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Pořad koncertu

FRANZ SCHUBERT
Symfonie č. 8 h moll „Nedokončená“ D. 759 | 30'
Symphony No. 8 in B minor “Unfinished”, D. 759
1. Allegro moderato
2. Andante con moto

přestávka I 20'

RICHARD WAGNER
Der Ring ohne Worte (Prsten beze slov) | 70'
zkompiloval / compilation by Lorin Maazel
Rýnské zlato: Předehra k 1. scéně – 2. scéna – 3. scéna – 4. scéna
Valkýra: 1. akt, předehra a 1. scéna – 3. scéna (závěr) – 2. akt, 
 předehra a 1. scéna – 2. scéna – 3. akt, 1. scéna (Valkýry) – 
 2. scéna – 3. scéna
Siegfried: 1. akt, 2. scéna (závěr) – 3. scéna – 2. akt, 2. scéna
Soumrak bohů:  Předehra – 3. scéna – 3. akt, předehra a 1. scéna – 
 2. scéna – 3. scéna

Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies



O skladbách

„Dokončovat, to není Schubert!“ 
Replika Miroslava Horníčka ze hry Člověk z půdy sklízela kdysi  
v Divadle Semafor potlesk na otevřené scéně. Lze jej brát i jako důkaz 
ohromné popularity takzvané „Nedokončené symfonie“, která se au-
tomaticky pojí se jménem Franze Schuberta (1797–1828), ale patří 
také k nejhranějším symfonickým kompozicím vůbec. Většinou se uvá-
dí jako Symfonie č. 8 h moll, ale někdy mívá číslo 7 – záleží na 
verzi katalogu. Dodnes také není zcela jasné, proč ji skladatel nedo-
končil. Odložil ji totiž šest let před svojí předčasnou smrtí. 
 Dílo, které zahájí program koncertu, jako by svou nedokonče-
ností předznamenávalo otevřený závěr Wagnerova prstenového cyk-
lu. Mnohem důležitější ale je, že Schubertova „osmička“ se obvyk-
le pokládá za první symfonii romantismu, který později našel svůj 
vrchol i pokračování směrem k daleké hudební budoucnosti právě  
u Wagnera. Na jednom koncertě tak zazní hudba ze samého počátku  
i doznívání (novo)romantismu.
 Z obou vět Schubertovy symfonie přitom dýchá mnohem víc nos-
talgie a klidu než romantické rozervanosti. Třídobé metrum přispívá  
k pocitu, že není kam spěchat. Jemná instrumentace vytváří okouz-
lující barvy předpovídající možnosti moderního orchestru. Vyvážená 
kombinace melodického a koncepčního uvažování je pro Schuber-
ta charakteristická a naznačuje, proč se k jeho hudbě rádi obracejí  
i skladatelé 20. století a současnosti.

Prsten beze slov. Z hlubin přírody k požáru 
Valhally

Čtyřdílný cyklus Prsten Nibelungův vytvořil německý skladatel Richard 
Wagner (1813–1883) z větší části na základě starých mýtů. Sám se 
při tom stal tvůrcem mýtu zcela nového, který ohromuje už svými ča-
sovými rozměry, ale především myšlenkovou šíří umožňující řadu stále 
nových, diametrálně odlišných a zároveň zcela legitimních výkladů. 
 V českém prostředí patří k Prstenu Nibelungovu také specifický 
mýtus nehraného díla: kompletní cyklus byl totiž v celé historii českého 
divadla proveden pouze třikrát. Stalo se tak roku 2005, kdy v Praze 
hostovala opera z Düsseldorfu. Tamní inscenace byla v koprodukci se 
souborem Národního divadla provedena celkem dvakrát a pro velký 
zájem byla veřejnosti zpřístupněna i generálka. Je tedy vysoce prav-
děpodobné, že většina domácího publika nemá s jedním z největších 
konceptů v dějinách divadla živou, autentickou zkušenost.

