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Televizní režisér a scenárista Rudolf Chudoba spolupracuje s Filhar- 
monií 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 tele-
vizi realizoval řadu pohádek, hudebních projektů, dokumentů i zá- 
bavných pořadů.

Robert Kružík patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Již pá-
tým rokem je stálým dirigentem Janáčkovy opery Národního divadla 
Brno, také působil tři sezony jako dirigent Národního divadla morav-
skoslezského v Ostravě. Od sezony 2018/2019 je stálým hostujícím 
dirigentem Filharmonie Brno a počínaje letošní sezonou je šéfdirigen-
tem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně.

Poděkování

Své metronomy pro skladbu Poème symphonique György Ligetiho za- 
půjčili:
Lukáš Daňhel, Jakub Habr, Jan Hajný, Vladimír Halíček, Radim Ha-
nousek, František Kantor, Dorothea Kellerová, Eva Křižková, Eliška 
Lacinová, Vítězslav Mikeš, Lenka Nehybová, Aneta Podracká Ben-
dová, Bohumír Strnad, Jana Šedá, Pavel Šnajdr, Ivana Švestková, 
Radek Tomášek, Zbyněk Volf, Jakub Výborný, Jolana Zedeková, ZUŠ 
Veveří, ZUŠ Smetanova, Gymnázium a ZUŠ Šlapanice, ZUŠ Antonína 
Doležela

Koncert je realizován za přispění pana Libora Novotného.

Otvírání třetí
Rodinné abonmá
3. abonentní koncert
Besední dům
19|2|2022

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 únoru
26. 2. 2022, 10:00, 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! Sobotního muzicírování ve filharmonii se 
totiž můžete zúčastnit, i když vůbec na nic nehrajete. A pokud ano? 
No tak oprašte futrály a vydejte se s námi vstříc hudebním dobrodruž-
stvím!
Info a rezervace na kristina.drasilova@filharmonie-brno.cz.

Otvírání čtvrté, 4. ab. koncert Rodinného abonmá 19. 3. 2022  
v 10:30 v Besedním domě; moderátoři Kristyna Drášilová a Josef Škar-
ka, režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigent Chuhei Iwasaki

Mozartův efekt, koncert (nejen) pro nastávající rodiče 17. 3. 2022  
v Besedním domě v 19:00: J. S. Bach, Rossini, Vivaldi, Mozart, 
J. Haydn, D. Cimarosa, Mendelssohn Bartholdy; členové 
Filharmonie Brno, dirigent Jiří Habart, slovem provází Michaela Ku-
lísková

Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno,  +420 539 092 801
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.



HENRYK WIENIAWSKI
Houslový koncert č. 2 d moll op. 22
1. Allegro moderato

ALFRED SCHNITTKE
Gogolovská suita, hudba k inscenaci „Revizní listy“, 
vybral a upravil Gennadij Rožděstvenskij 
5. Ferdinand VIII.
1. Předehra (Allegro)
6. Úředníci (Allegro)
2. Čičikovovo dětství (Andantino)

GYÖRGY LIGETI
Poème symphonique (Symfonická báseň) pro 100 metronomů

OTTORINO RESPIGHI
Gli uccelli (Ptáci), suita pro komorní orchestr
3. La gallina – Slepice

EINOJUHANI RAUTAVAARA
Cantus arcticus, koncert pro ptáky a orchestr op. 61
2. Melankolia – Melancholie

JOHN CAGE
4‘33‘‘
1. Tacet
2. Tacet
3. Tacet

JOHN CAGE
Suite for Toy Piano (Suita pro dětský klavír) – výběr

GEORGIJ SVIRIDOV
Vremja, vperjod! (Vpřed!), 
rumba ze stejnojmenné suity pro orchestr

Nikola Čeperová housle
Kostiantyn Tyshko klavír a dětský klavír
moderátoři Kristýna Drášilová a Vítězslav Mikeš
režie Rudolf Chudoba
Filharmonie Brno
dirigent Robert Kružík

