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

Za podporu a spolupráci děkujeme

Otvírání poslední
Rodinné abonmá
5. abonentní koncert
Besední dům
30I4I2022

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.



WOLFGANG AMADEUS MOZART arr. FRITZ KREISLER
Rondo z Haffnerovy serenády KV 250

SERGEJ RACHMANINOV
Vokalíza č. 14 op. 34

ENNIO MORRICONE  
Gabrielův hoboj (hudba z filmu Mise)

ANTONIO VIVALDI   
Zima (z cyklu Čtvero ročních dob op. 8) 

MIKALOJUS KONSTANTINAS ČIURLIONIS
V lese, symfonická báseň  

MATTHIEU BENINGO, ALEXANDRE ESPERET, 
ANTOINE NOYER
Ceci n‘est pas une balle (Tohle není míček…!), 
kus pro hudební divadlo, pantomimu a body percussion

LEROY ANDERSON
Jazz Pizzicato 

CAMILLE SAINT-SAËNS
Danse macabre (Tanec kostlivců) op. 40, symfonická báseň

Vintíř Langášek housle
Pavel Wallinger housle
Barbora Trnčíková hoboj
Kristýna Švihálková body percussion
moderátorky Kristýna Drášilová a Michaela Gerichová
režie Rudolf Chudoba
Filharmonie Brno
dirigent Robert Kružík

Koncert se koná bez přestávky.

Na dnešním koncertě jsme se rozhodli prozkoumat, jestli existuje něja-
ké propojení mezi výtvarným uměním a hudbou a jestli principy výtvar-
ného umění lze aplikovat na hudbu a naopak. Celý koncert vychází  
z dlouhodobé spolupráce Filharmonie Brno a lektorského oddělení 
Moravské galerie v Brně. Kromě již tradičních společných prázdnino-
vých workshopů pro děti nabízí obě instituce navíc i společný projekt 
pro mateřské a základní školy s názvem Teo a Hans, který odkazuje na 
architektonické propojení obou sousedících budov – Besedního domu 
a Pražákova paláce – které v 80. letech 19. století navrhl dánsko-ra-
kouský architekt Theophil von Hansen.
 A jak to tedy s tím hledaným propojením je? Co je společným 
jmenovatelem obou uměleckých oborů?
 Přece to, že v nás umí vyvolávat emoce.

Vintíř Langášek (12 let) se od šesti let učí hrát na housle u Duša-
na Kovaříka. Nejvíce si cení získání druhého místa na Mezinárodní 
houslové soutěži Dr. Josefa Micky (2019), účasti ve stipendijním pro-
gramu Magdaleny Kožené MenART (2020/2021) pod vedením hous-
listy Jana Fišera a možnosti zahrát si na jednom z koncertů festivalů 
Pražské jaro a Smetanova Litomyšl své oblíbené Romantické kusy od 
Antonína Dvořáka. V oblibě má i lidovou hudbu, je členem cimbálové 
muziky. Hraje na housle z dílny brněnského houslaře Bronislava Bur-
síka. Kromě hry na housle je vášnivým lezcem, jeho zatím největším 
úspěchem je zdolání cesty 7a+, závodí za brněnský oddíl Rocky Mon-
keys. Se stejným nadšením se věnuje skautingu. Je studentem primy 
Cyrilometodějského gymnázia v Brně.

Kristýna Švihálková je absolventka magisterského studia na JAMU 
v oboru bicí nástroje, v současné době pokračuje v doktorském studiu 
tamtéž. Spolupracovala se soubory Hausopera, Něco si přej, s Filhar-
monií Brno (v rámci Orchestrální akademie i jako lektorka hudebních 
workshopů pro děti), se souborem Ensemble Opera Diversa, Národ-
ním divadlem Brno a dalšími. Jako sólistka vystoupila s Janáčkovou 
filharmonií Ostrava nebo Ostrava New Orchestra. Absolvovala roční 
stáž na California Institute of the Arts (CalArts), kde se kromě bicích 
nástrojů věnovala mj. i studiu zpěvu. Zabývá se hudebním divadlem. 
Provedla řadu českých premiér skladeb zahraničních autorů.

Houslista Pavel Wallinger vystudoval Konzervatoř Brno a JAMU.  
V roce 1986 založil Wallingerovo kvarteto, které se brzy proslavilo 
svými soutěžními úspěchy. V roce 1992 se stal koncertním mistrem 
Filharmonie Brno, s níž účinkoval v největších světových metropolích, 
natáčel pro různé rozhlasové a televizní společnosti a hudební vy-
davatelství. V současnosti se intenzivně věnuje komorní a sólové hře 
v ansámblech doma a v zahraničí; je koncertním mistrem orchestru 
Czech Virtuosi a hostujícím koncertním mistrem v Camerata Bern. Od 
roku 2006 vyučuje na Janáčkově akademii.

Barbora Trnčíková absolvovala HAMU a nyní zde pokračuje  
v doktorském studiu. Absolvovala stáž na konzervatoři v Lyonu a na 
londýnské Royal College of Music. Byla zařazena na Listinu mladých 
umělců Nadace českého hudebního fondu a byla stipendistkou PKF – 
Prague Philharmonia. Je členkou Orchestrální akademie České filhar-
monie a zakládající členkou komorních souborů Slavic Trio a Alinde 
Quintet. Od roku 2020 působí na pozici 1. hobojistky Filharmonie 
Brno a od roku 2021 ve skupině hobojů Národního divadla v Praze.

Michaela Gerichová je absolventkou Masarykovy univerzity, obo-
ru estetická výchova pro střední školy. Je lektorkou v Moravské galerii 
v Brně a s Filharmonií Brno již šest let spolupracuje na letních kurzech, 
v poslední době i na mnoha dalších edukačních aktivitách pro mateř-
ské a základní školy.

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.

Televizní režisér a scenárista Rudolf Chudoba spolupracuje s Fil- 
harmonií Brno už desátým rokem; píše scénáře a režíruje dětské pořa-
dy. 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 re-
alizoval řadu pohádek, hudebních projektů, dokumentů i zábavných 
pořadů. Mezi jeho zábavnými pořady vynikly cykly Manéž Bolka 
Polívky a Bolkoviny. Pod názvem Všechny ty zázračné děti režíroval 
dokument o nejmenších mozartovských klavíristech.

Robert Kružík patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Již šes-
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.