Operní symfonismus bez symfonické hudby
Zásluhou suity Prsten beze slov, kterou sestavil dirigent Lorin Maa-
zel, pronikla na pódia seriózní možnost hrát Wagnera jako plnohod-
notnou součást koncertního programu: jeho dílo k tomu jinak kromě 
operních předeher nedává mnoho příležitostí. Sedmdesátiminutová 
stopáž Maazelova symfonického výběru z Prstenu Nibelungova není 

až tak velkolepá ve srovnání s celkovými patnácti hodinami hudby, 
které Wagnerův hudebně-dramatický monument obsahuje. To je vzhle-
dem k Wagnerově pověsti operního symfonika dost zvláštní.
 Jen pro srovnání: symfonická suita z Příhod lišky Bystroušky, kterou 
si nedávno nechal pro koncertní účely sestavit dirigent Jakub Hrůša, 
trvá necelých čtyřicet minut, zatímco celá Janáčkova opera o pouhou 
hodinu déle. Kde tedy zůstal onen operní symfonismus, o němž se  
v souvislosti s Wagnerem tak často mluví?
 Fámy a nesmysly, které se dlouhodobě tradují kolem hudby ně-
meckého romantika, většinou vyrůstají z povrchních soudů. Je snadné 
propadnout dojmu, že velmi dlouhé dílo je nejspíš zbytečně ukecané 
a svědčí o autorově neschopnosti vyjádřit se stručně. Není také složité 
uvěřit, že účelem extrémně velkého orchestru je výroba extrémního hlu-
ku. Ostatně vzor povrchnosti, dogmatické bonmoty trousící lord Henry 
Wotton z románu Obraz Doriana Graye, tvrdil, že má Wagnerovu hud-
bu rád právě proto, že je hlučná. Může se tak prý během představení 
bavit se sousedem a nikoho tím neruší. Je nanejvýš pravděpodobné, 
že lord Wotton na žádné Wagnerově opeře buď nikdy nebyl, nebo se 
bavil se sousedem bez ohledu na program a pouze si vymýšlel alibi. 
 Nepopiratelná megalomanie, s níž Wagner volil množství pou-
žitých prostředků, mnohdy zakrývá skutečnost, jak střízlivě s nimi na-
kládal. Při velikosti orchestru, která byla v době vzniku Prstenu Nibe-
lungova mimořádná, je vlastně překvapivé, jak málo ryze symfonické 
hudby se v celém díle nachází. Maazel pracoval takřka výhradně 
s čistě instrumentálními pasážemi ze čtyř hudebních dramat, jejichž 
délka postupně narůstá od dvou a půl po necelých pět hodin. Při této 
důslednosti se mu nepovedlo získat více než oněch 70 minut.
 Tvůrce Prstenu beze slov tím mimoděk podtrhl skutečnost, že Wag-
ner byl především a nade vše autorem hudby sloužící opernímu divadlu. 
I jeho předehry k Bludnému Holanďanovi, Tannhäuserovi či Lohengrino-
vi jsou ve své podstatě velkými vyprávěními o opeře, která bude násle-
dovat. Jsou to de facto symfonické básně, jejichž děj si lze po zhlédnutí 
celého díla snadno zpětně sestavit. V Prstenu Nibelungově šel Wagner 
o hodně dál a podřídil celý orchestr komplexnímu dramatickému dílu,  
v českých divadlech z různých důvodů prakticky nehranému.

