Více hudby!
aneb Edukace
pro každého
Milé děti, školáci, rodiče,
prarodiče, učitelé,
již počtvrté jsme tady s vámi a pro ty z vás,
kteří potřebujete hudbu pro svůj život,
ale připadá vám, že to je celé nějak strašně
složité, vznešené, nedosažitelné… že vám to
nikdy nikdo nevysvětlil, neřekl vám, že se
není čeho bát a že u hudby můžete zažívat
hluboké pocity i nečekanou radost.
Mám pro vás dobrou zprávu – nezáleží
na vašem roku narození ani na stavu vašeho
talentu. Vše co potřebujete, je zvědavost při
nahlédnutí do nového katalogu Více hudby!,
který pro vás Filharmonie Brno připravila
v sezoně 2022/2023. Pokud chodíte na
naše koncerty, vyberte si z naší bohaté
edukační nabídky a vaše koncerty prožijete
ještě intenzivněji. A pokud jste se na koncert
ještě neodvážili, určitě po některém z kurzů
či setkání ztratíte ostych a objevíte nový
rozměr vašeho světa.
Vaše Marie Kučerová
a lektorky edukace
PS: Váš zájem velmi rychle vyčerpá
nabízené termíny, takže vybírejte rychle!
A aby to šlo ještě rychleji, přecházíme na
online podobu katalogu, kam se dostane
opravdu každý.
Těšíme se na vás!

.
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Pro děti
Prázdninové workshopy
Teo a Hans

Co je to umění?

11.–15. 7. 2022, 9:00–16:00 h
Besední dům a Pražákův palác

18.–22. 7. 2022, 9:00–16:00 h
Besední dům a Univerzitní kino Scala

Hudebně-výtvarný kurz Filharmonie Brno
a Moravské galerie v Brně

Hudebně-animační kurz

Byly jednou dva domy, které postavil
vídeňský architekt Theophil von Hansen.
V jednom bydlí hudba a v tom druhém
obrazy a sochy. Málokdo ví, že každý
z nich má svého ducha, který jej ve dne
v noci střeží. Jmenují se Teo a Hans
a v průběhu artcampu se nám stanou
průvodci světem hudby a umění.
Během tohoto výjimečného týdne vznikne
na společném nádvoří dvou budov unikátní
stavba a účastníci kurzu si vyzkouší,
co se stane, když se Pražákovým palácem
rozezní hudba a Besední dům ožije
konceptuálními díly. Na úplný závěr se oba
domy doslova propojí. Jak? To bude
překvapení.
• lektorky: Kristýna Drášilová,
Michaela Kulísková, Michaela Gerichová
a Dominika Halvovová
• pro děti ve věku 6–14 let
• cena: 3 000 Kč
(zvýhodněná cena za každého dalšího
sourozence je 2 600 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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Co je umění? 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 zanimujeme.
Týden intenzivních zážitků završíme
premiérou našich krátkých filmů na velkém
plátně kina Scala.
• lektorky: Kristýna Drášilová,
Michaela Gerichová
a lektoři Univerzitního kina Scala
• pro děti ve věku 7–14 let
• cena: 3 000 Kč
(zvýhodněná cena za každého dalšího
sourozence je 2 600 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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Pro děti

Pro děti
Tajemná zahrada

Ve stroji času

Od desíti do desíti

Podzim na předměstí

8.–12. 8. 2022, 9:00–16:00 h
Jurkovičova vila

22.–26. 8. 2022, 9:00–16:00 h
ZUŠ Veveří

24.–25. 9. 2022, 10:00–10:00 h
Besední dům a Pražákův palác

26.–17. 10. 2022, 9:00–16:00 h
Besední dům a Jurkovičova vila

Hudebně-výtvarný kurz Filharmonie Brno
a Moravské galerie v Brně

Hudebně-pohybový kurz Filharmonie Brno
a ZUŠ Veveří

Hudebně-výtvarný kurz Filharmonie Brno
a Moravské galerie v Brně

Hudebně-výtvarný kurz Filharmonie Brno
a Moravské galerie v Brně

V Brně, ve čtvrti zvané Žabovřesky na úpatí
Wilsonova lesa a blízko řeky Svratky, se
nachází vila, kterou zde před 116 lety
nechal postavit významný architekt Dušan
Jurkovič. Tuto vilu obklopuje krásná, avšak
trochu tajemná zahrada. Vládnou zde
královny růže, chrání ji popínavá vistárie
a její historii pamatuje už jen starý ořech
vzadu v zahradě. Na účastníky kurzu čeká
pětidenní dobrodružství, během kterého se
pomocí hudebních a výtvarných elementů
pokusí vyvolat genia loci a odhalí dlouho
dřímající tajemství tohoto místa.
Srpnové letní dny plné pohody, tvorby,
hudby a zahradničení.

Nasedněte s námi do neobvyklého
dopravního prostředku, který nás přepraví
do dob jak dávno minulých, tak 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.

Byli jste někdy v galerii nebo filharmonii
v noci? Víte, jak vypadají obrazy pod
rouškou tmy? A jak se člověku zbystří sluch,
pokud poslouchá nebo hraje v úplně
zhaslém koncertním sále? Jak se asi
v takových starých domech spí?
Sbalte si spacáky a karimatky a pojďte
s námi strávit den a noc s uměním.

Nejkrásnější a nejbarevnější čas je tu!
Pojďte ho společně strávit v nádherném
prostředí Jurkovičovy vily. Těsně před tím,
než se zdejší zahrada ubere k zimnímu
spánku, se dozvíme, jakou péči na podzim
potřebuje, jak se provádí podzimní výsadba
anebo kam se schovávají před zimou
broučci. Budeme si hrát a tvořit s barvami
i materiály, které nám příroda nabídne,
a prožijeme podzim brněnské smetánky
z počátku minulého století. Celé místo
nakonec uspíme společnou ukolébavkou.

• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Gerichová
• pro děti ve věku 6–12 let
• cena: 3 000 Kč
(zvýhodněná cena za každého dalšího
sourozence je 2 600 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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• lektorky: Kristýna Drášilová,
Michaela Kulísková, Gabriela Hrabalová
a Jana Buchtová
• pro děti ve věku 6–15 let
• cena: 3 000 Kč
(zvýhodněná cena za každého dalšího
sourozence je 2 600 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Gerichová
• pro děti ve věku 8–14 let
• cena: 750 Kč
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Gerichová
• pro děti ve věku 6–11 let
• cena: 1 500 Kč
(zvýhodněná cena za každého dalšího
sourozence je 1 300 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

7

Pro rodiče s dětmi
Rodinné abonmá
Dětský posluchač jako partner účinkujících
vtažený do děje a zábavnou formou nabývající informace nejen o hudbě. Kontakt s publikem
nadřazený nad výchovnou roli, která se
odsouvá do podvědomí. Odlehčená forma,
které děti rozumějí a která pobaví i dospělé.
Velmi oblíbené sobotní dopolední koncerty,
kterým předchází tematický hudební workshop
a přednáška pro (pra)rodiče.
Koncerty jsou vhodné pro děti od 4 let.

V Africe

Do filharmonického kamionu naskládáme
kufry, frakovky, botovky, pícháky i nástroje
a vyrazíme vstříc hudebním dobrodružstvím
z celého světa. Čemu se říká jogurťák
a čemu prasečák? A na jaké výpravy musí
orchestr nutně sbalit samolepky? Pojedeme,
poplujeme, poletíme a možná i trošku
popojdeme z Brna napříč celým světem
zase domů do Brna. Že to není možné?
Kristýna a její hosté jsou připraveni společně
s vámi čelit všem nástrahám největšího turné
v historii Filharmonie Brno. Tak se pěkně
sbalte a prožijte s námi zábavu s hudbou
z celého světa.

25. 3. 2023, 10:30 h
Besední dům

Severní Evropou

• vstupenky na koncerty v předprodeji
Filharmonie Brno

12. 11. 2022, 10:30 h
Besední dům
• moderátoři: Kristýna Drášilová
a Vítězslav Mikeš, režie Rudolf Chudoba,
Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Asie
3. 12. 2022, 10:30 h
Besední dům
• moderátoři: Kristýna Drášilová
a Josef Škarka, režie Rudolf Chudoba,
Filharmonie Brno, dirigent Chuhei Iwasaki
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18. 2. 2023, 10:30 h
Besední dům
• moderátoři: Kristýna Drášilová
a Michal Jančík, režie Rudolf Chudoba,
Kantiléna a členové Filharmonie Brno,
dirigent Michal Jančík

Napříč Amerikou
• moderátoři: Kristýna Drášilová
a Josef Škarka, režie Rudolf Chudoba,
Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Zase doma v Brně
13. 5. 2023, 10:30 h
Besední dům
• moderátoři: Kristýna Drášilová a hosté,
režie Rudolf Chudoba, Filharmonie Brno,
dirigent Adam Sedlický

Workshopy
ke koncertům
Pro malé cestovatele je před koncerty připravena hudební dílna, která začíná vždy v 9:15
ve foyer Besedního domu (vstup zdarma a bez
registrace). Dospělí mohou ve stejné době navštívit odbornou přednášku hudebních hostů.
• lektorky: Michaela Kulísková
a Lucie Prokopová
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Pro rodiče s dětmi

Pro rodiče s dětmi

Komorní rodinná
odpoledne

Cyklus workshopů
pro rodiče s dětmi

Workshopy pro rodiče a děti
(2–4 roky)

Workshopy pro rodiče a děti
(3–5 let)

14. 1. 2023, 4. 3. 2023 a 14. 4. 2023,
15:00 h, Besední dům

Workshopy pro rodiče
a batolátka (18 měsíců – 2 roky)

10 lekcí v jednom pololetí, 11:30 h
Hudební klubovna Knihovny Jiřího
Mahena

10 lekcí v jednom pololetí, 16:00 h
Hudební klubovna Knihovny Jiřího
Mahena

Blíž už to snad ani nejde. Během komorních
hudebních programů sedíte u hudebníků tak
blízko, že se jich můžete dotknout.
Zjistíte, jak přesně jednotlivé nástroje fungují,
a stanete se součástí celého koncertu.
Komorní bude počet hráčů a komorní bude
také publikum. Zahrajte si společně
s filharmoniky, ptejte se v průběhu koncertu,
zpívejte, tančete. Vše je dovoleno.

10 lekcí v jednom pololetí, 10:30 h
Hudební klubovna Knihovny Jiřího
Mahena

termíny (1. pololetí)
22. 9. 2022
6. 10. 2022
20. 10. 2022
3. 11. 2022
24. 11. 2022
1. 12. 2022
15. 12. 2022
5. 1. 2023
19. 1. 2023
2. 2. 2023.

termíny (1. pololetí)
22. 9. 2022
6. 10. 2022
20. 10. 2022
3. 11. 2022
24. 11. 2022
1. 12. 2022
15. 12. 2022
5. 1. 2023
19. 1. 2023
2. 2. 2023.

