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Program

BENJAMIN JUSUPOV
Kultury minulosti, 
osm kusů pro čtyřruční klavír, česká premiéra I 20'
Cultures of the Past, 
eight pieces for four-hands piano, Czech premiere
1. Egypt
2. Čína / China
3. Mezopotámie / Mesopotamia
4. Indie / India
5. Řím / Rome
6. Persie / Persia
7. Byzanc / Byzantine
8. Mongolové a Turci / Mongol-Turks

Z židovských tradic (Klavírní trio č. 2), česká premiéra I 20'
From Jewish Traditions (Piano Trio No. 2), Czech premiere
1. Mayn Shtetele (Ashkenazi)
2. La yave de Espanya (Ladino)
3. Esh'al Elohai (Yemenite)

přestávka / interval | 20' 

Sonáta pro dva klavíry, česká premiéra I 24'
Sonata for Two Pianos, Czech premiere
1. Andante
2. Adagio. Più mosso
3. Melancolico

Haqqoni (Crossroads č. 4) pro klarinet, housle, cello, klavír 
a zvukový pás, česká premiéra I 18'
Haqqoni (Crossroads č. 4) for clarinet, violin, cello, piano 
and tape, Czech premiere

Maki Namekawa klavír / piano (Kultury minulosti, Sonáta)
Dennis Russell Davies klavír / piano (Kultury minulosti)
Benjamin Jusupov klavír / piano (Sonáta)
Marek Švejkar klarinet / clarinet
Trio Bohémo:
 Matouš Pěruška housle / violin
 Kristina Vocetková violoncello / cello
 Jan Vojtek klavír / piano

Pod záštitou Velvyslanectví Státu Izrael v ČR.
Under the auspices of the Embassy of the State of Israel to the Czech 
Republic.

Koncert zaznamenává Český rozhlas. Záznam bude odvysílán na stani-
ci Český rozhlas Vltava 11. 12. 2022 v pořadu Futurissimo.
The concert is being recorded by Czech Radio. The recording will be 
broadcast on the Czech Radio Vltava station on 11 December 2022 in 
the Futurissimo programme.



O skladbách

S tvorbou Benjamina Jusupova, narozeného 22. listopadu 1962 
v Dušanbe, se brněnské publikum mělo možnost blíže seznámit v se-
zoně 2014/2015, kdy byl tento tádžický Žid žijící v Izraeli rezidenč-
ním umělcem brněnských filharmoniků. V průběhu oné sezony zaznělo 
hned několik jeho zásadních děl; sám Jusupov se na jednom z koncertů 
představil ve své umělecké trojroli skladatele, dirigenta a klavíristy.
 Jusupovovy šedesátiny se staly příležitostí, abychom tohoto skla-
datele znovu pozvali do Brna. V předvečer orchestrálního koncertu  
v Janáčkově divadle (FJD I 1), který přinese světovou premiéru sklada-
telovy novinky Kreutzerova sonáta (Pocta Leoši Janáčkovi) a českou 
premiéru koncertu pro dva klarinety a orchestr s názvem Obrazy duše, 
se v Besedním domě dnes koná komorní koncert, který nabízí – taktéž 
v českých premiérách – atraktivní výběr z Jusupovovy tvorby pro různá 
komorní seskupení.

Benjamin Jusupov se narodil v Tádžikistánu, studoval v Rusku, od roku 
1990 žije v Izraeli. 
 Ta tři místa na mapě nejsou v podstatě náhodná, říká skladatel, 
protože odrážejí tři součásti mé osobnosti. Narodil jsem se v Dušanbe, 
kde jsem žil do osmnácti let, vstřebal jsem do sebe tamější zvyklosti, 
hudební kulturu a vůbec kulturu Střední Asie. Můj otec hrál na tradiční 
nástroj rubab, poslouchal jsem jeho hru a tu hudbu jsem si zamiloval. 
Pak jsem se vydal do Moskvy a deset let jsem tam strávil studiem sklad-
by a poté dirigování na konzervatoři. Tam jsem poznával evropskou 
kulturu, vynikající interprety klasické hudby… Když se rozpadl Sovětský 
svaz, mnoho lidí chtělo odjet. I řada mých přátel emigrovala: do Ev-
ropy, do Ameriky… Já měl hned jasno, že chci odjet do Izraele. Jako 
Žid jsem si neuměl představit, že bych šel žít jinam. Mimochodem,  
i v mém příjmení Jusupov se odrážejí ty tři stránky mé osobnosti. Můj 
pradědeček se jmenoval Josef, což je židovské jméno, jehož muslimská 

