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sólisty, ale také hledání nových talentů, skladatelských osob- 

ností a podporu soudobé, původní tvorby, která přináší netra- 

diční hudební jazyk propojující jazz s ostatními hudebními styly, 

včetně klasické hudby. Svědčí o tom studiové i koncertní pro- 

jekty se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu, vystoupe- 

ní Big Bandu s Blue Effectem na festivalu Rock for People v roce 

2014, účast na festivalech typu United Islands a řadě zahra- 

ničních přehlídek.

 Americký časopis DownBeat ho zařadil mezi 10 nejlepších 

big bandů světa. Na jeho koncertech hostovaly největší hvězdy 

jazzu i popu jako Maynard Ferguson, Dizzy Gillespie, Diana Ross 

and The Supremes, Ray Conniff, Ben Cramer nebo Bill Ramsey, 

Ray Charles, Liza Minnelli, James Morrison, New York Voices, 

Jiggs Whigham či Zbigniew Namyslowski.

 Od roku 2013 vystupuje těleso pod názvem Rozhlasový Big 

Band Gustava Broma a stává se rezidenčním tělesem Českého 

rozhlasu. Uměleckým vedoucím souboru je od roku 1995 Vlado 

Valovič. V roce 2016 vydal Český rozhlas profilové CD tělesa s názvem 

Correspondance, obsahující výhradě původní tvorbu členů souboru.

Svou kariéru odstartovala česko-polská zpěvačka Ewa Farna  

ve svých třinácti letech hitem Měls mě vůbec rád na podzim 

roku 2006. O měsíc později vyšla její debutová deska nesoucí 

stejný název, která jí přinesla cenu Objev roku v anketě Český 

slavík. O rok později vydala svou druhou desku Ticho a další rok 

se vypravila na své první turné. Ve svých čtrnácti letech se tak 

stala nejmladší zpěvačkou, která podstoupila turné takových 

rozměrů. 

 Po raketovém startu se pozice Ewy Farné na české i polské 

hudební scéně nadále upevňovala. Vydala dalších šest studiových 

alb (dvě česká a čtyři polská) a také několik živých záznamů 

svých vystoupení. Její úspěch podtrhují desítky cen, například 

Cena Anděl za zpěvačku roku, ocenění Žebřík či pravidelné 

umisťování se v první trojici zpěvaček v anketě popularity Český 

slavík. Obecně je Ewa Farna považována za jednu z nejpopu- 

lárnějších zpěvaček popové a rockové hudby u nás. 

 V roce 2015 vydala jazzové album Inna a v posledních 

letech spolupracovala například s Karlovarským symfonickým 

orchestrem, který ji doprovodil při koncertu v pražském O2 

universu, nebo s Vojtěchem Dykem a B-Side Bandem, s nimiž 

nahrála píseň Kočky. Po několikaleté odmlce připravuje letos na 

podzim spolu s manažerem Janem Vávrou, hudebníkem a produ- 

centem Lukášem Chromkem a zpěvačkou Janou Infeldovou 

vydání česko-polského alba Umami, nazvaného podle páté lid- 

ské chuti, jehož ústředním tématem je mateřství a které před- 

znamenává úspěšný, na jaře 2021 vydaný singl Tělo (Ciało).

Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas

a vypnuli své mobilní telefony. Děkujeme.

Koncert se koná ve spolupráci s Českým rozhlasem.
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Na koncertu zazní následující skladby 

v blíže neurčeném pořadí:

QUINCY JONES 

Rat Race

SAMMY NESTICO

The Blues Machine

DUKE ELLINGTON

Cotton Tail

LUKÁŠ ORAVEC

Jeanette

ROB McCONNEL 

Tribute to Art Fern

RICHARD ŠANDA

Morning Lazines

LUKÁŠ ORAVEC

Piotrology

PHILIP BRAHAM

Limehouse Blues

JOSEF ZAWINUL

Birdland

MIROSLAV HLOUCAL

Funky stuff

EWA FARNA

Zapadlej krám 

Toužím 

Leporelo 

Na ostří nože 

Oblíbená věc

Ewa Farna zpěv 

Rozhlasový Big Band Gustava Broma,  

dirigent a umělecký vedoucí Vlado Valovič

Koncert trvá cca 90 minut.

Přestávka 20 minut.

V řecké mytologii byla Múzou hudby Euterpé. Její jméno však 

neznamená utrpení, ale naopak – potěšení. Utrpení jsme si za 

poslední rok užili dost. Je čas na potěšení. Je čas na hudbu. Je čas 

na Festival Špilberk 2021.

Pavel Rychetský, předseda Ústavního soudu ČR

Koncerty špičkové hudby pod širým nebem na hradním nádvoří: 

co víc si fanoušek kvalitní kultury může přát. Je zřejmé, že co- 

vidové období na organizátory kulturních rozhodně nebralo 

ohledy. Díky nim nás ale opět čeká tradiční open-air festival, 

který každoročně láká nejen pro samotnou atmosféru, ale také 

pro ochotu jeho pořadatelů experimentovat. Těším se na letní 

hudební setkání na hradě Špilberk!

Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje

K létu patří pohoda a smích, k Brnu Špilberk a také dobrá, 

různorodá a netradičně pojatá hudba. Když to všechno spojíme, 

máme tu náš oblíbený festival. Ať je i letos zdrojem ryzí radosti 

z kvalitního umění. 

Markéta Vaňková, primátorka města Brna

Živá hudba v podání filharmoniků, folkloristů i popových in- 

terpretů pod širým nebem, to je každoroční kouzelný mix žánrů 

během Festivalu Špilberk. Přijďte a zaposlouchejte se, mohu jej 

vřele doporučit.

Vojtěch Mencl, starosta městské části Brno-střed

Vítám vás na 22. ročníku festivalu na velkém nádvoří hradu 

Špilberk, které se stává letním koncertním sálem Filharmonie 

Brno a jejích hostů. Letošní nabídka přináší opět populární 

klasiku v podání brněnských filharmoniků vedených šéfdi- 

rigentem Dennisem Russellem Daviesem, ale také unikátní mo- 

ravský projekt Hrubá Hudba, jazz v excelentním podání Big 

Bandu Gustava Broma s Ewou Farnou nebo symfonickou hud- 

bu k počítačové hře Mafia. Přeji vám kouzelné hudební letní večery 

na Špilberku a těším se na vás.

Marie Kučerová, ředitelka Filharmonie Brno

Před sto lety se narodila legenda brněnského i mezinárodního 

jazzu a swingu – dirigent, zpěvák, textař, skladatel a hlavně 

zakladatel (1940) neméně slavné kapely Gustav Brom (1921 až 

1995). Rozhlasový Big Band Gustava Broma si v jubilejním ruce 

přizval ke spolupráci Ewu Farnou.

Hudba pro big bandy patřila odjakživa k nejprogresivnějším 

směrům jazzové tvorby. Skladby v sobě spojují důmyslnou kom- 

poziční práci detailně zapsanou do partitur se spontaneitou 

jazzových improvizací. V českých zemích a na Slovensku mají 

tato tělesa skvělou tradici a Big Band Gustava Broma patřil  

k těm nejvíce uznávaným doma i v cizině.

 Spolupráce veřejnoprávního rozhlasu a Big Bandu Gustava 

Broma vždy sledovala nejen potřebu spolupráce s hvězdnými 