• moderuje Kristýna Drášilová
• vstupenky v předprodeji Filharmonie Brno

termíny (1. pololetí)
22. 9. 2022
6. 10. 2022
20. 10. 2022
3. 11. 2022
24. 11. 2022
1. 12. 2022
15. 12. 2022
5. 1. 2023
19. 1. 2023
2. 2. 2023.

termíny (2. pololetí)
16. 2. 2023
23. 2. 2023
9. 3. 2023
23. 3. 2023
6. 4. 2023
20. 4. 2023
4. 5. 2023
18. 5. 202
1. 6. 2023
15. 6. 2023

Děti milují rytmus. Vnímají ho, mají ho takříkajíc v krvi. Už roční batole dokáže rytmicky
doprovodit píseň. Děti milují i zpěv, který navíc
rozvíjí jejich schopnost mluvit. Proto klademe
důraz na říkadla, mimo jiné i pro jejich logopedický přesah. Hra se slovy totiž motivuje k řeči
i ty děti, které se rozmlouvají pomaleji. Při našich setkáních se seznámíme se širokou škálou
nástrojů orffovského instrumentáře a objevíme
zvukové barvy xylofonů, metalofonů a dalších
bicích nástrojů. Navíc díky aktivní spolupráci
prohloubíme vztah rodiče a dítěte.
• pro děti od 18 měsíců do 2 let
s doprovodem dospělého
• lektorka: Michaela Kulísková
• délka lekce: 50 minut
• cena: 1 300 Kč / 10 lekcí nebo
2 200 Kč / 20 lekcí
• kapacita: maximálně 15 dětí ve skupině
(dle pořadí přihlášek)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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termíny (2. pololetí)
16. 2. 2023
23. 2. 2023
9. 3. 2023
23. 3. 2023
6. 4. 2023
20. 4. 2023
4. 5. 2023
18. 5. 2023
1. 6. 2023
15. 6. 2023

Skupinové aktivity jsou důležité už pro děti
od dvou let, rozvíjí empatii a spolupráci.
Hyperaktivní děti se díky nim zklidní a lépe
se soustředí, naopak ty uzavřenější získají
větší důvěru ve vlastní schopnosti. Rodič se
z autority mění na rovnocenného partnera,
a tím prohlubuje vzájemný vztah s dítětem.
Při workshopech se seznámíme se širokým
spektrem barev orffovského instrumentáře,
naučíme se zpívat a doprovázet písničky
s logopedickým přesahem a posílíme si
hudební paměť.
• pro děti od 2 do 4 let s doprovodem
dospělého
• lektorka: Michaela Kulísková
• délka lekce: 50 minut
• cena: 1 300 Kč / 10 lekcí nebo
2 200 Kč / 20 lekcí
• kapacita: maximálně 15 dětí ve skupině
(dle pořadí přihlášek)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

termíny (2. pololetí)
16. 2. 2023
23. 2. 2023
9. 3. 2023
23. 3. 2023
6. 4. 2023
20. 4. 2023
4. 5. 2023
18. 5. 2023
1. 6. 2023
15. 6. 2023

Odpolední hudební workshop pro rodiče
a děti od tří let. Na programu jsou metalofony, xylofony, perkuse z celého světa,
a hlavně nové písničky, jimiž si můžete
obohatit „domácí repertoár“ oblíbených
melodií. Také v tomto kurzu se můžete těšit
na práci s hudební pamětí, na skladbičky
s logopedickým přesahem, Orffovy nástroje
a plno zábavy!
• pro děti od 3 do 5 let s doprovodem
dospělého
• lektorka: Michaela Kulísková
• délka lekce: 50 minut
• cena: 1 300 Kč / 10 lekcí nebo
2 000 Kč / 20 lekcí
• kapacita: maximálně 12 dětí ve skupině
(dle pořadí přihlášek)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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Mozartovy děti
Festival Mozartovy děti
2023
Projekt Mozartovy děti, který Filharmonie
Brno pořádá ve spolupráci se ZUŠ
Smetanova 8, si klade za cíl nalákat do
fantastického světa hudby děti a mládež
všech věkových kategorií, dává prostor
ostříleným nadaným žákům vystoupit před
plným sálem a napomáhá těm nejmenším
nalézt jejich vlastní hudební schopnosti
a cítění, zkrátka objevit jejich hudební já.

Koncerty pro školy

Podstatou Mozartových dětí je podpora
rozvoje hudebního talentu a muzikantských
dovedností dětí a snaha rozvinout jejich
vztah nejen ke klasické hudbě.

8. 6. 2023, 18:00 h
Besední dům

Program festivalu zahrnuje edukační akce
zaměřené na hudební vnímání malých
posluchačů (workshopy pod vedením
zkušených lektorů), veřejná vystoupení
mladých hudebníků z jihomoravských ZUŠ
(cimbálové muziky, taneční soubory,
bigbandy, dechové orchestry atd.) na
náměstí Svobody, prestižní koncerty
v Besedním domě, na nichž se prezentují
dětští sólisté za doprovodu Filharmonie Brno,
a mnoho doprovodných akcí.

Slavnostní koncert
Mozartových dětí

Vyvrcholením je Slavnostní koncert, na němž
„mladí Mozarti“ – žáci základních
uměleckých škol – usedají do řad
brněnských filharmoniků a spolu s nimi se
podílejí na interpretaci symfonické hudby.

Jak se lišil klasicistní orchestr od toho dnešního? A jaké nástroje Wolfgang Amadeus
neznal? Hudební dílny s lektorkami
Filharmonie Brno s mozartovskou tématikou
a hudebními dobovými souvislostmi.

Koncerty ZUŠ Jihomoravského
kraje na náměstí Svobody
termíny v jednání
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6. 6. 2023, 9:30 a 10:45 h
Besední dům
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Koncert dětských sólistů
s Filharmonií Brno
• vstupenky v předprodeji Filharmonie Brno

11. 6. 2023, 19:00 h
Janáčkovo divadlo
• vstupenky v předprodeji Filharmonie Brno

Workshopy pro školy
25. 5.–2. 6. 2023, termín dle domluvy
začátky vždy v 8:30, 9:30, 10:30 a 11:30 h

• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• délka: 60 minut
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
základních škol a gymnázia a vždy je
upravován dle věkové kategorie žáků
• cena: 70 Kč / žák
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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Pro základní a střední školy
Workshopy s hudebníky
Filharmonie Brno
Na buben se netluče!
termín dle domluvy
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h
Besední dům
Bubny, tympány, činely, gongy, zvonečky,
triangly, vibrafony… Bubeníci, tedy správně
bicisté, ovládají více než dvě stovky
hudebních nástrojů. A zakládají si na tom,
že se na ně netluče, nýbrž skutečně hraje.
Přijďte se přesvědčit o tom, jak je jejich
hráčská technika mnohostranná, a sami si to
vyzkoušejte. Součástí programu je také
hudební dílna s nástroji orffovského
instrumentáře a hudební performance.
• účinkují: Kristýna Švihálková nebo
Lukáš Krejčí nebo Martin Švec
• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• délka: 90 minut
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
základních škol a gymnázia a vždy je
upravován dle věkové kategorie žáků
a studentů
• cena: 70 Kč / žák (pro skupinu do
15 členů je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

14

Fanfárum aneb
Jak to s těmi žesti je?
termín dle domluvy
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h
Besední dům
Nahlédneme do šatny žesťařů, zevrubně
si prohlédneme jejich nástroje, pokusíme
se proniknout do tajů ventilové a pístové
mechaniky a vyzkoušíme si, jak je těžké
vyloudit kloudný tón z nátrubku. Hudební
lektorky s dětmi připraví závěrečný výstup,
který předvedou po boku filharmoniků přímo
na pódiu Besedního domu.
• účinkují: Petr Hojač (trubka),
Martin Novák (lesní roh), Jakub Pavluš
(trombon), Metoděj Dvořák (tuba)
• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• délka: 90 minut
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
základních škol a gymnázia a vždy je
upravován dle věkové kategorie žáků
a studentů
• cena: 70 Kč / žák (pro skupinu do 15
členů je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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Harfa, 47 strun a moře možností

Fagot není starý bručoun!

termín dle domluvy
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h
Besední dům

termín dle domluvy
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h
Besední dům

Víte, že na harfu hráli lidé už před pěti tisíci
lety? Jak se od té doby proměnila? Kolik má
strun a kde všude se dá zaslechnout?
Víte, že se také jí říká královský nástroj?
Prozkoumejte s námi harfu zblízka a zjistěte,
jak všechna ta táhla, pedály a struny fungují.

Když Julius Fučík napsal asi nejznámější
skladbu pro fagot, polku Starý broučoun,
asi to s jejím názvem trochu přehnal.
Fagot je totiž nádherný dřevěný dechový
nástroj s ještě nádhernějším zvukem
a v orchestru si ho každý všimne.

• účinkuje: Ivana Švestková
• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• délka: 60 minut
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
základních škol a gymnázia a vždy je
upravován dle věkové kategorie žáků
a studentů
• cena: 70 Kč / žák (pro skupinu do 15
členů je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Nejen že je veliký, ale hlavně dokáže
vykouzlit spoustu různých nálad, od
nejněžnější teskné melodie po legrační vtip.
Fagotisté s ním stráví hodně času, kromě
cvičení si totiž ze speciálního rákosu sami
vyrábějí takzvaný strojek. Pojďte s námi
objevit tento zvláštní tajemný nástroj i s jeho
příbuzným, ještě hlubším kontrafagotem
a menším bratříčkem fagottinem, na kterém
se učí hrát děti. Náš fagotista Petr Hlavatý
vás přesvědčí, že fagot není ani starý, ani
bručoun!
• účinkuje: Petr Hlavatý
• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• délka: 60 minut
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
základních škol a gymnázia a vždy je
upravován dle věkové kategorie žáků
a studentů
• cena: 70 Kč / žák (pro skupinu do 15
členů je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Hudební workshopy
pro školáky
Brněnské hudební Vánoce
Adventní workshop pro školáky
12.–15. 12. 2022
začátky vždy v 8:30, 9:30, 10:30 a 11:30 h
Besední dům
Adventní hudební workshop, ve kterém
můžete proměnit svoji třídu ve vánoční
orchestr. Zahrajeme si a zazpíváme tradiční
i méně známé koledy a vánoční písně
pocházející přímo z Brrněnska a naladíme
se na notu nejkrásnějších svátků v roce.
• lektorky: Kristýna Drášilová
• délka: 50 minut
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
základních škol a vždy je upravován dle
věkové kategorie žáků a studentů
• cena: 70 Kč / žák (pro skupinu do 15
členů je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Teo a Hans – noty a barvy
Hudebně-výtvarný workshop pro školáky
termín dle domluvy
začátky vždy v 8:30 a 10:30 h
Besední dům a Pražákův palác
Byly jednou dva domy. Oba postavil
vídeňský architekt Theophil von Hansen.
V jednom bydlí hudba, v druhém obrazy
a sochy. Jak vypadá expozice Moravské
galerie? A jak to funguje na zkouškách
orchestru? Staňte se se svými spolužáky
výtvarníky i hudebníky v jediném dopoledni.

• program je vhodný pro I. a II. stupeň
základních škol a gymnázia a vždy je
upravován dle věkové kategorie žáků
a studentů
• cena: 80 Kč / žák (pro skupinu do 15
členů je jednotné vstupné 1 200 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Orff-orchestr
Hudební workshop pro školáky
termín dle domluvy
začátky vždy v 8:30 a 10:00 h
Besední dům
Zvonkohry, xylofony, metalofony,
boomwhakery, kýbly, paličky, cajony
a triangly. Co znamená hudební kouzlo
zvané pentatonika? A dokáže se třída
proměnit v rytmický orchestr? S námi
rozhodně ano. Budeme hrát klasické
i populární skladby a rytmizovat si rozhodně
budete ještě cestou zpátky do školy.
• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• délka: 60 minut
• program je vhodný pro I. a II. stupeň
základních škol a gymnázia a vždy je
upravován dle věkové kategorie žáků
a studentů
• cena: 70 Kč / žák (pro skupinu do 15
členů je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Gerichová
• délka: 120 minut (s přestávkou na svačinu)
16

17

Pro základní a střední školy

Pro základní a střední školy

S Janáčkem a …

Hudební workshopy
u vás ve škole

Osobnost a odkaz skladatele Leoše Janáčka
nás inspiruje dodnes. A nejen hudbou.
Připravili jsme proto ve spolupráci s Nadací
Leoše Janáčka dílny, které můžete navštívit
i mimo hodiny hudební výchovy.