Humanismus a spása světa
Francouzský spisovatel a muzikolog Romain Rolland pokládal Wagnera 
za jednoho ze dvou největších duchů 19. století – tím druhým byl pod-
le něj Lev Nikolajevič Tolstoj. Je pozoruhodné, s jakou samozřejmostí 
přitom Rolland dokázal zapomenout na Wagnerův odporný antisemiti-
smus, pro který nelze nalézt žádnou rozumnou omluvu. A to ani s od- 
kazem na společenské poměry „před holokaustem“, což wagnerovští 
fanatici dodnes rádi dělají. Rolland jistě myslel výhradně na Wagnero-
vo velké dílo, o němž v tomto směru není nejmenších pochyb. 
 Wagner sledoval více cílů a jeho osobnost zahrnovala množství 
drastických kontrastů – v tom byl pravý romantik se vším všudy. Ale co 
se týká díla, vždy hledal v rozporech harmonii. Byl nekonečný skeptik, 
ale také idealista. Viděl nedokonalost světa i jeho postupné upadání 
do zkázy, ale chtěl ho svým dílem napravit a spasit: Prsten Nibelungův 
v tom není výjimkou. 



 Po klíčových událostech velkého dramatu vede posluchače i Maa-
zelova orchestrální suita. Dlouhá úvodní prodleva kontrabasů a fagotů 
je hudebním obrazem čisté přírody, z níž celé drama vyrůstá. Rozlé-
vá se Rýn – měkce plynoucí řeka, nad níž sedávala víla Lorelei, ale  
u Wagnera skrývá na dně zlatý poklad. Uloupí ho vládce Nibelungů, 
trpaslík Alberich, který se kvůli tomu zřekl lásky a citu. Proto také může 
ze zlata vyrobit prsten, který mu dá vládu nad celým světem. Stvořil 
tím nebývalý druh obchodu: vyměnil čisté a posvátné city za moc  
a za majetek. Právě v tomto druhu kšeftování viděl Wagner základní 
problém světa, v němž sám žil. Dá se říci, že celý zbytek Prstenu 
Nibelungova je věnován pokusům, jak napravit důsledky Alberichova 
zvráceného činu a vrátit zlato zpět na dno Rýna. Tím zmizí pokušení 
majetku i moci a svět bude mít šanci na obnovu. 
 Druhým velkým hráčem Prstenu je vládce bohů Wotan: pozoru-
hodná bytost, která nevládne z vyšší moci, ale na základě smluv, které 
uzavřela s ostatními bohy i národy. Smlouvy jsou pro Wagnera dru-
hým faktorem, který vládne světu. Sám Wotan je otrokem svých smluv, 
pokládá se za nejnesvobodnějšího ze všech. Jistě není náhodou, že 
chmurně sestupný motiv smlouvy je hudebně mnohem výraznější než 
nenápadný, teskný kroužek samotného prstenu. Zdá se, jako by Wa-
gner jeho majitele spíš litoval, zatímco smlouvy dopadají na jejich 
aktéry jako nelítostné kladivo. Na základě smluv musí Wotan vydat 
obrům bohyni mládí Freiu jako mzdu za stavbu Valhally. Zde si lze 
ještě říci, že nebylo nutné na tak hloupý závazek přistupovat. Později 
ale musí Wotan na základě božské smlouvy zabít svého jediného syna 
Siegmunda, který narušil další smlouvu zvanou manželství. Na zákla-
dě podvodně narafičené, leč uzavřené smlouvy je nakonec zabit i 
Wotanův vnuk Siegfried. Smlouvy drží celý svět v kleštích a nedovolují 
nikomu svobodně jednat: to snadno pochopí každý, kdo si někdy vzal 
hypotéku.
 Může se zdát, že dlouhodobá půjčka nemá s bohy a hrdiny nic 
společného, ale Wagner právě na tyto situace myslel. Obracel se sice 
k mytologickým, historickým a pohádkovým námětům, ale nikdy při-
tom nepsal mytologické, historické ani pohádkové opery. Vyjadřoval 
se výhradně ke své současnosti: hledal v ní místo pro člověka, umělce 
i pro lásku, a především cestu ke svobodě, harmonii a spáse. 
 V Prstenu Nibelungově je touha po lepším uspořádání světa pa-
trná možná nejsilněji ze všech Wagnerových děl. Geniální autor se 
podíval na staré mýty a připsal k nim další. Vytváří si je každá doba, 
proč by na ně neměla právo i průmyslová revoluce a kapitalismus – 
jeho mýtem je právě Prsten Nibelungův. Je to mýtus o prokletí i sva-
zující tíze vlastnictví, touhy po moci a řádně uzavřených smluv. Mýtus  
o bezmoci bohů, hrdinů i obyčejných lidí spoutaných v nasmlouvaném 
vězení. Ale nakonec také o možnosti vykoupení a spásy.