podoba používaná ve Střední Asii zní Jusup. Když Rusové přišli do 
Střední Asie a spustili pasportizaci – každý člověk obdržel občanský 
průkaz se svým jménem a příjmením –, pradědeček se zapsal jako 
Jusup. Rusové mu k tomu přidali koncovku -ov, čímž vznikl Jusupov. 
Čili i moje příjmení vyjadřuje Žida, který žil ve Střední Asii a získal 
evropské vzdělání v ruské kultuře. Východní kultura mi je velice blízká, 
obdivuji ji, snažím se ji uplatňovat a rozvíjet i ve svých skladbách. Pova-
žuji se ale za pokračovatele kultury evropské, komponuji pro současné 
evropské instrumentárium, vlastní mi jsou filozofie, víra, světový názor  
i zvyklosti židovského národa. Takový je zkrátka můj osud.

Benjamin Jusupov vystudoval skladbu, klavír a dirigování na moskev-
ské konzervatoři, doktorské studium absolvoval na Bar-Ilanově univerzi-
tě. Ve své současné domovině rozvinul spolupráci se špičkovými inter- 
prety – Izraelskou filharmonií, symfonickými orchestry v Haifě a Jeruza-
lémě, Izraelským komorním orchestrem nebo Telavivskými sólisty, získal 
řadu tamějších ocenění. Jeho díla zazněla i v podání významných těles 
zpoza hranic Izraele, mj. filharmonií Londýnské, Mnichovské, Kodaňské, 
Bělehradské, Bogotské, Hannoverské (NDR Radiophilharmonie), sym-
fonických orchestrů Islandského, Lucernského, New World Symphony  
v Miami, Curyšského komorního orchestru, Amsterdamské sinfonietty atd.
 Jako skladatel se do širokého povědomí dostal zvláště díky Violo-
vému koncertu (2003), nazvanému Viola-Tango-Rock-Koncert a zkom- 
ponovanému pro Maxima Vengerova. Spolupracoval i s dalšími 
předními světovými sólisty, např. s houslistou Vadimem Repinem, kte-
rý premiéroval jeho druhý houslový koncert Hlasy houslí (2013),  
s flétnistou Matthiasem Zieglerem (sólistou flétnového koncertu Nola  
z roku 1994), violoncellistou Mischou Maiským (pro kterého roku 2006 
napsal Violoncellový koncert), trumpetistou Reinholdem Friedrichem, je-
muž věnoval Koncert pro trubku, klavír a smyčce „Listen to Our Cry“ 
(2015), nebo s českou harfistkou Janou Bouškovou, která se podílela 
na provedení skladby Maximum (2003).
 Hudba Benjamina Jusupova může znít Evropanovi exoticky a veli-
ce blízce zároveň. Představuje totiž syntézu prostředků, jak je s sebou 
přinesl vývoj evropské hudby, s vlivy etnickými. Syntézu nikoli lacinou, 
ale důsledně promyšlenou a povýšenou na přesvědčivou koncepci. Roz-
manitost spektra etnických prvků ve svých dílech Jusupov opírá o vlastní 
studium hudby mnoha národů. Není to tedy jen tádžický folklór, jehož 
názvuky se u něj ozývají, ale zaznamenat tu lze také vlivy z celé oblasti 
Střední Asie, hudby různých židovských komunit, afrických národů atd.
 Při hledání nových zvukových možností se Jusupov často obrací  
i k tradičním nástrojům, přičemž tak činí dvěma způsoby: buď imituje 
jejich zvuk s pomocí evropského instrumentária (ukázkami jsou i sklad-
by zařazené do programu dnešního koncertu), nebo je využívá přímo: 
například arabskou loutnou oud v komorních dílech Jonona (1996), 
Segoh (1997) nebo Dirlo Bubin (2000) nebo íránský cimbál santur 
a arménskou píšťalu duduk ve skladbě pro 18 hráčů Iniquities. Doslo-
va přehlídku nejrůznějších etnických – bicích a dechových – nástrojů, 
obsluhovaných zde navíc jediným hudebníkem, nabízí Koncert pro 
pozoun, etnické nástroje a komorní ansámbl (1999), nazvaný podle 
pákistánské řeky Dasht.

