�edchozímu roku byly tr�by z pronájmu v roce 2020 o více ne� 1.770 tis. K� ni��í,
p�edev�ím kv�li zru�eným konferencím, koncert�m jiných soubor� a dal�ích pronájm�
z d�vodu vládních opat�ení. 

3.1.6  Tr�by z natá�ení

Natá�ení byla jediná �innost orchestru, kterou bylo mo�né v roce 2020 vykonávat tém�� celý 
rok. By� p�etrvává velká slo�itost p�i vyjednávání o nahrávacích projektech vzhledem 
k obrovské celosv�tové konkurenci v dané oblasti, tak v roce 2020 do�lo pouze k cca 25% 
poklesu oproti pr�m�ru za posledních 5 let.
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3.1.7  Tr�by ostatní

Ostatní tr�by byly ve srovnání s rokem 2019 p�ibli�n� polovi�ní. Do t�chto tr�eb jsou 
zahrnuty p�edev�ím tr�by z reklam, prodeje program� a tr�by z prodeje reklamních 
p�edm�t�.

3.1.8  �erpání fond�

Ve sledovaném období byly fondy �erpány v �ástce o tém�� 350 tis. K� mén� ne� v roce 
2019. Více bylo �erpáno z fondu investi�ního (111 tis. K� � malování a �tuk. Opravy), mén�
z fondu rezervního (40 tis. K� � dar). 

3.1.9  Kurzové zisky

Oproti roku 2019 do�lo v roce 2020 ke zvý�ení o tém�� 60 tis. K�. Tento ú�et je závislý na 
kurzu m�n, v�t�inou eura. 
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3.2 Náklady

Porovnání upraveného plánu a skute�ných náklad� za rok 2020 

v K�

ú�et NÁKLADY
upravený plán k

31. 12. 2020 
skute�nost 

k 31. 12. 2020 %pln�ní 
501 Spot�eba materiálu                          1 900 000,00              1 884 403,19  99,2% 
502 Spot�eba energie                       1 600 000,00                 1 554 217,37  97,1% 
504 Prodané zbo�í 19 279,77 
50 Spot�ebované nákupy                        3 500 000,00                 3 457 900,33  98,8% 

511 Opravy a udr�ování                         1 650 000,00                  1 686 744,52  102,2% 
512 Cestovné                       1 700 000,00                 1 688 710,92  99,3% 
513 Náklady na reprezentaci                          350 000,00                    339 328,78  97,0% 
518 Ostatní slu�by                       24 950 000,00                 22 141 905,37  88,7% 
51 Slu�by                      28 650 000,00           25 856 689,59 90,3% 

521-01 Mzdové náklady zam�stnanc�                     63 600 000,00           63 241 278,00 99,4% 
521-02 OON - DPP, DP� 1 200 000,00                   1 192 384,00 99,4% 
521-03 OON - dirigenti, sólisté 1 075 000,00                1 061 420,00 98,7% 
521-04 OON � výpomoci, ostatní 525 000,00 511 667,00 97,5% 

521 Celkem mzdové náklady                     66 400 000,00           66 006 749,00 99,4% 
524 Zákonné sociální poji�t�ní                     21 450 000,00              21 383 976,00  99,7% 
525 Ostatní sociální poji�t�ní
527 Zákonné sociální náklady                          1 300 000,00                   1 281 675,56  98,6% 
528 Jiné sociální náklady                          1 100 000,00  1 062 972,00 96,6% 
52 Osobní náklady celkem                     90 250 000,00                89 735 372,56  99,4% 

531 Da� silni�ní   43 784,00 
532 Da� z nemovitostí
538 Jiné  dan� a poplatky                        1 200 000,00                 1 164 352,73  97,0% 
53 Celkem dan� a poplatky                       1 200 000,00                1 208 136,73  100,7% 

541 Smluvní pokuty a penále 4 302,00 
542 Jiné pokuty a penále 947,00 
543 Dary 
544 Prodaný materiál
547 Manka a �kody
548 Tvorba fond�
549 Ostatní náklady z �innosti                        950 000,00            957 693,89  100,8% 
54 Celkem ostatní náklady                       950 000,00                 962 942,89  101,4% 