Jeden prsten vládne všem
Pokud přijde řeč na prsten moci, většina lidí si dnes nejspíš předsta-
ví Tolkienovu trilogii Pán prstenů – ať už v její románové či filmové 
podobě. Nejde ale jen o prsten: lakotní a na zlato fixovaní trpaslíci 
připomenou Wagnerovy Nibelungy, v obou dílech se objeví zlomený 
meč, který je potřeba znovu ukovat. Touha po prstenu likviduje jeho 

majitele u Tolkiena i u Wagnera, u obou se prsten také musí vrátit na 
místo, odkud vzešel. 
 Podobnosti nejsou náhodné: oba autoři vycházeli alespoň čás-
tečně ze stejných pramenů, k nimž patřila Starší i Mladší Edda, Sága  
o Volsunzích, Beowulf a mnoho dalších. Oba se dotýkali i středověké 
epiky a křesťanských témat.
 Tolkienovo dílo vznikalo v letech 1939–1947 a jsou v něm znát 
modernější postupy při cestě ke zničení prstenu. Vedou se zde i zpra-
vodajské války, armády podnikají klamné útoky, množství zla působí 
propaganda, magické palantíry umožňují komunikaci na libovolnou 
vzdálenost. Vyústění situace je ale značně starosvětské: prsten je roz-
taven v plamenech Hory osudu a svět získává spravedlivého krále ze 
starého rodu. K současnosti více promlouvá úplný závěr, podle nějž si 
hobiti musí udělat pořádek ve svém Kraji sami: to za ně nevyřeší ani 
ten nejspravedlivější král.
 Wagnerův bůh Wotan si naopak v duchu romantických ideálů  
o nespoutané individualitě neumí představit, že by svět napravil někdo 
jiný než jeho potomek a mimořádný hrdina. Silný nejen fyzicky, ale 
také absolutní nezávislostí na panujícím systému smluv a touhy po 
moci. Pozoruhodné je, že se to nakonec nepovede ani Siegfriedovi, 
který tuto představu dokonale splňuje. Jeho rodiče jsou dvojčata a je 
tedy plodem zcela antisystémového incestu. Vyrůstal bez rodičů a vy-
choval sám sebe pozorováním přírody. Je nezkažený konvencemi, ale 
také neomalený, nesmírně silný, přímý a strašně naivní – i proto naletí 
na smlouvu, která ho stojí život. Wagnerovi hrdinové ve skutečnosti 
nemohou uspět a prsten se nakonec sice vrátí na dno řeky, ale není 
zničen. Závěr tak zůstává otevřený: v orchestru se mísí motivy Rýna  
a Valhally, s jejímž požárem hoří i veškerá božstva, nade vším se 
klene motiv vykoupení láskou. Lidé mají novou šanci k nápravě světa, 
ale volba prostředků zůstává v jejich vlastních rukou. 
 