Benjamin Jusupov v Besedním domě 12. 3. 2015



Cyklus osmi kusů pro čtyřruční klavír nazvaný Kultury minulosti 
vznikl na podzim 2013. Je uveden Jusupovovým mottem: Minulost ne-
existuje. Budoucnost neexistuje. Čas je iluze. Věčnost je teď. Jednotlivé 
části jsou inspirovány vždy jinou starobylou kulturou (Egypt, Čína, Me-
zopotámie, Indie, Řím, Persie, Byzanc, Mongolové/Turci), filozofiemi  
a zvuky nástrojů pro tyto kultury příznačnými (lyra, zurna, sitár, keman-
če, santur či dulcimer).

1. Egypt
Kdo vidí příliš daleko, srdce má neklidné. Nesmutni předem a neraduj 
se z toho, co ještě nepřišlo.

2. Čína
Nevystoupíš-li na vysokou horu, nepoznáš výšku nebes. Nepohlédneš-li 
do hluboké horské průrvy, nepoznáš šířku země. Nevyslechneš-li odkaz 
předků, nepochopíš velikost učenosti a moudrosti.
Sün-c'

3. Mezopotámie
Najdu snad život, který hledám?...

Což navěky bratři se dělí?
Což navěky nenávist je v lidech?
Což navěky svazky pečetíme?
Epos o Gilgamešovi

4. Indie
Naděje je zdrojem utrpení.
Beznaděj je zdrojem klidu.

5. Řím 
Snazší je štěstí nalézt než udržet.
Publilius Syrus

Slunce vychází i pro hříšníky.
Seneca

6. Persie
Není strašnější samoty než samoty ve dvou. 

Náš příchod, odchod, komu prospěje?
Co zbude v žití z osnov naděje?
Ty nejlepší z nás spálí nebes kruh
a kam se dým i popel poděje?
Omar Chajjám

7. Byzanc
Malé stromky bouře neničí, zatímco vysoké bere i s kořeny.
Jan z Damašku

8. Mongolové a Turci
Před lidmi važ svá slova, před sebou – své myšlenky.

Věř v dobré a střež se nejlepšího.

