brněnského ansámblu Illegal consort. Pravidelně se účastnil interpretačních kurzů Letní školy barokní hudby pod vedením lektorů Anny
Mikolajzcyk a Piotra Olecha, Joela Frederiksena, Jakuba Burzinského a Adama Plachetky. Mnoho let působil jako kmenový člen sboru
Ars Brunensis. Spolupracoval se soubory Czech Ensemble Baroque
Ensemble Opera Diversa, operou NdB, Pardubickou komorní filharmonií nebo Filharmonií Bohuslava Martinů ve Zlíně. Mimo oblast klasické a duchovní hudby se jako kontrabasista a cimbalista podílí na
produkcích brněnského foklóru (CM Omičan, Hudecká muzika Hájek
z Ostopovic) a je stálým členem kapely Eu!burg.
Martin Kotulan je od roku 1995 členem sboru Janáčkovy opery
v Brně, kde je obsazován i do drobných sólových rolí. Se zpěvem začal v Pěveckém sdružení Foerster (později Český filharmonický sbor
Brno) pod vedením Petra Fialy. Studiu zpěvu se věnoval soukromě
(Vladimír Chmelo, Yvett Tannenbergerová). Byl členem Brněnského
akademického sboru. V letech 2004–2011 byl členem Collegia Vocale 1704 Václava Lukse, spolupracuje se soubory staré hudby Musica Florea a Czech Ensemble Baroque. Spolupracuje také při natáčení
a provádění scénické hudby (Městské divadlo Brno, Divadlo Husa
na provázku, Národní divadlo Praha). V současné době je členem
vokálního kvinteta Ensemble Frizzante.
Televizní režisér a scenárista Rudolf Chudoba spolupracuje s Filharmonií Brno už sedmým rokem; píše scénáře a režíruje dětské pořady. Malé posluchače si získal především tematickými cykly Chci
být… (muzikantem, slavný jako Mozart, skladatelem), Jak se… (na co
hraje a píská, dělá hit, zpívá ve sboru, do toho tluče) aj. V České televizi realizoval řadu pohádek, hudebních projektů, dokumentů i zábavných pořadů.
Smíšený pěvecký sbor Ars Brunensis, fungující již od roku 1979,
pokrývá svou hudební činností mnohé oblasti vážné hudby, ale značné renomé si získal za interpretaci děl období baroka. Soubor pravidelně spolupracuje s předními tělesy, umělci či divadly. Podílel se
na nahrávání mnoha CD a televizních a rozhlasových záznamů. Od
roku 2000 je uměleckým vedoucím sboru Dan Kalousek, umělecký
šéf a šéfdirigent Městského divadla Brno.
Vojtěch Spurný, přední český dirigent, klavírista, cembalista a pedagog, studoval hru na klavír a flétnu na konzervatoři v Praze a následně operní režii, dirigování a cembalo na AMU. Ve vzdělání
v rámci interpretace staré hudby a hry na cembalo pokračoval na
Hogeschool voor de Kunsten v Utrechtu. V letech 1999–2004 byl
stálým dirigentem Státní opery Praha a v sezóně 2002/2003 zde
také zastával funkci uměleckého šéfa opery. V letech 2015–2018
byl šéfdirigentem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. V současnosti je uměleckým šéfem opery Slezského divadla v Opavě a stálým
hostujícím dirigentem Jihočeské filharmonie. Zabývá se také editorskou činností – připravil mimo jiné kritické vydání České mše vánoční
a Stabat Mater Jakuba Jana Ryby.

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas a vypnuli své mobilní
telefony. Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Za podporu a spolupráci děkujeme

Zveme vás na vzdělávací akce nejen pro děti
Hrajeme si v lednu
29. 1. 2022, 10:00–12:00 Besední dům
Hudební zážitek pro celou rodinu. Nenechte si zkazit náladu počasím
ani tím, že zrovna není žádný koncert, na který byste se vypravili!
Pojďte si udělat svůj vlastní! Pro děti a dospěláky od 3 do 100 i více
let.
Teo a Hans – noty a barvy
6. 2. 2022, 14:30 a 16:30, Besední dům, Pražákův palác
Byly jednou dva domy. Oba postavil vídeňský architekt Theophil von
Hansen. V jednom bydlí hudba, ve druhém obrazy a sochy. Jak vypadá expozice Moravské galerie? A jaké je to být hudebníkem v orchestru? Hudební odpoledne plné výtvarných i hudebních barev. Pro děti
ve věku 3–12 let.
Info a rezervace na
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
+420 539 092 801
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,
www.filharmonie-brno.cz, www.salprobrno.cz

Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno.
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Jihomoravského kraje
a Ministerstva kultury ČR.

66.
koncertní
sezona
2021
2022

Otvírání druhé
Rodinné abonmá
2. abonentní koncert
Besední dům
18|12|2021

JOHN BASTON (1685–1740)
Šest koncertů pro zobcovou flétnu (1729)
Koncert č. 6 D dur – 1. věta, allegro | 6'

Kateřina Janošková hraje na zobcovou flétnu od pěti let, pod vedením Terezy Tomáškové navštěvuje ZUŠ v Oslavanech. V současné
době se věnuje také hře na klavír a je členkou souboru BARONIKA.
Slovy paní učitelky je radost s Kačkou pracovat a hodiny s ní jsou za
odměnu. Kateřina se zúčastnila flétnových soutěží jak v sólové, tak
v komorní hře. V roce 2018 se probojovala do celostátního kola soutěže MŠMT ve hře na zobcovou flétnu a získala 2. místo. O rok později
byla se souborem oceněna 1. místem opět v celostátním kole soutěže.
V letošním roce se zúčastnila soutěžní přehlídky Teplické Flautohry:
s BARONIKOU byla děvčata oceněna 1. místem v komorní hře a ve hře
sólové se Kateřina stala absolutní vítězkou soutěže. Získala zde také
ocenění za provedení skladby Mathiase Mauteho Dancing Tongue.