… literaturou
Hudebně-literární workshop
termín dle domluvy
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h
Knihovna Jiřího Mahena
Co spojuje jména Leoš Janáček, Čapek,
Max Brod, Svatopluk Čech, František Bartoš,
Gabriela Preissová, Rudolf Těsnohlídek,
Viktor Dyk a Jaroslav Vrchlický? Pojďme na
to přijít zábavnou a interaktivní formou
přímo mezi jejich díla do knihovny Jiřího
Mahena.
• lektoři: Kristýna Drášilová,
Michaela Kulísková, Jitka Málková
• délka: 70 minut
• program je vhodný pro II. stupeň
základních škol a gymnázia
• cena: 80 Kč / žák (pro skupinu do 15
členů je jednotné vstupné 1 200 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

… folklórem
Hudebně-výtvarný workshop
termín dle domluvy
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h
Jurkovičova vila
Vedle Janáčkova odkazu skladatelského
nesmíme zapomínat i na jeho práci
pedagogickou a sběratelskou. Nesbíral ani
dopisní známky, ani motýly, ale lidové písně
moravské folklórní tematiky. Lásku k folkloru
sdílel se svým přítelem, výtvarníkem
18

a architektem, Dušanem Jurkovičem.
Kde jinde tedy hledat jejich společnou
inspiraci než tam, kde se oba společně rádi
scházeli. V žabovřeské Jurkovičově vile.
• lektoři: Kristýna Drášilová
a Michaela Gerichová
• délka: 70 minut
• program je vhodný pro II. stupeň
základních škol a gymnázia
• cena: 80 Kč / žák (pro skupinu do 15
členů je jednotné vstupné 1 200 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

… historickými souvislostmi

termín a téma dle domluvy
Vyberte, zavolejte, objednejte a my
přijedeme. Žádné přesuny s dětmi
v tramvajích, žádné narušení běžného
režimu dne. Se vším potřebným přijedeme
my k vám! Děti se mohou těšit na práci
s rytmem, hru na vlastní tělo i na nástroje
orffovského instrumentáře. A paní učitelky
na nové hudební podněty pro práci s dětmi
nejen v rámci hudební výchovy.
Program a materiály máme připraveny tak,
abyste s dětmi mohli pracovat i po skončení
hudební dílny. Klavír ve třídě je výhodou,
nikoliv podmínkou.

• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• délka: 45 minut
• program je vhodný pro I. stupeň a II.
stupeň základních škol a vždy je
upravován dle věkové kategorie dětí,
popřípadě doporučení pedagoga
• cena: 70 Kč / žák (pro skupinu do 15
členů je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Hudebně-historický workshop
termín dle domluvy
začátky vždy v 9:00 a 10:30 h
Památník Leoše Janáčka
Kdo býval nejčastějším hostem v domě
na zahradě varhanické školy?
Jak vypadá místo, kde skladatel komponoval
své nejvýraznější skladby, a kam přesně
ukládal jejich rukopisy? Pojďme společně
prozkoumat dobu, kdy v Brně tvořil
a umělecky působil Leoš Janáček.
• lektoři: Kristýna Drášilová
a Nikola Illeová
• délka: 70 minut
• program je vhodný pro II. stupeň
základních škol a gymnázia
• cena: 80 Kč / žák (pro skupinu do 15
členů je jednotné vstupné 1 200 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Nabízená témata:
• Čtyři roční období nejen od Vivaldiho
• Jak to hraje v Africe
• Napříč hudební Amerikou
• Asijské hudební inspirace
• Ty pravé lidové Vánoce
• Velikonoční rej
• Hudba s vůní baroka
• Přátelé Mozart a Mysliveček
• Hudební romantici
• Jak to bylo s Beethovenem
• Aktivní poslech
• Práce s hudební nahrávkou
• Jak to hraje v orchestru
• Rytmus, jako životní styl
• Kdo to byl Bohuslav Martinů?
• Čeští velikáni (Smetana a Dvořák)
• Jazzová dílna
• Hudba z filmových pláten
• Program na míru dle vašeho přání
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Koncerty pro školáky

Dětská muzikologická
konference

Pravidla hudebního provozu

Co vypráví hudba?

14. 11. 2022, 9:00 a 10:45 h
Besední dům

4. 4. 2023, 9:00 a 10:45 h
Besední dům

Když jedete po silnici sami, můžete si
zrychlovat, zpomalovat, zastavovat a nic se
nestane. Ale co když se vás rozjede víc?
To už chce nějaká pravidla. Stejně jako
v hudbě, pokud se na pódiu sejde víc
hudebních nástrojů. Třeba šest violoncell.
Může to totiž skončit pořádnou bouračkou!
Koncert pro školáky je koncipován na
pomezí hudebního vystoupení a workshopu.
Dětský posluchač se stává součástí děje
a aktivně se podílí na průběhu celého
koncertu pro šest violoncell.

Dokáže k nám hudba promlouvat podobně
jako například knihy nebo filmy? Je hudba
schopna beze slov odvyprávět příběh tak,
abychom ho pochopili, nebo je to nemožné
a hudba vždy bude „jen“ médiem beze
slov? Pojďte to zjistit a možná budete
překvapeni.