Klavírní trio č. 2 s názvem Z židovských tradic (2018) vychází 
volně z melodického materiálu tří písní, které si Židé přinesli z různých 
koutů světa. První věta se opírá o píseň aškenázských Židů Majn šte-
tele Belz (Mé městečko Belz). Druhá věta, pojatá jako kvazi improvi-
zace ve španělském stylu, pracuje s písní sefardských Židů La jave de 
Espanja (Klíč ze Španělska). Ve finální části Jusupov zpracoval píseň 
jemenských Židů: Esh'al Elohai. Skladba byla premiérována 29. září 
2018 v Musée national de la Marine ve francouzském Toulonu v po-
dání souboru Atar Trio.
 První verzi Sonáty pro dva klavíry Jusupov vytvořil roku 1984 
ještě za svých moskevských studií. Současnou podobu ovšem dílu vtiskl 
mnohem později, až v roce 1998, když dopsal prostřední větu a pů-
vodní části přepracoval. Sonáta, jež zazní v podání Maki Namekawy 
a autora, se rozvíjí na způsob východní hudby (modální charakter, me-
ditativní quasi improvizace, ornamentální melodika) a prostřednictvím 
klavírů imituje zvuky tradičních východních nástrojů, což je posíleno 
úpravou (tzv. preparací) klavírů a hrou na struny či jinými neobvyklými 
technikami.
 V Haqqoni (2007) se Jusupov inspiroval hudbou bucharských 
Židů. Ke klavírnímu triu připojil klarinet a použil také autentické nahráv-
ky tradičního zpěvu a nástrojů. Výraz haqqoni souvisí s arabským slo-
vem haqq (absolutní pravda, absolutno, Bůh) a hebrejským hoqq (prá-
vo) a slouží k označení vokálního stylu provozovaného v Buchaře jak 
bucharskými židy, tak muslimy. Na rozdíl od ostatní bucharské hudby 
haqqoni není hudbou metricky organizovanou a zpívá se bez dopro-
vodu, přičemž refrény jsou přednášeny antifonálně dvěma nebo třemi 
zpěváky. Prostřednictvím haqqoni se člověk obrací k Bohu a usiluje  
o vnitřní očistu; vzdává se fyzického světa a noří se do světa vnitřního. 
V hudbě i v textech se projevuje vliv sofijských ideálů. Haqqoni se do-
dnes provozuje (častěji u židů než u muslimů) jako součást pohřebního 
rituálu či připomínky mrtvých, zpívá se doma před převozem ostatků 
zemřelého na hřbitov. S haqqoni se však lze setkat i při jiných příle-
žitostech a všude tam slouží k vyjádření zpěvákových vnitřních pocitů  
a k navození spirituální atmosféry. Tím vším je inspirována Jusupovova 
skladba. Na jejím začátku a na konci skladatel použil nahrávky hlasů 
jeho dědů zaznamenané v 80. letech minulého století, kromě toho zní 
v díle i nahrávky profesionálních zpěváků haqqoni Menaše Abramova 
a Rošela Badalbajeva.
 Skladba Haqqoni byla napsána pro Ensemble Continuum New 
York, v jehož podání poprvé zazněla 10. října 2007 v JCC Manhattan.

Vítězslav Mikeš



O účinkujících
Maki Namekawa a její manžel, dirigent Dennis Russell Da-
vies, založili v roce 2005 klavírní duo, které pravidelně vystupuje 
na prestižních pódiích a festivalech v Evropě a Severní Americe, jako 
jsou Klavier-Festival Ruhr (Porýní), Radialsystem v Berlíně, Salzburger 
Festspiele, Ars Electronica v Linci, Lincoln Centre Festival, Morgan Li-
brary a Roulette v New Yorku, Philips Collection ve Washingtonu či 
Other Minds Festival v Kalifornii. Pro duo vznikla řada děl, z nichž se  
k těm nejzávažnějším řadí Four Movements for Two Pianos Philipa  
Glasse, Two Movements for Four Pianos (společně s Katiou a Marielle 
Labèqueovými) téhož autora nebo China West Suite Chen Yi; všechna 
uvedená díla objednal Klavier-Festival Ruhr, na kterém v roce 2017 
Maki Namekawa, Dennis Russell Davies a Philip Glass obdrželi cenu. 
V roce 2018 duo účinkovalo s velkým ohlasem na festivalu v Abú Zabí. 
 DVD nazvané images 4 music, na kterém duo interpretuje skladbu 
Piano Phase Stevea Reicha a dvě díla Philipa Glasse – Les Enfants 
Terribles a Visuals (s vizuálním doprovodem, jehož autoři jsou Martin 
Wattenberg, Lotte Schreiber a Norbert Pfaffenbichler) –, bylo v roce 
2005 nominováno na cenu SWR/ZKM „International Media Award 
for Science & Art“ (Mezinárodní mediální cena za vědu a umění)  
a v říjnu téhož roku odvysíláno stanicemi SWR, ARTE a Švýcarskou te-
levizí DRS. V roce 2006 duo vydalo kritikou velmi pozitivně přijaté CD 
s Mozartovou Kouzelnou flétnou v transkripci Alexandra Zemlinského 
pro čtyřruční klavír a v červnu 2007 vyšel v podání dua (v rámci edice 
vydávané porýnským klavírním festivalem) Beethovenův Fidelio (taktéž 
v úpravě Zemlinského). Duo následně nahrálo album American Piano 
Music s díly Leonarda Bernsteina, Aarona Coplanda a Philipa Glasse, 
Haydnova oratoria Roční doby a Stvoření v úpravě Zemlinského, tři 
balety Igora Stravinského skladatelem upravené pro čtyřruční klavír či 
Symfonii č. 4 Dmitrije Šostakoviče v autorově úpravě pro dva klavíry, 
kterou oba protagonisté natočili teprve jako druhé klavírní duo na světě.
 Z četných „sólových“ glassovských nahrávacích aktivit obou členů 
dua uveďme např. Daviesovy nahrávky instrumentálních koncertů, oper 
a symfonií (Symfonie č. 12 „Lodger“ byla natočena s Filharmonií Brno), 
alba Maki Namekawy s Glassovými Etudami, klavírní úpravou hudby  
k filmu Mishima: A Life in Four Chapters, s hudbou ke snímkům Hodiny 
a Dracula (s Cello Octet Amsterdam) nebo s Klavírní sonátou.