JAKUB JAN RYBA (1765–1815)
Missa pastoralis bohemica (Česká mše vánoční „Hej, mistře!“)
pro sóla, smíšený sbor, orchestr a varhany (1796) | 50'
1. Kyrie: Hej, mistře, vstaň bystře
2. Gloria: Sláva budiž Bohu velikému
3. Graduale: Vzhůru, bratři, jenom čerstvě vstávejte!
4. Credo: Pospíchejme k Betlému
5. Offertorium: V pokoře poklekněme
6. Sanctus: Nebe hlásej: Svatý
7. Benedictus: Pane země i nebe
8. Agnus Dei: Nyní se do tvé ochrany poroučíme
9. Závěr: S radostí, s plesáním, s veselostí, srdcem spokojeným

Dagmar Kupčíková se učila hře na klavír pod vedením Jany Novákové na ZUŠ Oslavany a ZUŠ Rosice. Poté absolvovala hru na
klavír na konzervatoři v Brně u Marie Kühnové. Ve vzdělání pokračovala studiem cembala a historické interpretace na JAMU v Brně ve
třídě Barbary Marie Willi. V rámci programu Erasmus studovala na
hudební univerzitě v rakouském Grazu ve spolupráci s Evou Marií Pollerus. Navštívila mistrovské kurzy významných osobností spojených
s cembalem, hrou generálbasu a autentickou interpretací staré hudby. Věnuje se především interpretaci hudby na cembalo a klavír v
komorních uskupeních. Dlouhodobě vyučuje na ZUŠ Oslavany a ZUŠ
A. Muchy v Ivančicích.

moderátorky Kristýna Drášilová a Agáta Drášilová
Kateřina Janošková zobcová flétna
Dagmar Kupčíková cembalo
Markéta Szendiuchová soprán
Iva Táborská alt
Jan Turčínek tenor
Martin Kotulan bas
režie Rudolf Chudoba
Ars Brunensis, sbormistr Don Kalousek
Filharmonie Brno
dirigent Vojtěch Spurný

Filharmonie Brno vás zve na tajemné Otvírání druhé z truhel, které jsme při velkém prázdninovém úklidu našli v Besedním domě. Co
v nich najdeme? Tentokrát to nebude tak těžké. Blíží se nejkrásnější
svátky v roce, takže dnes to nebude tak úplně o tajemství, ale spíše
o těšení. Nečeká na vás žádné zběsilé pobíhání po jevišti. Rozhodli
jsme se pro komornější a pokojnější atmosféru, jež adventu sluší lépe.
Věříme, že se naši malí i větší posluchači naladí na slavnostní vánoční
notu. Putování do Betléma může začít.

Koncert se koná bez přestávky.

Markéta Szendiuchová absolvovala sólový zpěv na Fakultě umění Ostravské univerzity. Od roku 2005 působila jako hostující sólistka
v Národním divadle moravskoslezském v Ostravě, kde vystoupila ve
Verdiho Macbethovi (dvorní dáma), Donizettiho Nápoji lásky (Gianetta) a Dvořákově Rusalce (druhá žínka). Od roku 2008 spolupracuje s uměleckou agenturou ArtTriton. V Moravském divadle v Olomouci ztvárnila roli První dámy v inscenaci Mozartovy opery Kouzelná
flétna. V současné době se věnuje koncertní činnosti, spolupracuje
s Českým filharmonickým sborem Brno a vokálním souborem Collegium Vocale 1704.

Vedle Rybovy již zlidovělé České mše vánoční uslyšíte také nejmladší z vítězů online soutěže Filharmonie Brno Chceme být vidět,
chceme být slyšet, která proběhla letos na jaře jako podpora distanční
výuky na základních uměleckých školách. Porota, sestavená výhradně
z profesionálních hudebníků Filharmonie Brno, vybrala čtyři vítěze ve
čtyřech kategoriích.

Iva Táborská studuje zpěv na konzervatoři v Opavě ve třídě Zdeňka Kapla, cenné rady v oblasti technické i interpretační dostala od
osobností, jako jsou Natalia Romanová, Joel Frederiksen nebo Andreas Scholl. Věnuje se převážně koncertní činnosti – spolupracovala
se soubory věnujícími se historicky poučené interpretaci staré hudby
(Czech Ensemble Baroque Choir, Volantes Orchestra, Camerata Brunensis). Několikrát hostovala ve vokálním souboru Ensemble Frizzante. Jako sólistka vystupovala pod taktovkou Romana Válka a Olivera
Dohnányiho. V roce 2019 získala Cenu za interpretaci písně Bohuslava Martinů a 3. cenu na mezinárodní písňové soutěži věnované
tomuto skladateli. V současné době vystupuje v roli Anděla v jevištním
provedení Haydnova Stvoření ve Slezském divadle v Opavě.

Jménem Filharmonie Brno vám přejeme krásné, pohodové a nezapomenutelné svátky strávené s těmi, které máte rádi.

Jan Turčínek se věnuje sborovému, ansámblovému a sólovému
zpěvu, studoval soukromě u Hany Málkové. Je zakládajícím členem

