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David Paša je absolventem brněnské konzervatoře a členem or-
chestru NdB a Orchestrální akademie Filharmonie Brno. Nyní studuje 
JAMU ve třídě Martina Opršála. Úspěšně se zúčastnil Interpretační 
soutěže mladých talentů Janáčkovy filharmonie Ostrava a v příští se-
zoně tak uvede v české premiéře koncert pro bicí nástroje a orchestr 
Inkantace Einojuhaniho Rautavaary. Spolupracuje také mj. s písničká-
řem Pavlem Čadkem nebo kapelou Pro Tebe. Pedagogicky působí na 
ZUŠ Vítězslavy Kaprálové.

Bianka Soukupová začala na lesní roh hrát v devíti letech pod ve-
dením Františka Skočka na základní umělecké škole v Novém Jičíně, 
kde se také věnovala zpěvu a baletu. Z těchto tří oborů si nakonec  
vybrala právě lesní roh a v roce 2014 započala své studium na Kon-
zervatoři Brno ve třídě Jindřicha Petráše. V současné době studuje 
druhý ročník hry na lesní roh na JAMU v Brně pod vedením téhož 
profesora.

Radek Jablonovský je klavírista pocházející z Ostravy, kde vystu-
doval Janáčkovu konzervatoř v Ostravě v oboru klasický klavír pod 
vedením Michala Bárty a Michala Zátopka. Od roku 2019 je studen-
tem JAMU v oboru jazzový klavír u Víta Křišťana.
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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

Zveme vás na

Andělské symfonie, 7. ab. koncert cyklu Filharmonie doma v Be- 
sedním domě 26. a 27. 5. 2022 v 19:00: Stravinskij Symfonie 
dechových nástrojů, Mozart Symfonie č. 39, Reger O Mensch 
bewein dein Sünde groß, Kančeli Angels of Sorrow (Andělé smutku); 
Kantiléna, sbormistr Michal Jančík, Filharmonie Brno, dirigent Dennis  
Russell Davies. Koncerty se konají při příležitosti Dne nezávislosti  
Gruzie (26. 5.).

Prsten beze slov, 4. ab. koncert cyklu Filharmonie v Janáčkově 
divadle I 2. a 3. 6. 2022 v 19:00: Schubert Symfonie č. 8 h moll 
„Nedokončená“, Wagner Prsten beze slov (zkompiloval Lorin  
Maazel); Filharmonie Brno, dirigent Dennis Russell Davies

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.



PAUL HARVEY
Kvartet pro tři klarinety a basklarinet (výběr) I 6'
1. Preludium
2. Waltz
3. Scherzo

Klarinet Kvartet Brno:
 Jana Krejčí klarinet
 Dominik Sedlák (j. h.) klarinet
 Věra Drápelová klarinet
 Jakub Vajda (j. h.) basklarinet

LEONARD BERNSTEIN
Sonáta pro klarinet a klavír I 12'
1. Grazioso
2. Andantino – Vivace e leggiero

Jana Krejčí klarinet
Dana Drápelová (j. h.) klavír

BRUCE HAMILTON
Interzones pro vibrafon a zvukový pás, česká premiéra I 11'

David Paša vibrafon

KRZYSZTOF PENDERECKI
Koncert pro lesní roh a orchestr (klavír) „Winterreise“ I 18'

Bianka Soukupová lesní roh
Radek Jablonovský (j. h.) klavír

Koncert se uskuteční bez přestávky.

Orchestrální akademie Filharmonie Brno (OAFB) je projekt, 
který umožňuje mladým talentovaným hudebníkům – studentům či čer-
stvým absolventům hudebních škol přijímaným na základě výběrového 
řízení – získat orchestrální praxi v profesionálním tělese. Filharmonie 
si touto cestou vychovává nové generace hráčů, kteří jednou mohou 
usednout do jejích řad. OAFB má za sebou sedm sezon fungování 
a její plody jsou již nyní zjevné: někteří její absolventi jsou už členy 
našeho orchestru, jiní se do něj pravidelně vrací vypomáhat. Význam 
a cennost této zkušenosti pro umělecký růst mladých hudebníků i pro 
budoucnost orchestru jsou tak nezpochybnitelné. 
 Dvouleté působení v OAFB ovšem skýtá jejím členům nejen mož-
nost orchestrální praxe, ale také příležitost prezentovat své schopnosti 
v komorní hudbě, a to v koncertní řadě nazvané Mladá krev. Cy-
klus si v uplynulých sezonách získal početné publikum, které oceňuje 
mladicky strhující projevy účinkujících, atraktivní rozmanitý repertoár  
a v neposlední řadě i podmanivou atmosféru těchto koncertů, při nichž 
je sál Besedního domu intimně nasvícen a atypicky rozestaven a hu-
debníci jsou takřka na dosah, jak ostatně naznačuje podtitul cyklu 
Hudba zblízka. Při koncertech odpadá bariéra pódia i večerní róby.

Tvorba britského skladatele Paula Harveyho (1935) je neodděli-
telně spjata s jednoplátkovými dřevěnými dechovými nástroji – ať už 
jde o jakékoliv členy rodiny klarinetových nástrojů či saxofonů. Těm se 
v průběhu své kariéry věnoval především z hlediska interpretačního  
a pedagogického, přičemž od roku 1969 působil jako profesor hry na 
klarinet na britské Royal Military School of Music. Jeho Kvartet pro 
tři klarinety a basklarinet vyšel tiskem v roce 1974 a sestává 
celkem ze čtyř vět. Posluchač může postřehnout, že počátek každé  
z nich zahajuje motiv z konce věty předchozí, který je následně dále 
rozvíjen v rámci motivicko-tematické práce.