Marek Švejkar absolvoval Pražskou konzervatoř a Conservatoire  
à rayonnement régional de Paris. Je také absolventem Conservatoire 
national supérieur de musique et de danse de Paris (titul premier prix) 
ve třídách Philippa Berroda a Jerôma Comta. Již několik let se speciali-
zuje na tvorbu Pierra Bouleze a v současné době je studentem postgra-
duálních studií. Je stipendistou Fondation de France, Mécénat Société 
Générale, Fondation Legs Jabès, The Kellner Family Foundation, pod-
porují jej Pavel Tykač a Nadace Věry Třebické-Řivnáčové.
 V říjnu tohoto roku vystoupil na summitu EU v Káhiře a v prosinci 
se představí ve Štrasburku. Druhým rokem bude jako lektor vyučovat 
na letních 13. Mezinárodních klarinetových kurzech v Domažlicích. 
Od roku 2022 je ambasadorem firmy Vandoren za Českou republiku.  
V roce 2019 byl pozván do Washingtonu D.C., kde vystoupil při osla-
vách 30. výročí Sametové revoluce a v tomto roce rovněž vystoupil se 
členy Karajan Akademie Berlínské filharmonie v Berlíně. O rok dříve si 
zahrál s Orchestre de Paris a Ensemble Intercontemporain v Pařížské 
filharmonii. Ve stejném roce se dočasně stal členem uskupení Ensemble 
ECCE (Ensemble dočasné kolektivní tvorby), který je zaštítěn IRCAM 
(Institutem pro tvorbu moderní hudby). Dále byl pozván na svůj sólo-
vý debut v rámci festivalu Pražské jaro, který proběhl v květnu 2017  
v pražském Rudolfinu. V roce 2015 byl vybrán jako sólista do Akade-
mie komorní hudby, kde do roku 2020 působil, a v lednu roku 2014 vy-
stoupil jako sólista s Českou filharmonií pod taktovkou Jiřího Bělohlávka.
 Spolupracoval se sólistkou Evou Garajovou při nahrávání alba pro 
ArcoDiva a byl pozván k natáčení sólového alba Philippa Berroda. 
Vyučuje na Hudebním gymnáziu České Budějovice.