Milí posluchači,
rádi bychom vás pozvali do světa postmoderní hudby, ve které možná 
objevíte víc hudebního kouzla, než byste očekávali, a která může být 
pro děti přístupnější, než by se na první pohled zdálo. 
 Pamatuji si, že kdykoliv jsme na hudební škole poslouchali hudbu 
20. století, upozornili nás, že se nám to vůbec nemusí líbit, protože je 
to „nová“ hudba. A takto jsme k tomuto poslechu se spolužáky dlouho 
přistupovali. Možná proto jsem k ní našla cestu až nedávno. 
 Tento koncert je první vlaštovkou k tomu, aby byl poslech Schnittke-
ho, Cage a jejich současníků pro děti tak běžný jako poslech Bacha, 
Mozarta nebo Beethovena.

Kristýna

Něco takového jako ticho neexistuje. Vždy se děje něco, co vytváří 
zvuk.

Došel jsem k závěru, že o hudbě je možno se něco dozvědět pozná-
váním hub. (…) Strávil jsem mnoho příjemných hodin v lesích prová-
děním své tiché skladby. (…) Při jednom provedení jsem strávil celou 
první větu určováním houby, která zůstala úspěšně neidentifikována. 
Druhá byla mimořádně dramatická a začala zvukem srnce a laně, kte-
ří náhle vyskočili deset stop pod mým skalním pódiem. Expresivita této 
věty byla nejen dramatická, ale z mého pohledu neobyčejně smutná, 
protože zvířata se mě polekala jen proto, že jsem člověk. Třetí věta 
znamenala návrat prvního tématu, ale se všemi těmi hlubokomyslnými 
obměnami výrazu, jaké obvykle spojujeme s německou tradicí třídílné 
formy A-B-A.

John Cage (1912–1994): Silence 
(cit. z českého vydání, Tranzit, 2010)

Hudba, to jsou zaslechnuté výkřiky doby.

Vše, co dělám, je jen snaha přiblížit se k tomu, co netvořím já, ale co 
už existuje a co jen musím zapsat.

Alfred Schnittke (1934–1998)

Jednu dobu mě harmonie, rytmy a intervaly nudily, proto jsem je ničil. 
Pak mě začalo nudit jejich ničení, proto jsem se k tomu všemu novým 
způsobem vrátil.

György Ligeti (1923–2006)

Vášnivý houbař John Cage

Nikola Čeperová (2006) hraje na housle od 7 let na ZUŠ Jarosla-
va Kvapila, a to pod vedením Livie Zbavitelové. Její pedagožka o ní 
prozradila, že „je velmi nadaná, cílevědomá, pilná, pečlivá a ráda 
překonává překážky. Přitom je nesmírně skromná, důsledná a empa-
tická. Hru na housle chápe jako prostředek k vyjádření svých pocitů. 
Baví ji proto romantismus – její energický a výrazný projev překvapu-
je svou vehemencí a lyricky i duchovně je nečekaně vyspělý.“ Ráda 
kreslí, tvoří a poslouchá klasickou hudbu. V roce 2021 se stala vítěz-
kou online hudební soutěže Filharmonie Brno v kategorii 12–14 let.

Kristýna Drášilová je hudební lektorkou Filharmonie Brno, člen-
kou České Orffovy společnosti, Společnosti pro hudební výchovu ČR 
a lídrem projektu Hudba do škol, která již třetím rokem probíhá ve 
spolupráci s Českou filharmonií. Absolvovala obory hudební věda  
a archivnictví na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity. Mezi lety 
2013 a 2018 působila jako hudební dramaturgyně dětských pořadů 
a koordinátorka edukačních aktivit při Janáčkově filharmonii Ostrava. 
Od roku 2014 pracuje jako hudební lektorka Filharmonie Brno, kde 
si plní své dětské hudební sny J.

Vítězslav Mikeš je od roku 2012 dramaturgem Filharmonie Brno 
a festivalu Moravský podzim. Studoval na univerzitách v Olomouci, 
Praze a Vilniusu. Věnuje se publicistice a rád – v rámci svého profes-
ního zaměření i mimo ně – šíří povědomí o Litvě a litevské kultuře, z li- 
tevštiny také překládá. 