Sonáta pro klarinet a klavír zažila svou premiéru 21. dubna 
1942 v Institute of Modern Art v Bostonu. Klarinetový part hrál teh-
dy David Glazer a za klavír zasedl její autor Leonard Bernstein 
(1918–1990). Ten zmíněnou skladbu zkomponoval během let 1941 
až 1942 a dedikoval ji klarinetistovi Davidu Oppenheimovi, jehož 
poznal během studií v Tanglewoodu (s ním ji ale provedl až rok po 
premiéře). Jde o první Bernsteinovu práci vydanou tiskem, která si brzy 
našla stálé místo mezi nejoblíbenějšími díly klarinetového repertoáru 
20. století. Sonáta sestává ze dvou vět, z nichž druhá svou délkou 
značně převyšuje první. Její hudební jazyk, ostatně autorův styl jako 
celek, vykazuje inspiraci tvorbou skladatele a jeho přítele Aarona  
Coplanda a obecně vlivy evropské Nové věcnosti (Neue Sachlichkeit). 
Na to samozřejmě navazují též jazzové elementy obsažené jak v syn-
kopické rytmice zejména druhé věty, tak v charakteru klarinetového 
partu spojujícího aspekty jazzové i klasické hry na tento nástroj.

Bruce Hamilton (1966) vyučuje hudbu jako profesor na Western 
Washington University a v uměleckém provozu vystupuje v roli skla-
datele i interpreta. Mezi jeho hlavní okruhy zájmu patří v této sfé-

ře hra na bicí nástroje a elektronická hudba. Tyto dvě aktivity jsou  
v jeho tvorbě mnohdy spojovány, což platí též pro kompozici Inter-
zones pro vibrafon a zvukový pás z roku 1996. Neustále morfující 
na počítači předkomponovaná zvuková páska (dnes již tedy v digitál-
ním formátu) nabývá mnoha podob od ambientních zvukových ploch  
a úseků čerpajících z konvenčnějších žánrů až po většinovou zvu-
kovou koláž. V těsném sepjetí s nahrávkou pak působí vibrafonový 
part. V rámci dialogu se tyto dvě vrstvy místy vzájemně doplňují, jindy 
imitují. Interpret se při provedení musí spoléhat na rytmická vodítka  
v nahrávce naznačená ve vrchní osnově notového zápisu.

Krzysztof Penderecki (1933–2020) našel místo v obecném po-
vědomí spíše prostřednictvím skladeb svého avantgardního tvůrčího 
období. V jeho náhledu na hudbu však nastal v polovině 70. let zlom, 
s nímž se přiklonil k tradičnějším kompozičním metodám. Do tohoto 
tvůrčího období spadá také Koncert pro lesní roh a orchestr 
„Winterreise“ jakožto dílo nepříliš letité. Ačkoliv by se tak na první 
pohled mohlo zdát, podtitul skladby ve skutečnosti přímo nesouvisí 
se známým písňovým cyklem Franze Schuberta. Jeho prostřednictvím 
totiž autor odkazuje na vzpomínku z mládí, kdy ho jeho děd vzal 
na loveckou výpravu do lesa. V návaznosti na ni pak v intencích 
skladatele představuje hudba jakousi afirmaci sepjetí člověka s pří-
rodou. Lovecká tematika se odvíjí rovněž od sólového nástroje, který 
je s ní na základě svého původu odjakživa spojován. Kompozice 
vznikla roku 2007, kdy se Pendereckému naskytla příležitost napsat 
koncert pro chorvatského virtuose na lesní roh Radovana Vlatkoviće. 
Ten ji také společně s Brémskými filharmoniky pod vedením skladatele  
v roli dirigenta provedl při její premiéře, jež se uskutečnila 5. května 
2008 v Brémách. Dnes ale bude koncert posluchačům představen  
v aranžmá, které pro potřeby komorní hry redukuje orchestrální fak-
turu na klavírní doprovod.

Daniel Śniežek

Klarinet Kvartet Brno je komorní soubor, který založili v roce 
2019 čtyři studenti z brněnské konzervatoře, JAMU a HAMU – Do-
minik Sedlák, Jana Krejčí, Věra Drápelová a Jakub Vajda. 
Kvarteto pravidelně vystupuje na koncertech, vernisážích, kongre-
sech, rautech, svatbách a recitálech v České republice a na Sloven-
sku. Jejich pestrý repertoár prochází napříč různými žánry od klasic-
ké hudby přes hudbu filmovou, muzikálovou a popovou, v podobě 
originálních aranžmá pro tři klarinety a basklarinet.

Dana Drápelová pedagogicky působí jako docentka na katedře 
dechových nástrojů Hudební fakulty JAMU. Vystupuje v komorních 
souborech (často se svým mužem, klarinetistou Emilem Drápelou, je 
členkou souboru Sonata a tre), nezřídka interpretuje soudobou hud-
bu (premiérovala řadu skladeb českých autorů), nahrává pro Český 
rozhlas.