Členové souboru Trio Bohémo, který vznikl v roce 2019, jsou  
z České republiky, avšak jejich cesty se protnuly až během studií v Bu-
dapešti. Již po několika měsících od založení trio získalo druhou cenu 
na prestižní soutěži Gianni Bergamo Award ve švýcarském Luganu; na 
základě tohoto úspěchu následovalo pozvání ke spolupráci s italskou 
společností Le Dimore del Quartetto, která poté triu udělila cenu Soubor 
roku 2021. V létě 2021 trio obdrželo na isaFestivalu v Rakousku ceny 
za nejlepší interpretaci díla vídeňského klasicismu, Bohuslava Martinů  
a české moderní komorní hudby. O pár dní později vyhrálo soutěž  
Filippo Nicosio Award v Itálii, v září 2021 získalo první cenu a cenu 
publika na soutěži Johannese Brahmse v Rakousku a v říjnu 2021 zvítě-
zilo na soutěži Parkhouse Award v Londýně. V roce 2022 bylo vybráno 
do Britten-Pears Young Artist Programme a v únoru 2022 bylo hostem 
In Tune show v BBC Radio 3. V březnu 2022 trio získalo první cenu  
a cenu za nejlepší provedení skladby Stasyse Vainiūnase na Vainiūna-
sově soutěži v litevském Vilniusu, o týden později vybojovalo v Němec-
ku na soutěži Josepha Joachima druhou cenu (první cena nebyla uděle-
na) a cenu za nejlepší provedení moderní skladby. V létě 2022 mu byla 
udělena cena pro nejlepší komorní soubor s klavírem na isaFestivalu. 
 V sezoně 2022/2023 trio debutuje v londýnské Wigmore Hall, 
manchesterské Stoller Hall, budapešťské Solti Hall a účinkuje na festi-
valech jako Shaldon Festival (Anglie), Classix Festival (Rumunsko) nebo 
na dalších koncertech v Německu, Rakousku, Itálii či Anglii. 
 V minulé sezoně trio debutovalo ve vídeňském Musikvereinu a před- 
stavilo se na mezinárodních festivalech jako Pražské jaro, Gent Festi-
val van Vlaanderen (Belgie), Schwarzwald Musikfest (Německo) nebo 
Laggo Maggiore Musica (Itálie). V letech 2020–2022 byl soubor čle-
nem European Chamber Music Academy, kde pracoval pod vedením 
významných evropských profesorů jako Johannes Meissl, Hatto Beyer-
le, Patrick Jüdt nebo Avedis Kouyoumdjian. 
 Díky štědré podpoře Jana Telenského hraje Matouš na výjimečné 
housle z dílny Matteo Goffrillera.

Summary

Brno audiences had the opportunity to acquaint themselves with the 
oeuvre of Benjamin Yusupov (born 22 November 1962) in the 
2014/2015 season, when this Tajik Jew who settled in Israel was the 
resident artist at Filharmonie Brno. During that season, several of his ma-
jor works were performed, often featuring elements that audiences find 
appealing, such as hints of traditional music of Central Asia, tango and 
rock, seldom-heard instruments and tape loops. At one of the concerts, 
Yusupov presented himself in the triple role of composer, conductor and 
pianist. 

The composer’s 60th birthday provided us with an opportunity to re- 
invite him to Brno. On the eve of the orchestral concert at Janáček Theat-
re (FJD I 1), a chamber recital is given at Besední dům, offering an 
attractive selection of Benjamin Yusupov’s more intimate pieces.

The chief conductor of Filharmonie Brno, Dennis Russell Davies, and his 
artistic and life partner, Maki Namekawa, will perform the composer’s 
eight pieces for piano four-hands entitled Cultures of the Past. As a 
piano duo, they concertise throughout the world and regularly appear 
in Brno. Yusupov wrote this work in 2013 with the theme: “The past 
doesn’t exist. The future doesn’t exist. Time is an illusion. Eternity is now.” 
In each of the pieces, he takes his inspiration from a different ancient 
culture: Egypt, China, Mesopotamia, India, Rome, Persia, Byzantium 
and Mongolia/Turkey. 