Suita Prsten beze slov obsahuje postupně tyto části Prstenu Nibelun-
gova:
I. Rýnské zlato
 Příroda a Rýn – Myšlenky na prsten a na Valhallu – Sestup do říše  
 Nibelungů s bušením kovářských kladiv – Přivolávání bouřky
II. Valkýra
 Bouře – Siegmundův útěk a setkání s jeho sestrou Sieglindou v do- 
 mě jejího manžela – Vyrvání meče z kmene stromu a útěk souro- 
 zenců, z nichž se stali milenci – Setkání Wotana s valkýrou Brünn- 
 hilde – Jízda valkýr – Wotanovo loučení s Brünnhilde
III. Siegfried
 Obavy Alberichova bratra, kováře Mimeho – Siegfriedovo kování  
 meče – Šumění lesa, zpěv lesního ptáka – Siegfried zabíjí draka  
 Fafnera – Fafnerův nářek
IV. Soumrak bohů
 Siegfriedův dialog s Brünnhilde – Siegfriedova cesta po Rýnu –  
 Svolávání mužů na hrad Gibichungů – Siegfriedovo setkání s dce- 
 rami Rýna – Siegfriedova smrt a smuteční hudba – Brünnhildina  
 oběť a finále

Boris Klepal



O účinkujících
Kořeny brněnské filharmonie sahají do sedmdesátých let 19. století, 
kdy v Brně mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického 
orchestru. Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamněj-
ší programovou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho 
autentického interpreta. 
 Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením roz-
hlasového a krajského orchestru a od té doby patří svou velikostí i vý- 
znamem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na tisíc 
koncertů v Evropě, ve Spojených státech, v Latinské Americe, na Dál-
ném i na Blízkém východě. Je pravidelným hostem světových i českých 
festivalů, kde často spojuje umělecké síly s vynikajícím Českým filhar-
monickým sborem Brno. 
 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi. 
Kromě realizace nahrávek pro řadu společností (Supraphon, Sony Mu-
sic, IMG Records, BMG, Channel 4) zakládá Filharmonie Brno v roce 
2020 svůj vlastní nahrávací label. Dynamicky také rozvíjí zakázkové 
nahrávání pro globální klientelu v rámci Czech Orchestra Recordings.
 Dějinami orchestru prošla řada českých a světových dirigentských 
osobností jako Břetislav Bakala, František Jílek, Petr Altrichter, Jiří Bě-
lohlávek, Sir Charles Mackerras, Jakub Hrůša nebo Tomáš Netopil. 
Od sezony 2018/2019 je šéfdirigentem a uměleckým ředitelem Den-
nis Russell Davies.
 Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open air festival na brněn-
ském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelkou renomova-
ných festivalů Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby 
a Expozice nové hudby. Zaštiťuje mezinárodně proslulý dětský sbor 
Kantiléna, od roku 2010 se podílí na festivalu mladých hudebníků 
Mozartovy děti, v roce 2014 zakládá svou Orchestrální akademii.
 Filharmonie Brno je dnes nejen silným hráčem na poli symfonic-
ké hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební 
sezony druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem  
a kreativním lídrem orchestrální dramaturgie. Působí v neorenesanč-
ním Besedním domě, „brněnském Musikvereinu“ z dílny Theophila von 
Hansena z roku 1873, a těší se na nový moderní koncertní sál, kte-
rý navrhuje tým architektů Tomasze Koniora a Petra Hrůši a akustika  
Yasuhisa Toyoty.