551 Odpisy DHM a DNM                       3 350 000,00                 3 345 561,43  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 polo�ek
558 DDHM 2 330 000,00 2 390 852,00 102,6% 
55 Odpisy, rezervy, oprav. polo�ky                       5 680 000,00                 5 736 413,43  101,0% 

563 Kurzové ztráty 200 000,00 201 939,06 101,0% 
569 Ostatní finan�ní náklady
56 Finan�ní náklady 200 000,00 201 939,06 101,0% 

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 �                 130 450 000,00            127 159 394,59  97,5% 
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Porovnání skute�ných náklad� za rok 2020 se skute�nými náklady za rok 2019

v K�

ú�et NÁKLADY
skute�nost

 k 31. 12. 2019 
skute�nost 

k 31. 12. 2020 
index 
20/19  

501 Spot�eba materiálu             1 569 640,26              1 884 403,19  1,20 
502 Spot�eba energie                1 663 048,62                 1 554 217,37  0,93 
504 Prodané zbo�í 19 279,77 
50 Spot�ebované nákupy                 3 232 688,88                 3 457 900,33  1,07 

511 Opravy a udr�ování                 2 248 360,75                  1 686 744,52  0,75 
512 Cestovné                4 875 524,88                 1 688 710,92  0,35 
513 Náklady na reprezentaci                   582 461,55                    339 328,78  0,58 
518 Ostatní slu�by                33 274 197,99                 22 141 905,37  0,67 
51 Slu�by          40 980 545,17          25 856 689,59 0,63 

521-01 Mzdové náklady zam�stnanc�          58 856 773,00          63 241 278,00 1,07 
521-02 OON - DPP, DP�                   1 971 531,00                   1 192 384,00 0,60 
521-03 OON - dirigenti, sólisté                2 423 655,00                1 061 420,00 0,44 
521-04 OON � výpomoci, ostatní 1 298 120,00 511 667,00 0,39 

521 Celkem mzdové náklady          64 550 079,00          66 006 749,00 1,02 
524 Zákonné sociální poji�t�ní             20 094 186,00              21 383 976,00  1,06 
525 Ostatní sociální poji�t�ní
527 Zákonné sociální náklady                  1 184 465,46                   1 281 675,56  1,08 
528 Jiné sociální náklady 981 610,00 1 062 972,00 1,08 
52 Osobní náklady               86 810 340,46                89 735 372,56  1,03 

531 Da� silni�ní   43 784,00 
532 Da� z nemovitostí
538 Jiné  dan� a poplatky                2 608 231,48                 1 164 352,73  0,45 
53 Celkem dan� a poplatky               2 608 231,48                1 208 136,73  0,46 

541 Smluvní pokuty a penále 4 302,00 
542 Jiné pokuty a penále 4 036,00 947,00 0,23 
543 Dary 
544 Prodaný materiál
547 Manka a �kody
548 Tvorba fond�
549 Ostatní náklady z �innosti           1 072 469,10            957 693,89  0,89 
54 Ostatní náklady                1 076 505,10                 962 942,89  0,89 

551 Odpisy DHM a DNM                3 097 017,69                 3 345 561,43  1,08 
552 Z�st cena prodaného DNM
553 Z�st cena prodaného DHM 
555 Tvorba a zú�t. rezerv
556 Tvorba a zú�t. opravných polo�ek    11 845,82 
558 DDHM 833 569,84 2 390 852,00 2,87 
55 Odpisy, prod.maj., rezervy                3 942 433,35                 5 736 413,43  1,46 

563 Kurzové ztráty 207 119,05 201 939,06 0,97 
569 Ost. fin. nákl. � bank. poplatky 
56 Finan�ní náklady 207 119,05 201 939,06 0,97 

591 Da� z p�íjm� /jen V�/
59 Celkem da� z p�íjm�

Ú h r n   n á k l a d �           138 857 863,49            127 159 394,59  0,92 
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3.2.1. Spot�eba materiálu 

V roce 2020 do�lo oproti p�edchozímu roku ke zvý�ení o 315 tis. K�, a to p�edev�ím 
z d�vodu nákupu desinfek�ních a hygienických prost�edk� a vybavení úklidu.