Performed by Maki Namekawa and the composer, the Sonata for 
Two Pianos, composed in 1988, develops like Eastern music, with its 
meditative quasi-improvisation and ornamental melodies, and imitates 
the sounds of traditional Eastern instruments on the pianos.

Yusupov’s Piano Trio No. 2, subtitled From Jewish Traditions 
(2018), is based on the melodic material of three songs that Jews  
brought from various parts of the world (songs of Ashkenazi, Sephardi 
and Yemenite Jews).

Haqqoni (2007) is a reflection of the music of Bukharan Jews; the pia- 
no trio is joined by a clarinet and by recorded traditional voices and 
instruments in an authentic performance.

Vítězslav Mikeš
translated by Štěpán Kaňa



Zveme vás na

Obrazy duše, 1. ab. koncert cyklu Filharmonie v divadle I v Janáč-
kově divadle 24. a 25. 11. 2022 v 19:00: Jusupov Kreutzerova 
sonáta (Pocta Leoši Janáčkovi), Obrazy duše, Brahms Symfonie č. 4  
e moll; Lukáš Daňhel – klarinet, Lukáš Dittrich – klarinet, Filharmonie 
Brno, dirigent Dennis Russell Davies

Mladá krev aneb Hudba zblízka, komorní koncert členů Orches-
trální akademie Filharmonie Brno a hostů v Besedním domě 30. 11. 
2022 v 19:00: Saint-Saëns Sonáta pro hoboj a klavír, Aperghis 
Le corps à corps pro hlas a tombak, J. Spencer Everybody Talk About 
Freedom (rapová píseň pro marimbu), Dubois Quatuor, Jacob Scher-
zetto, Pavane and Gopak; Arseny Menkov – hoboj, Radim Pančocha – 
klavír, Kristýna Švihálková – bicí nástroje a hlas, Jana Krejčí, Dominik 
Sedlák, Věra Drápelová, Jakub Vajda – klarinety

Asrael, 1. ab. koncert cyklu Filharmonie v divadle II v Janáčkově diva-
dle 1. a 2. 12. 2022 v 19:00: Janáček Adagio, Mahler Písně potul-
ného tovaryše, Suk Symfonie c moll „Asrael“; Roman Hoza – baryton, 
Filharmonie Brno, dirigent Robert Kružík

Asie, 2. ab. koncert Rodinného abonmá v Besedním domě 3. 12. 
2022 v 10:30; moderátoři Kristýna Drášilová a Josef Škarka, režie Ru-
dolf Chudoba, Filharmonie Brno, dirigent Chuhei Iwasaki

Belle époque, 2. ab. koncert cyklu Komorně v Besedním domě 7. 12. 
2022 v 19:00: Gounod Malá symfonie, Roussel Divertimento, 
D'Indy Šanson a tance, Gouvy Malá galská suita; Harmonie brněn-
ských filharmoniků, umělecký vedoucí Emil Drápela

Schumann a barvy Paříže, 2. ab. koncert cyklu Filharmonie doma 
v Besedním domě 8. a 9. 12. 2022 v 19:00: Tailleferre Petite suite, 
Schumann Klavírní koncert a moll, Debussy / Büsser Petite suite, 
Saint-Saëns Symfonie č. 2; Markus Schirmer – klavír, Filharmonie 
Brno, dirigentka Marie Jacquot

Adventní koncert v Besedním domě 15. 12. 2022 v 19:00: 
Vaňhal Symfonie D dur Bryan D4, Mozart, Haydn árie a duety, 
Ditters von Dittersdorf Symfonie D dur Grave D6; Tereza Zimko- 
vá – soprán, Jarmila Balážová – mezzosoprán, Filharmonie Brno, diri-
gent Tomáš Netopil

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

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

Za podporu a spolupráci děkujeme

Vydala Filharmonie Brno v roce 2022 nákladem 200 výtisků
texty Vítězslav Mikeš
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 17I11I2022

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.
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