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řady. 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 te-
levizi realizoval řadu pohádek, hudebních projektů, dokumentů i zá- 
bavných pořadů, mezi jeho zábavnými pořady vynikly cykly Manéž 
Bolka Polívky a Bolkoviny. Pod názvem Všechny ty zázračné děti reží-
roval dokument o nejmenších mozartovských klavíristech.

Chuhei Iwasaki studoval hru na housle na tokijské konzervatoři 
Toho Gakuen a pak spolu se skladbou a dirigováním na Pražské kon-
zervatoři; dirigování poté ještě na HF AMU. Od roku 2014 je peda-
gogem Pražské konzervatoře, kde působí jako dirigent smyčcového 
orchestru. V letech 2014–2018 byl dirigentem Filmové filharmonie,  
v roce 2018 se stal šéfdirigentem souboru Moravia Brass Band. Půso-
bil v Divadle J. K. Tyla v Plzni a v současnosti diriguje také v pražském 
Hudebním divadle Karlín. Význačnou částí jeho činnosti jsou i kon- 
certy s Českým filharmonickým sborem Brno. Od září 2021 je šéfdiri-
gentem Plzeňské filharmonie.

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

Za podporu a spolupráci děkujeme

Otvírání čtvrté
Rodinné abonmá
4. abonentní koncert
Besední dům
19I3I2022

Zveme vás na vzdělávací workshopy pro děti

Co je umění? – Jak se dělá klip
18.–22. července 2022, 9:00–16:00, Besední dům, Univerzitní 
kino Scala
Hudebně-animační prázdninový kurz Filharmonie Brno a Univerzitního 
kina Scala pro děti od 7 do 14 let.

Pro někoho je to upéct bábovku a pro někoho uvařit dobrý oběd nebo 
uplést svetr. Jiní vidí umění v malování obrazů nebo výrobě hrnečků na 
pití oblíbeného čaje. Pojďme společně najít „TO“ opravdové umění. 
Jak? No přeci tak, že si všechno vyzkoušíme, osaháme, ochutnáme, 
ozvučíme a rozanimujeme. Týden intenzivních zážitků završíme premi-
érou našich krátkých filmů na velkém plátně Univerzitního kina Scala.

Lektorky: Kristýna Drášilová, Michaela Gerichová a lektoři Studia Sca-
la

Ve stroji času
22.–26. srpna 2022, 9:00–16:00, ZUŠ Veveří
Hudebně-pohybový prázdninový kurz Filharmonie Brno a ZUŠ Veveří 
pro děti od 6 do 14 let.

Nasedněte s námi do neobvyklého dopravního prostředku, který nás 
přepraví do časů dávno minulých i vzdáleně budoucích. Prozkoumejte 
s námi, jak se v průběhu věků měnil hudební i taneční styl. A co víc, 
dozvíme se taky, jak se hrát a tančit teprve bude! Nasedněte s námi do 
stroje času, který nás odveze do světa hudební zábavy.

Lektorky: Kristýna Drášilová, Michaela Kulísková, Gabriela Hrabalová 
a Jana Buchtová

Info a rezervace na kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz nebo 
na filharmonie-brno.cz/pro-deti

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.



FELIX MENDELSSOHN BARTHOLDY
Klavírní koncert č. 1 op. 25
3. věta, Presto – Molto allegro e vivace

VOJTĚCH JÍROVEC (také Adalbert Gyrowetz či Gürovetz)
Symfonie Es dur op. 6
1. věta, Allegro

JOSEF MYSLIVEČEK (také Giuseppe Misliweczek)
Symfonie C dur
3. věta, Presto

JAN KŘTITEL KRUMPHOLTZ (také Jean-Baptiste 
či Johann Baptist Krumpholtz)
Koncert č. 6 B dur
3. věta, Rondo

ANTONÍN REJCHA (také Antoine Reicha)
Lenora, velký hudební obraz pro sóla, sbor a orchestr na text balady 
Gottfrieda Augusta Bürgera
Finale (Bouře)

BOHUSLAV MARTINŮ
Otvírání studánek, kantáta pro sóla, ženský sbor 
a instrumentální doprovod H 354
Potkal jsem jeseň

JAN NOVÁK
Elegantiae tripudiorum 
1. část, Allegro

ANTONÍN DVOŘÁK
Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“ op. 95
4. věta, Allegro con fuoco

Martin Bajer klavír
moderátoři Kristýna Drášilová a Josef Škarka
režie Rudolf Chudoba
Filharmonie Brno
dirigent Chuhei Iwasaki

Koncert se koná bez přestávky.

Milí malí posluchači, milí dospěláci,
vydejte se s námi po stopách skladatelů, jejichž sláva překonala hra-
nice naší země a kteří v cizině hrdě šířili rčení „Co Čech, to muzikant“ 
a výrazně ovlivňovali vývoj evropské hudby. Na dnešním koncertě 
uslyšíte sedm z nich a společně nás čeká hudební výlet napříč čtyřmi 
stoletími – od vrcholně barokních skladeb Josefa Myslivečka až po 
moderní hudbu Jana Nováka.
 A pokud máte chuť, pusťte se do pátrání po dalších osobnostech, 
které šířily český věhlas po světě. A nemusí to být nutně jen hudebníci, 
i když těch se nám po světě rozeběhlo doopravdy mnoho. A pokud 
vypátráte nebo uslyšíte něco, o co byste se se mnou chtěli podělit, 
rozhodně mi o tom napište!

Kristýna
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Martin Bajer (12 let) je žákem ZUŠ Vítězslavy Kaprálové v Brně, 
kde se učí hrát na klavír u Martina Fišla. Pod jeho pedagogickým 
vedením začal získávat svoje úspěchy na klavírních soutěžích. V ZUŠ 
se věnuje i skladbě a literárně-dramatickému oboru. Vystupuje v mu- 
zikálu v Městském divadle Brno a v Divadle Husa na provázku. Je 
absolventem stipendijního programu Akademie MenArt ve třídě kla-
víristy Ivo Kahánka. V roce 2020 vystoupil na koncertě v rámci Praž-
ského jara. V roce 2021 vyhrál mj. mezinárodní soutěž Grand Prize 
Virtuoso v Londýně nebo soutěž World Open Music v Srbsku. Získal 
ocenění na Chopinově mezinárodní klavírní soutěži, na mezinárodní 
soutěži AMADEUS v Brně i na soutěži mladých hudebníků ve Was- 
hingtonu a v Kalifornii (2. cena).

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 čtvrtýk rokem probíhá ve 
spolupráci s Českou filharmonií. Absolvovala obory hudební věda  
a archivnictví na FF MU. Mezi lety 2013 a 2018 působila jako hu-
dební 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.

Josef Škarka vystudoval operní zpěv na pražské HAMU. Na prk-
na, která znamenají svět, se postavil už za studií. V pražském Národ-
ním divadle nastudoval několik rolí především soudobého repertoáru, 
je častým hostem Národního divadla Brno a ostravského Národního 
divadla moravskoslezského. Kromě zpěvu se věnuje psaní textů a lib-
ret; je jedním ze zakládajících členů spolku Hausopera, který podně-
cuje komponování oper na míru pro neobvyklé prostory, třeba opery 
v bazénu. Je režisérem ochotnického spolku Maškara, s nímž uvedl 
autorskou inscenaci Tohle není Maryša.

Televizní režisér a scenárista Rudolf Chudoba spolupracuje s Fil- 
harmonií Brno už desátým rokem; píše scénáře a režíruje dětské po-