3.2.2  Spot�eba energie

Oproti roku 2019 do�lo ke sní�ení o více ne� 100 tis. K�. z d�vod� men�ího provozu 
v Besedním dom�.    

3.2.3  Opravy a udr�ování

V roce 2020 do�lo oproti p�edchozímu roku ke sní�ení o 562 tis. K�. Jednalo se hlavn� o 
opravu dve�í a okna (623 tis. K�), malí�ské a klempí�ské práce (161 tis. K�), opravu a 
renovaci podlah (111 tis. K�), povinné revize � výtah, PZTS, elektroinstalace (105 tis. K�) a 
opravy topení (93 tis. K�). U oprav hudebních nástroj� byla nejv�t�í polo�kou oprava a 
se�ízení klavír� (40 tis. K�), u ostatních to byly opravy p�epravních beden (78 tis. K�) a 
vým�na baterií do UPS v�. profylaxe a kalibrace (42 tis. K�). Ostatní opravy byly v �ástkách
do 25 tis. K�.

3.2.4   Cestovné

Náklady na cestovné jsou ovlivn�ny po�tem a dobou trvání tuzemských a zahrani�ních 
koncertních turné, v roce 2020 ale p�edev�ím pandemií koronaviru a s tím spojenými 
omezeními. Oproti roku 2019 do�lo ke sní�ení o tém�� 3.200 tis. K�.

3.2.5  Ostatní slu�by

Ú�et 518 - ostatní slu�by - vykazuje mno�ství polo�ek, rozd�lených analyticky do 
jednotlivých podú�t�. Ve srovnání s rokem 2019 do�lo ke sní�ení o více ne� 11.100 tis. K�, a 
to p�edev�ím op�t kv�li zru�eným koncert�m a festival�m. Nejvy��í polo�kou (tém�� 44%) 
byly v roce 2020 honorá�e vystupujících um�lc�. Dal�ími významnými polo�kami tohoto ú�tu 
byly náklady na propagaci, ostatní slu�by, autorskoprávní poplatky a odm�na spole�nému 
zástupci a nájemné (v�. nájemného za notový materiál). K dal�ím polo�kám na tomto ú�tu 
pat�í po�tovné, technické slu�by a úklid, IT slu�by a bankovní poplatky.

3.2.6  Osobní náklady

Mzdové náklady zam�stnanc� byly v roce 2019 o tém�� 4.400 tis. K� vy��í ne� v p�edchozím
období. Hlavními d�vody tohoto stavu bylo p�edev�ím zákonné navý�ení plat� a platový 
automat (platový postup do vy��ího stupn�).

3.2.7  DDHM

Oproti roku 2019 do�lo k navý�ení o více ne� 1.550 tis. K� z n�kolika d�vod�. Tím hlavním 
bylo p�evedení úklidových slu�eb z externí na interní a s tím spojený nákup vybavení, dále 
nákup desinfek�ních a jiných p�ístroj� v souvislosti s koronavirem a v neposlední �ad�
nezbytné vybavení orchestru (p�epravní bedny, notové pulty, o�acení, aj.). 
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3.2.8  Odpisový plán

Pro rok 2020 byl plán ú�etních odpis� stanoven ve vý�i 3.250 tis. K�. Tento plán se skládal 
ze t�í polo�ek, a to:

Odpis v roce � dlouhodobý hmotný majetek    �   2.916 tis. K�
Odpis v roce � dlouhodobý nehmotný majetek �      198 tis. K�
P�edpoklad za�azení majetku v r. 2020        �      136 tis. K�       

V pr�b�hu roku 2019 do�lo k úprav� odpisového plánu na celkovou vý�i 3.350 tis. K�.

K 31. 12. 2020 �inily odpisy �ástku 3.345 tis. K�.