Dennis Russell Davies (1944) se narodil ve městě Toledo v Ohiu 
a vystudoval proslulou newyorskou Juilliard School. Soustavně diri-
govat začal jako hudební ředitel komorního orchestru v Saint Paulu  
v Minnesotě (1972–1980), v letech 1977–2002 byl také šéfdirigen-
tem newyorského Orchestru amerických skladatelů a v letech 1991 
až 1996 hudebním ředitelem Brooklynské filharmonie. Od roku 1980 
trvale žije v Evropě, a to nejprve v Německu jako hudební ředitel 
Stuttgartské státní opery (1980–1987), šéfdirigent orchestru Beetho-
venhalle v Bonnu, hudební ředitel Bonnské opery a Beethovenova 
festivalu (1987 až 1995). Se Stuttgartským komorním orchestrem na-
snímal jako jeho šéf (1995–2006) na CD komplet 107 Haydnových 
symfonií. 
 Během následujícího trvalého pobytu v Rakousku byl (od roku 
1997) profesorem dirigování na salcburském Mozarteu a šéfdirigen-
tem Symfonického orchestru Vídeňského rozhlasu, roku 2002 se stal 
(na patnáct let) šéfdirigentem Brucknerova orchestru a ředitelem opery 
Zemského divadla v Linci; tam mu byl také v roce 2014 udělen titul 
Generálního hudebního ředitele. V letech 2009–2016 měl též úvazek 
šéfdirigenta symfonického orchestru v Basileji. 
 Mezinárodní kritika označuje Daviese za odvážného interpreta 
klasického (!) repertoáru, jejž nezanedbává při svém poučeném zá-
jmu o novou a nejnovější tvorbu, živeném trvalou spoluprací a osob-
ními vztahy s význačnými soudobými tvůrci; mezi ně patří (nebo pa-
třili) Luciano Berio, William Bolcom, John Cage, Philip Glass, Heinz 
Winbeck, Aaron Copland, Lou Harrison, Laurie Anderson, Arvo Pärt, 
Hans Werner Henze, Kurt Schwertsik, Thomas Larcher, Balduin Sulzer 
a Manfred Trojahn. 
 Jako dirigent nebo klavírista (nebo obojí současně) vydal Davies 
víc než 80 hojně oceňovaných snímků: kompletní symfonie Brucknero-
vy, Haydnovy, Honeggerovy a Glassovy, se svou ženou, klavíristkou 
Maki Namekawou, natočil mj. Beethovenova Fidelia a Mozartovu 
Kouzelnou flétnu v Zemlinského aranžmá pro čtyřruční klavír nebo 
Šostakovičovu Čtvrtou symfonii ve skladatelově úpravě pro dva klaví-
ry. V roce 2009 byl Dennis Russell Davies zvolen za člena Americké 
akademie umění a věd, v roce 2014 jej francouzské ministerstvo kul-
tury jmenovalo komandérem Řádu umění a literatury a v roce 2017 
obdržel od rakouské vlády Rakouský čestný kříž za vědu a umění  
I. stupně. Od sezony 2018/2019 stojí v čele Filharmonie Brno jako 
její šéfdirigent a umělecký ředitel. Od podzimu 2020 je i šéfdirigen-
tem rozhlasového orchestru MDR v Lipsku a hostujícím profesorem na 
Janáčkově akademii múzických umění v Brně.
Více na www.dennisrusselldavies.com

© Andreas H. Bitesnich



Summary

Schubert and Wagner: Romanticism from beginning 
to end 

Franz Schubert’s (1797–1828) Unfinished Symphony, which 
opens tonight’s programme, is usually considered the first symphony 
of the era of Romanticism, which later found its climax and its pro-
gression towards the distant musical future in Wagner. Thus, a single 
concert will feature music from the very beginning and the waning of 
Romanticism.
 The two movements of Schubert’s symphony project a lot more 
nostalgia and peace than romantic turmoil. The triple metre creates 
an unhurried feeling and the gentle instrumentation conjures amazing 
colours that foreshadow the possibilities of a modern orchestra.  
A balanced combination of melodic and conceptual ideas is typical 
of Schubert and suggests why 20th and 21st century composers are 
among those who like to return to his music.

The German composer Richard Wagner (1813–1883) created 
his four-opera cycle Der Ring des Nibelungen largely on the basis of 
ancient myths. In doing so, Wagner in turn became the maker of an 
entirely new myth that amazes by its very length, but more importantly 
by its intellectual breadth, which continues to permit many new, often 
diametrically different yet entirely legitimate interpretations.
 Thanks to The Ring Without Words, a suite compilated by the 
conductor Lorin Maazel, it has become possible to feature Wagner 
as a fully-fledged subject of the concert programme: apart from opera 
overtures, his oeuvre does not otherwise offer much opportunity to do 
so.
 The megalomania shown by Wagner in his choice of musical 
means often conceals how sparingly he used them. Considering 
the size of the orchestra he required – which at the time the Ring 
was conceived was truly extraordinary – it is surprising how little 
purely symphonic music there is in the cycle. Maazel worked almost 
exclusively with the purely instrumental sections from the four music 
dramas, which together take about 15 hours to perform. Adhering 
strictly to his guiding principle, he was not able to extract more than 
70 minutes of music. In doing so, the creator of The Ring Without 
Words has inadvertently underlined the fact that Wagner was above 
all a composer of music in service of the opera theatre.