• účinkuje: Solitutticelli Cello Ensemble
• koncert je určen žákům I. stupně
základních škol
• moderátorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• cena: 80 Kč / žák, pedagogický
doprovod zdarma
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

• účinkuje: Filharmonie Brno
• dirigent a moderátor Patrik Červák
• koncert je určen žákům II. stupně
základních škol a gymnáziím
• cena: 80 Kč / žák, pedagogický
doprovod zdarma
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

ke 150. výročí založení Besedního domu
7. 5. 2023, 10:00–12:00 h
Besední dům
Bádáte rádi? A dokážete se o vaše
poznatky podělit s ostatními badateli?
Vyzkoušejte si práci muzikologů a hudebních
historiků. Připravte si příspěvek k tématu
„Brno na přelomu 19. a 20. století“ v délce
5–10 minut a můžete vystoupit na první
dětské muzikologické konferenci v Brně.
Představit se mohou jednotlivci, dvojice
i celé týmy. Váš příspěvek bude navíc
zveřejněn ve sborníku konference.
Cílem projektu je nadchnout mladé studenty
pro získávání nových informací a jejich
ověřování, zlepšit rétorické dovednosti žáků,
naučit je vytvářet odborné prezentace
a diskutovat o daném tématu.
Téma si společně s žáky můžete vybrat sami
nebo se inspirujte tématy zveřejněnými na
stránkách Filharmonie Brno.
Vybrané téma pošlete na adresu
kristyna.drasilova@filhamonie-brno.cz.
V případě zájmu vás rádi navštívíme,
abychom vám pomohli s přípravou
a dalšími kroky.
Uzávěrka přijímaných prací je 1. dubna 2023.
Kvalitu příspěvků posoudí komise při
Filharmonii Brno a vybrané práce pak
studenti přednesou 7. května na konferenci
v Besedním domě.
Projekt je určen pro děti do 14 let a je pořádán
ve spolupráci s Nadací Leoše Janáčka.
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Workshopy
v Besedním domě

Hudba u vás ve školce
termín a téma dle domluvy

Houslová zvířátka

Orffohřiště

termín dle domluvy
Besední dům

termín dle domluvy
Besední dům

Hlemýžď, žabka, kobylka a housle – jak to
jde dohromady? Jednoduše. A to není
všechno. S tímto strunným nástrojem
najdeme daleko víc spojení i s dalšími
zvířátky. Povíme vám také, jak se housle
rodí, anebo co se stane, když do nich vletí
komár. A zcela jistě se budete moct do jejich
zvuku zaposlouchat a třeba si s nimi i
zazpívat.

Přijďte k nám do Filharmonie a zažijte
spoustu hudební i pohybové zábavy
s nástroji orffovského instrumentáře.
Zkusíme rozeznít opičí dráhu a zahrát si na
nástroje, které se můžou zdát příliš složité
pro dětské ručičky. Čeká nás spousta
říkadel, písniček a veselé zábavy.

• lektorky Michaela Kulísková
a Kristýna Drášilová
• délka: 50 minut
• program je určen dětem z mateřských
škol a 1. třídám základních škol
• cena: 70 Kč / dítě (pro skupinu do 15
dětí je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

• lektorky Michaela Kulísková
a Kristýna Drášilová
• délka: 50 minut
• program je určen dětem z mateřských
škol a 1. třídám základních škol
• cena: 70 Kč / dítě (pro skupinu do 15
dětí je jednotné vstupné 1 050 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Vyberte, zavolejte, objednejte a my
přijedeme. Žádné přesuny s dětmi
v tramvajích, žádné narušení běžného
režimu dne. Se vším potřebným přijedeme
my k vám! Děti se mohou těšit na práci
s rytmem, hru na vlastní tělo i na nástroje
orffovského instrumentáře. A paní učitelky
na nové hudební podněty pro práci s dětmi.
Program a materiály máme připraveny tak,
abyste s dětmi mohli pracovat i po skončení
hudební dílny. Klavír ve třídě je výhodou,
nikoliv podmínkou.

• lektorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• délka: 50 minut
• program je vhodný pro mateřské školy
a I. stupeň základních škol a vždy je
upravován dle věkové kategorie dětí
• cena: 70 Kč / dítě (pro skupinu do 15
dětí je jednotné vstupné 1 075 Kč)
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Nabízená témata:
• Čtyři roční období
• Za zvířátky do lesa, na farmu i do zoo
• Jak to hraje Afričanům
• Výlet do Asie
• Do Afriky nejen za indiány
• Houslová zvířátka
• Písničky o počasí
• Lidské tělo
• Pentle a řehtačky (folklorní dílna)
• Karnevalové veselí
• Vánoční rozjímání
• Čertovská polka
• O hudebních nástrojích
• Pomáháme světu
(hudebně-ekologická dílna)
• Pravidla hudebního provozu
(hudebně-dopravní workshop)
• Kuchyňská revue
• Barvy světa a hudby
• Velikonoční rej
• Hudební dílna s logopedickými prvky
• Hudební pohádky
• Písničky ze zahrádky
• Čáry, máry, kouzlení (čarodějnický speciál)
• Program na míru (dle vašeho přání)
Dominik Jurečka, ZUŠ Boskovice
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Koncerty
pro mateřské školy
Interaktivní koncerty, ve kterých děti figurují
jako rovnocenní parťáci hudebníků a jsou
jim doslova na dosah. Žádné sezení na
židličkách, ale spousta hudební zábavy
pro děti ve věku 3–6 let.

O Fanfárovi a Tramtárovi
2. 11. 2022, 9:00 a 10:30 h
Besední dům
Málokdo ví, že když z Besedního domu
večer odejde i poslední hudebník, tak se to
tam začne doslova hemžit malými skřítky,
kteří celou noc ladí, leští a opravují své
hudební nástroje, aby byly ve vzorném
pořádku. A když pak slyšíte hrát nějaký
nástroj, ve kterém bydlí skřítek, tak vás
samou krásou zabolí až u srdce.
• účinkují: Petr Hojač (trubka),
Martin Novák (lesní roh), Jakub Pavluš
(trombon), Metoděj Dvořák (tuba)
• moderátorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• cena: 80 Kč / dítě, pedagogický
doprovod zdarma
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Ladíme se na Vánoce

• účinkují: Jan Rybka (housle),
Julián Veverica (viola),
Michaela Kulísková (housle),
Jolana Zedeková (klavír)
• moderátorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• cena: 80 Kč / dítě, pedagogický
doprovod zdarma
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