3.2.9  Ú�elové prost�edky 

Zastupitelstvo m�sta Brna schválilo na svém zasedání Z8/12, konaném dne 10. 12. 2019 
p�ísp�vek na organizování Mezinárodního hudebního festivalu Brno � realizace 
Velikono�ního festivalu duchovní hudby (2.640 tis. K�), Expozice nové hudby (800 tis. K�) a 
Moravský podzim � mzdové náklady (500 tis. K�). Dal�í ú�elové prost�edky byly na mzdové 
náklady PR mana�era pro JKC (210 tis. K�) a na pokrytí náklad� nového um�leckého
�editele (�éfdirigenta) a jeho sólist� (4.500 tis. K�). Na stejném zasedání byl schválen 
investi�ní transfer v celkové vý�i 1.950 tis. K� (hudební nástroje � 1.300 tis. K�, pasport 
budovy BD � 150 tis. K�, PZTS � 350 tis. K� a záloha na kontrafagot � 150 tis. K�). Do 
rozpo�tu byla za�azena i investi�ní akce � dokon�ení rekonstrukce restaurace BD ve vý�i 
700 tis. K�.
Dne 21. 4. 2020 schválilo Zastupitelstvo m�sta Brna ú�elové navý�ení neinvesti�ního 
p�ísp�vku ve vý�i 350 tis. K� na obnovu kulturní památky (obnova d�ev�ných prvk� interiéru).

Vzhledem ke zru�eným festival�m nebyly n�které ú�elové prost�edky vy�erpány v plné vý�i. 
Jednalo se o ú�elovou dotaci na MHF Brno � VFDH (vráceno 2.170 tis. K�) a EHN (vráceno 
600 tis. K�).

Také akce dokon�ení rekonstrukce restaurace BD prob�hla pouze �áste�n�, na ú�et FB byla
v roce 2020 p�evedena �ástka 373 tis. K�.

3.3   Finan�ní majetek

Filharmonie Brno, p.o. má v�echny 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. 2020 

b��ný ú�et 13,308.679,79 
devizový ú�et 40.051,45 
ú�et FKSP 233.988,76 
ú�et FI 2,713.950,76 
CELKEM 16,296.670,76 
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Oproti roku 2019 do�lo ke sní�ení o více ne� 100 tis. K�. z d�vod� men�ího provozu 
v Besedním dom�.    

3.2.3  Opravy a udr�ování

V roce 2020 do�lo oproti p�edchozímu roku ke sní�ení o 562 tis. K�. Jednalo se hlavn� o 
opravu dve�í a okna (623 tis. K�), malí�ské a klempí�ské práce (161 tis. K�), opravu a 
renovaci podlah (111 tis. K�), povinné revize � výtah, PZTS, elektroinstalace (105 tis. K�) a 
opravy topení (93 tis. K�). U oprav hudebních nástroj� byla nejv�t�í polo�kou oprava a 
se�ízení klavír� (40 tis. K�), u ostatních to byly opravy p�epravních beden (78 tis. K�) a 
vým�na baterií do UPS v�. profylaxe a kalibrace (42 tis. K�). Ostatní opravy byly v �ástkách
do 25 tis. K�.

3.2.4   Cestovné

Náklady na cestovné jsou ovlivn�ny po�tem a dobou trvání tuzemských a zahrani�ních 
koncertních turné, v roce 2020 ale p�edev�ím pandemií koronaviru a s tím spojenými 
omezeními. Oproti roku 2019 do�lo ke sní�ení o tém�� 3.200 tis. K�.

3.2.5  Ostatní slu�by

Ú�et 518 - ostatní slu�by - vykazuje mno�ství polo�ek, rozd�lených analyticky do 
jednotlivých podú�t�. Ve srovnání s rokem 2019 do�lo ke sní�ení o více ne� 11.100 tis. K�, a 
to p�edev�ím op�t kv�li zru�eným koncert�m a festival�m. Nejvy��í polo�kou (tém�� 44%) 
byly v roce 2020 honorá�e vystupujících um�lc�. Dal�ími významnými polo�kami tohoto ú�tu 
byly náklady na propagaci, ostatní slu�by, autorskoprávní poplatky a odm�na spole�nému 
zástupci a nájemné (v�. nájemného za notový materiál). K dal�ím polo�kám na tomto ú�tu 
pat�í po�tovné, technické slu�by a úklid, IT slu�by a bankovní poplatky.