Boris Klepal, translated by Štěpán Kaňa



Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas, vypnuli mobilní tele-
fony a během koncertu nefotografovali. Po jeho začátku není vstup do 
sálu umožněn. 
Změna programu a účinkujících vyhrazena.

Za podporu a spolupráci děkujeme

Vydala Filharmonie Brno v roce 2022 nákladem 400 výtisků
texty Boris Klepal
motiv na obálce je inspirovaný stropní malbou ze zásálí Besedního
domu, která představuje páva s květinami
foto archiv Filharmonie Brno, není-li uvedeno jinak
produkce Printeco s.r.o.
redakční uzávěrka 27I5I2022

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 Ministerstva kultury 
České republiky a Jihomoravského kraje.

Zveme vás na

MOZARTOVY DĚTI, festival mladých hudebníků 8.–19. 6. 2022

Slavnostní koncert Mozartových dětí 12. 6. 2022 v Janáčko-
vě divadle v 19:00: Mařatka Neviditelný les, Dvořák Holoubek, 
Martinů Kdo je na světě nejmocnější?; Filharmonie Brno a „mladí 
Mozarti“ ZUŠ Jihomoravského kraje, vypravěč Kryštof Mařatka, diri-
genti Michal Jančík a Chuhei Iwasaki

Koncert dětských sólistů s Filharmonií Brno 14. 6. 2022  
v Besedním domě v 18:00: Mozart, Bartók, Lalo, Křtitel Neru-
da, Šostakovič a další; Filharmonie Brno a dětští sólisté, dirigent Jiří 
Habart, moderují Kristýna Drášilová a Matěj Nárožný

FESTIVAL ŠPILBERK, 15.–25. 8. 2022 ve 20:00 na velkém nádvoří 
hradu

Zahájení s Camille Thomas 15. 8. 2022: Bartholdy Hebridy, 
Bruch arr. Maisky Kol Nidrei, Stravinskij Pulcinella, Popper 
Maďarská rapsodie, Čajkovskij Serenáda C dur; Camille Thomas – 
violoncello, PKF – Prague Philharmonia, dirigentka Alevtina Ioffe

John Williams 90 17. 8. 2022: výběr z hudby k filmům Hvězdné 
války, Čelisti, Harry Potter a Kámen mudrců, Indiana Jones, Jurský 
park a dalších; Český národní symfonický orchestr, dirigent Steven 
Mercurio

Roman Dragoun & B-Side Band 18. 8. 2022: nejznámější pís-
ně Romana Dragouna s komorním orchestrem a sborem v aranžmá 
Zdeňka Nováka; Roman Dragoun – zpěv, klávesy, Czech Ensemble 
Baroque Choir, B-Side Band, členové Filharmonie Brno, dirigent Dan 
Kalousek

Z Brna do Nového světa 25. 8. 2022: Janáček Žárlivost, Korn- 
gold Houslový koncert D dur, Dvořák Symfonie č. 9 e moll „Z Nové-
ho světa“; Chloë Hanslip – housle, Filharmonie Brno, dirigent Dennis 
Russell Davies

Prodej vstupenek
• on-line: www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno, Besední, 602 00 Brno
	  +420 539 092 811, e-mail: predprodej@filharmonie-brno.cz
 PO–PÁ 12:00–18:00 h
• ½ hodiny před koncertem v místě jeho konání



www.filharmonie-brno.cz
www.salprobrno.cz