Tluče bubeníček
10. 3. 2023, 9:00 a 10:30 h
Besední dům
Kdosi moudrý řekl, že hrát na bicí nástroje
je jako bydlet v hračkářství. Každý si zde
chvilku může hrát s něčím úplně jiným!
A na co všechno se dá hrát? A potřebují
bubeníci vůbec nástroje? A neschovává
se v každém z nás kousek bubeníka?
• účinkují: Martin Švec a hosté
• moderátorky: Kristýna Drášilová
a Michaela Kulísková
• cena: 80 Kč / dítě, pedagogický
doprovod zdarma
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz

9. 12. 2022, 9:00 a 10:30 h
Besední dům
Pastýři spěchají do Betléma, králové se
ženou k jesličkám, maminky zběsile uklízejí,
tatínkové shánějí kapry a stromečky.
Tak kde je ta pověstná vánoční pohoda?
Možná se celičká schovala do naší
filharmonické vánoční pohádky.
Přijďte si ji poslechnout a nejen to!
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Pro základní umělecké školy
Hudební workshop
u vás na ZUŠ
termín a téma dle domluvy
Hudební workshopy nebo projektové dny
v hudební nauce na základních uměleckých
školách, které můžou oživit výuku klasické
hudební teorie. A navíc nemusíte vůbec
nikam jezdit. My sbalíme nástroje
orffovského instrumentáře a přijedeme přímo
k vám. Lekce jsou vždy přizpůsobovány věku
dětí a konzultovány s jejich pedagogem.
Nabízená témata:
• Čtyři roční období nejen od Vivaldiho
• Jak to hraje v Africe
• Napříč hudební Amerikou
• Asijské hudební inspirace
• Ty pravé lidové Vánoce
• Hudba s vůní baroka
• Přátelé Mozart a Mysliveček
• Hudební romantici
• Jak to bylo s Beethovenem
• Aktivní poslech
• Práce s hudební nahrávkou
• Jak to hraje v orchestru
• Rytmus, jako životní styl
• Kdo to byl Bohuslav Martinů?
• Čeští velikáni (Smetana a Dvořák)
• Jazzová dílna
• Hudba z filmových pláten
• Program na míru
• lektorka: Kristýna Drášilová
• délka: vyučovací hodina (45 minut)
nebo projektový den (dvakrát 45 minut)
• cena za jednoho žáka: 70 Kč /
vyučovací hodina nebo 130 Kč /
projektový den
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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Pro mladé profesionály

Pro mladé profesionály

Kantiléna, sbor dětí
a mládeže při Filharmonii Brno

Orchestrální akademie
Filharmonie Brno

Mistrovské kurzy
Masterclasses

Orchestrální akademie nabízí od roku 2014
studentům hudebních oborů středních a vysokých uměleckých škol příležitost rozšířit si
vzdělání, ale především získat cenné zkušenosti v oblasti orchestrální hry pod taktovkou
významných dirigentů a za účasti vynikajících sólistů. Zároveň mohou realizovat své
sólové projekty ve vlastní abonentní řadě
Mladá krev aneb Hudba zblízka. Jedná se
o cyklus koncertů, při kterých mizí bariéra
pódia i společenského oděvu: akademici
hrají v intimně nasvětleném sále, přímo
v hledišti v bezprostřední blízkosti posluchačů. Díky nadšenému projevu, různorodému repertoáru a uvolněné atmosféře se
jedná o nezapomenutelné večery.

Pořádání mistrovských kurzů ve Filharmonii
Brno podnítila myšlenka využít především
sólistů dané sezony a oslovit je s žádostí
o jejich vedení. I v koncertní sezoně
2022/2023 tomu nebude jinak. Kurzy jsou
primárně určeny členům Orchestrální
akademie, jakožto aktivním účastníkům, kteří
tak mají jedinečnou příležitost pracovat na
interpretaci skladeb pod vedením špičkových hráčů. Možnost přihlásit se k aktivní
účasti mají ale i studenti do 26 let, kteří
nejsou členy Orchestrální akademie, a to jak
z České republiky, tak ze zahraničí. V předchozích sezonách vedli kurzy např. tympanista Michael Kroutil, violista Maxim Rysanov,
houslista Milan Paľa, trumpetistka Lucienne
Renaudin Vary nebo hráč na anglický roh
berlínské filharmonie Dominik Wollenweber.

Máte doma malého zpěváka či zpěvačku?
Kantiléna je výběrovým dětským sborem,
v jehož třech odděleních zpívá na 150 dětí
ve věku od 5 do 19 let. Pro talentované děti
nabízí prvotřídní hlasové vedení, mnozí
z nich se později uplatní jako sólisté,
profesionální nebo amatérští zpěváci
v některém z četných brněnských sborů,
ale v každém případně jako vzdělaní
hudební posluchači. Za dobu své existence
provedla Kantiléna na 1 500 koncertů
doma, v evropských zemích, Americe
i v Asii. Z prestižních sborových soutěží
(např. v Arezzu, Montreux, Magdeburgu
nebo Rize) přivezla zlaté medaile i absolutní
vítězství. Doma má vlastní koncertní řadu
a často vystupuje na koncertech Filharmonie
Brno. Uměleckým vedoucím a hlavním
sbormistrem Kantilény je Michal Jančík
(od září 2020), Magdalenku vede Veronika
Novosádová a Kantilénku vedou sbormistři
společně.