3.2.6  Osobní náklady

Mzdové náklady zam�stnanc� byly v roce 2019 o tém�� 4.400 tis. K� vy��í ne� v p�edchozím
období. Hlavními d�vody tohoto stavu bylo p�edev�ím zákonné navý�ení plat� a platový 
automat (platový postup do vy��ího stupn�).

3.2.7  DDHM

Oproti roku 2019 do�lo k navý�ení o více ne� 1.550 tis. K� z n�kolika d�vod�. Tím hlavním 
bylo p�evedení úklidových slu�eb z externí na interní a s tím spojený nákup vybavení, dále 
nákup desinfek�ních a jiných p�ístroj� v souvislosti s koronavirem a v neposlední �ad�
nezbytné vybavení orchestru (p�epravní bedny, notové pulty, o�acení, aj.). 
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3.2.8  Odpisový plán

Pro rok 2020 byl plán ú�etních odpis� stanoven ve vý�i 3.250 tis. K�. Tento plán se skládal 
ze t�í polo�ek, a to:

Odpis v roce � dlouhodobý hmotný majetek    �   2.916 tis. K�
Odpis v roce � dlouhodobý nehmotný majetek �      198 tis. K�
P�edpoklad za�azení majetku v r. 2020        �      136 tis. K�       

V pr�b�hu roku 2019 do�lo k úprav� odpisového plánu na celkovou vý�i 3.350 tis. K�.

K 31. 12. 2020 �inily odpisy �ástku 3.345 tis. K�.

3.2.9  Ú�elové prost�edky 

Zastupitelstvo m�sta Brna schválilo na svém zasedání Z8/12, konaném dne 10. 12. 2019 
p�ísp�vek na organizování Mezinárodního hudebního festivalu Brno � realizace 
Velikono�ního festivalu duchovní hudby (2.640 tis. K�), Expozice nové hudby (800 tis. K�) a 
Moravský podzim � mzdové náklady (500 tis. K�). Dal�í ú�elové prost�edky byly na mzdové 
náklady PR mana�era pro JKC (210 tis. K�) a na pokrytí náklad� nového um�leckého
�editele (�éfdirigenta) a jeho sólist� (4.500 tis. K�). Na stejném zasedání byl schválen 
investi�ní transfer v celkové vý�i 1.950 tis. K� (hudební nástroje � 1.300 tis. K�, pasport 
budovy BD � 150 tis. K�, PZTS � 350 tis. K� a záloha na kontrafagot � 150 tis. K�). Do 
rozpo�tu byla za�azena i investi�ní akce � dokon�ení rekonstrukce restaurace BD ve vý�i 
700 tis. K�.
Dne 21. 4. 2020 schválilo Zastupitelstvo m�sta Brna ú�elové navý�ení neinvesti�ního 
p�ísp�vku ve vý�i 350 tis. K� na obnovu kulturní památky (obnova d�ev�ných prvk� interiéru).

Vzhledem ke zru�eným festival�m nebyly n�které ú�elové prost�edky vy�erpány v plné vý�i. 
Jednalo se o ú�elovou dotaci na MHF Brno � VFDH (vráceno 2.170 tis. K�) a EHN (vráceno 
600 tis. K�).

Také akce dokon�ení rekonstrukce restaurace BD prob�hla pouze �áste�n�, na ú�et FB byla
v roce 2020 p�evedena �ástka 373 tis. K�.

3.3   Finan�ní majetek

Filharmonie Brno, p.o. má v�echny 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. 2020 

b��ný ú�et 13,308.679,79 
devizový ú�et 40.051,45 
ú�et FKSP 233.988,76 
ú�et FI 2,713.950,76 
CELKEM 16,296.670,76 
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b) Pokladní hotovost
             
                                                                                    v K�

typ pokladny stav k 31. 12. 2020 
EUR       4.550,63 119.431,28 
CHF            21,20                          515,12 
PLN            32,89 189,28 
JPY          712,00 147,72 
pokladna v K� 99.675,00 
CELKEM 219.958,40 

    

c) Ceniny
                         
Stravenky v hodnot� 159.980,- K�.

3.4   Pohledávky a závazky

Filharmonie Brno uhradila ve�keré do�lé faktury a smluvní závazky se splatností do 31. 12. 
2020 �ádn� a v�as. 

Pohledávky -  odb�ratelé (v�. podrozvahy), byly k 31. 12. 2020 ve vý�i 3.456 tis. K�. N�které 
pohledávky byly uhrazeny ve splatnosti v pr�b�hu m�síce ledna a února 2021. 
Rozpis pohledávek k 31. 12. 2020, 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 
Slu�by a nájem (restaurace)              -              212 tis. K�    -           splatnost 24. 5. 2013 
Honorá� za vystoupení (v�. not)         -           2.625 tis. K�    -           splatnost 2. 10. 2013 

V�echny vý�e uvedené pohledávky jsou vymáhány právní cestou.

Honorá� za vystoupení                     -              262 tis. K�    -           splatnost 10. 10. 2016        

Tato pohledávka je �e�ena s po�adatelem a místn� p�íslu�ným FÚ.

Na v�echny uvedené pohledávky jsou vytvo�ené opravné polo�ky ve vý�i 100%.  

Krátkodobé závazky - dodavatelé � byly k 31. 12. 2020 ve vý�i  699.769,51 K� a jednalo se  
o neuhrazené faktury z p�elomu roku. V�echny tyto faktury byly v pr�b�hu ledna a února 
2021 uhrazeny. 
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3.5   Dotace z jiných ve�ejných rozpo�t�

Ve sledovaném období obdr�ela Filharmonie Brno, p�ísp�vková organizace dotace od t�chto 
subjekt�:

Ministerstvo kultury �eské republiky

Program státní podpory profesionálních divadel a profesionálních symfonických orchestr� a 
p�veckých sbor� � 9.600 tis. K�.
Festival Expozice nové hudby � 500 tis. K�
Festival Velikono�ní festival duchovní hudby � 360 tis. K�
Abonentní �ada JWM � 450 tis. K�
Filharmonie Brno v Linci � 90 tis. K�
N�mecké turné � 300 tis. K�
Filharmonie Brno 3x v Salzburgu - 200 tis. K�

V�echny dotace byly dle Rozhodnutí ur�eny na honorá�e vystupujících um�lc�, slu�by,
mzdové náklady, materiálové náklady a cestovné.

Vzhledem k n�kterým neuskute�n�ným projekt�m byla v pr�b�hu roku 2020 a na za�átku 
roku 2021 vrácena �ástka 792 tis. K� (400 tis. K� ENH, 92 tis. K� JWM a 300 tis. N�mecké 
turné).     

Jihomoravský kraj

�áste�ná úhrada objemu prost�edk� na platy � 12.000 tis. K�

Dotace byla dle Smlouvy ur�ena k �áste�né úhrad� prost�edk� na platy v�etn� zákonných 
odvod� a byla v plné vý�i vy�erpána.

                            v tis. K�

Rok 2015 2016 2017 2018 2019 2020

p�ísp�vek MK �R 4 160 3 345 6 340 4 350 0 10 708 

p�ísp�vek JMK 1 200 1 500 20 149 20 000 20 139 12 000 
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3.6   Investice

a) Informace o probíhajících investi�ních akcích

Ve sledovaném období byla �áste�n� realizována investi�ní akce � viz bod 3.2.9 

b) Fond investic

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

Stav k 1. 1. 2020 Tvorba �erpání Stav k 31. 12. 2020 
991 5 668                  4 056  2 603 

   

�erpání fondu investic: 

Hudební nástroje 2 917 
Inventá�  465 
Opravy 111 
Pasportizace, PZTS 563 

Hudební nástroje �   3x trombon                          �     647 tis. K�
                                  6x trubka                             �     637 tis. K�
                                  1x lesní roh                         �     494 tis. K�
                                  2x p�í�ná flétna                   �     966 tis. K�
                                  záloha kontrafagot              �    173 tis. K�
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4. PLÁN TVORBY A �ERPÁNÍ PEN��NÍCH FOND�

Fond investic

viz bod 3.6 b) 

Fond rezervní

Tento fond byl v roce 2020 tvo�en p�íd�lem ze zlep�eného hospodá�ského výsledku a 
pen��ními dary, které byly i �áste�n� �erpány. Podrobnosti jsou uvedeny v p�íloze � pen��ní 
fondy, a to v�etn� stav� na za�átku a konci sledovaného období.