Podzimní koncert

V průběhu celého roku hledá Kantiléna
šikovné zpěváky, kteří rádi zpívají, chtějí
poznat nové kamarády a zúčastnit se
nezapomenutelných koncertů s významnými
dirigenty, sólisty a orchestry u nás
i v zahraničí.

program:
Martin Jakubíček, Jan Seidel

• vstupenky:
v předprodeji Filharmonie Brno
nebo online
• info:
Michal Jančík sbormistr Kantilény
a Kantilénky
michal.jancik@kantilena.cz
Veronika Novosádová,
sbormistryně Magdalenky a Kantilénky
veronika.novosadova@kantilena.cz
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11. 2022, 17:00 h
Besední dům
program:
Antonín Dvořák, Zdeněk Pololáník,
Petr Eben, Tomás Luis de Victoria,
Giovanni Pierluigi da Palestrina,
Hans Leo Hassler a další

Vánoční matiné
přípravných oddělení
18. 12. 2022, 10:30 h
Besední dům
program:
Jolana Saidlová, Melika Yildiz

Tradiční vánoční koncert
25. 12. 2022, 16:00 h
katedrála sv. Petra a Pavla

Jarní koncert
30. 4. 2023, 17:00 h
Besední dům
program:
Pavel Jurkovič, Otmar Mácha,
Bohuslav Martinů, Marek Paľa
a další

Termíny koncertů abonentní řady
Mladá krev aneb Hudba zblízka:

Mladá krev I
30. 11. 2022, 19:00 h, Besední dům

Mladá krev II
22. 2. 2023, 19:00 h, Besední dům

Mladá krev III
22. 3. 2023, 19:00 h, Besední dům

Termíny a jména lektorů v sezoně
2022/2023 budou zveřejněny
nejpozději v létě 2022.
•
•
•
•
•
•

délka kurzu: 3 hodiny
počet aktivních účastníků: 3–4
počet pasivních účastníků: neomezený
vstupné pro aktivní účastníky: 0 Kč
vstupné pro pasivní účastníky: 100 Kč
info: Radek Tomášek, koordinátor OAFB,
akademie@filharmonie-brno.cz

Mladá krev IV
24. 5. 2023, 19:00 h, Besední dům
• abonmá a vstupenky na koncerty
abonentní řady Mladá krev aneb Hudba
zblízka v předprodeji Filharmonie Brno
nebo online
• info: Radek Tomášek, koordinátor OAFB,
akademie@filharmonie-brno.cz
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Pro dospělé
Mozartův efekt
Koncert (nejen) pro
nastávající rodiče
11. 2. 2023, 17:00 h
Besední dům
Hudba Wolfganga Amadea Mozarta byla
podrobena mnoha zkoumáním, která se
snažila potvrdit či vyvrátit tezi, že jejím
poslechem dochází u dětí, a to i nenarozených, k nárůstu jistých složek
inteligence. Tomuto efektu dala doktorka
Frances Rauscherová v časopise Nature
název Mozartův efekt. Právě ten je tématem
každoročního stejnojmenného koncertu,
který Filharmonie Brno pořádá především
pro nastávající rodiče. Kromě hudby se
mohou těšit na výklad muzikoterapeutky,
která programem provází. V průběhu
koncertu je zajištěno hlídání dětí.
•
•
•
•
•

program: hudba baroka a klasicismu
moderuje: Michaela Kulísková
účinkuje: Filharmonie Brno
dirigent: Jiří Habart
vstupenky: v předprodeji
Filharmonie Brno na ulici Besední

Za půlku na půlku
11. 11. 2022, 9. 12. 2022 a 24. 3. 2023,
19:00 h, Besední dům
Rádi byste vaše děti zasvětili do krásy
symfonických koncertů, ale obáváte se,
že ještě „neusedí“ celý program?
Vybrali jsme pro vás koncerty cyklu
Filharmonie doma, kam je můžete vzít.
První polovinu si užijete společně
a po přestávce je pro děti připravena
hudební dílna. Program je určen pro děti
ve věku 7–12 let a platí pro ně 50% sleva
navíc ze sníženého vstupného.
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Setkání před koncerty
Besední dům (ředitelský salonek),
18:15–19:00 h, před koncerty cyklu
Filharmonie doma
Chcete se dozvědět více o tom, co vás čeká
na koncertě? Zajímají vás okolnosti vzniku
skladeb, osudy jejich autorů, případně jste
rádi upozorněni na zajímavé pasáže
skladeb, které později uslyšíte? Právě pro
vás jsou určena setkání, která se konají před
každým koncertem z abonentního cyklu
Filharmonie doma. Kromě výkladu
dramaturga Filharmonie Brno se při nich
můžete setkat se zajímavými osobnostmi,
například s šéfdirigentem Dennisem
Russellem Daviesem, stálým hostujícím
dirigentem Robertem Kružíkem nebo se
sólisty spjatými s daným koncertem.

Prohlídky
Besedního domu
Zkušebny, zásálí, hlaholna, ředitelský
salonek, třináctá komnata, pracovna
šéfdirigenta… od sálu po zákulisí, od střechy
po sklep. Dejte dohromady skupinu alespoň
patnácti zájemců a my vás provedeme
Besedním domem, jak jej docela jistě
neznáte.
• cena: 50 Kč / osoba
• rezervace:
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
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Více hudby!
Katalog 2022/2023
Texty: Kristýna Drášilová
Redakce: Kristýna Drášilová a Eva Křižková
Sazba a produkce: Petr Tejkal
Redakční uzávěrka: 8/6/2022
Kontakty
Filharmonie Brno, příspěvková organizace
Komenského náměstí 534/8, 602 00 Brno
Česká republika
 +420 539 092 801
www.filharmonie-brno.cz
Kristýna Drášilová
edukační činnost, produkce
kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz
 +420 539 092 855
Prodej vstupenek
• on-line na www.filharmonie-brno.cz
• v předprodeji Filharmonie Brno,
Besední ulice, 602 00 Brno
 +420 539 092 811
info@filharmonie-brno.cz
PO–PÁ 12:00–18:00 h
• ½ hodiny před koncertem v místě jeho konání

Změna pořadů, programů, účinkujících a termínů vyhrazena!
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Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno, příspěvkovou organizaci

Vybrané koncerty jsou pořádány za finanční podpory
Ministerstva kultury České republiky a Jihomoravského kraje

Za podporu a spolupráci děkujeme

Brno

.