Fond odm�n

Fond odm�n nebyl v roce 2020 tvo�en a nebyl ani �erpán. Podrobnosti jsou uvedeny 
v p�íloze � pen��ní fondy, a to v�etn� stav� na za�átku a konci sledovaného období, které 
jsou stejné.

FKSP

Tento fond byl v roce 2020 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��ní 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. zaji��ována vedoucími zam�stnanci v souladu 
s vydanou vnit�ní sm�rnicí. 
Ve sledovaném období byly ve Filharmonii Brno, p. o. provedeny dv� kontroly, a to 
ve�ejnosprávní ze strany z�izovatele � odboru kontroly a interního auditu a dále kontrola 
z ú�adu Jihomoravského kraje.
Interní audit zaji��uje v organizaci zvlá�� 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 2020, který krom� monitoringu, 
konzulta�ní �innosti, odborné p�ípravy auditora a vyhodnocovací a plánovací �innosti 
zahrnoval audity: 

- Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci ve FB
- Vnit�ní kontrolní systém � oblast spisové slu�by

Vzhledem k vým�n� zam�stnanky� na pozici interní auditorky a neobsazené pozici 
v n�kolika m�sících, byly v roce 2020 provedeny pouze dva interní audity.

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

V oblasti interního auditu bylo postupováno v souladu s jeho plánem.

U v�ech provedených audit� byla p�ípadná doporu�ení uvedená v záv�re�ných zprávách se 
v�emi 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 zále�itostech 
týkajících se �ídící kontroly a konzultovala s managementem pot�ebná témata, rovn��
iniciovala aktualizaci rizik.   
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6. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE A 
ZÁVAZK�

Inventarizace byla v organizaci provedena k 31. 12. 2020 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. 2020 
� drobného dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2020  
� dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2020 
� drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2020  
� materiálu a zbo�í na sklad� k 31. 12. 2020 
� pen��ních prost�edk� v hotovosti k 31. 12. 2020 
� cenin k 31. 12. 2020 
� dokladové inventarizace u rozvahových ú�t� k 31. 12. 2020 

6.1  Vy�íslení inventariza�ních rozdíl�

Inventariza�ní rozdíly nebyly zji�t�ny.
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�innosti organizace zpracován plán interního auditu na rok 2020, který krom� monitoringu, 
konzulta�ní �innosti, odborné p�ípravy auditora a vyhodnocovací a plánovací �innosti 
zahrnoval audity: 

- Bezpe�nost a ochrana zdraví p�i práci ve FB
- Vnit�ní kontrolní systém � oblast spisové slu�by

Vzhledem k vým�n� zam�stnanky� na pozici interní auditorky a neobsazené pozici 
v n�kolika m�sících, byly v roce 2020 provedeny pouze dva interní audity.

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

V oblasti interního auditu bylo postupováno v souladu s jeho plánem.

U v�ech provedených audit� byla p�ípadná doporu�ení uvedená v záv�re�ných zprávách se 
v�emi 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 zále�itostech 
týkajících se �ídící kontroly a konzultovala s managementem pot�ebná témata, rovn��
iniciovala aktualizaci rizik.   

95 

6. INFORMACE O VÝSLEDKU INVENTARIZACE A 
ZÁVAZK�

Inventarizace byla v organizaci provedena k 31. 12. 2020 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. 2020 
� drobného dlouhodobého hmotného majetku k 31. 12. 2020  
� dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2020 
� drobného dlouhodobého nehmotného majetku k 31. 12. 2020  
� materiálu a zbo�í na sklad� k 31. 12. 2020 
� pen��ních prost�edk� v hotovosti k 31. 12. 2020 
� cenin k 31. 12. 2020 
� dokladové inventarizace u rozvahových ú�t� k 31. 12. 2020 

6.1  Vy�íslení inventariza�ních rozdíl�

Inventariza�ní rozdíly nebyly zji�t�ny.
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