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Program

JOSEPH HAYDN 
Symfonie č. 26 d moll „Lamentatione“ Hob.I:26 | 17'
Symphony No. 26 in D minor “Lamentatione”
1. Allegro assai con spirito
2. Adagio 
3. Minuet e Trio 

TIGRAN MANSURJAN 
Agnus Dei (in memoriam Oleg Kagan) | 17'
orchestrální verze vytvořená na objednávku Filharmonie Brno (2021) 
Agnus Dei (in memoriam Oleg Kagan),
orchestral version, commissioned by Filharmonie Brno (2021)
1. Agnus Dei 
2. Qui tollis peccata mundi 
3. Miserere nobis

přestávka | 20'

VALENTIN SILVESTROV 
Visnik (Zvěstovatel) pro smyčce a klavír | 11'
Visnik (The Messenger) for strings and piano

JOSEPH HAYDN 
Symfonie č. 79 F dur Hob.I:79 | 20'
Symphony No. 79 in F major
1. Allegro con spirito
2. Adagio cantabile — un poco allegro
3. Menuetto e trio: Allegretto
4. Finale: Vivace
 

Miroslav Beinhauer klavír / piano
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Alexander Liebreich

Koncert se koná pod záštitou Konzulátu Ukrajiny v Brně.
Under the auspices of the Consulate of Ukraine in Brno.



O skladbách

O nekončících soubojích pokroku a tradice, experimentu a řemesla, fan-
tazijní volnosti a přísné formy vypráví prakticky veškerá literatura věnují-
cí se historii umění – to „staré“ je přirozeným vývojem a změnou vkusu 
vytlačeno „novým“, neotřelým a rebelským. Zatímco však nové umělec-
ké přístupy redefinují světy architektury, literatury i hudby, vzniká neod-
vratně také podhoubí nového „směru“, nového „-ismu“, který jednoho 
dne vyvrátí současnou modernu ze stěžejů. Přehlédneme-li však hudeb-
ní vývoj od nejstarších časů až po dnešní dny, zjistíme, že spíše než sérii 
nezávislých stylových úseček připomíná sinusoidu – každý návrat k tra-
dicionalismu volá po revoltě a každá moderna nakonec nachází styčné 
body s minulostí. Výslednou syntézu, která hledí kupředu, avšak nebojí 
se kontaktu s hudebním jazykem starších stylových období, nacházíme 
právě v dílech skladatelů, kteří vidí za hranice momentálního hudebního 
vkusu či kompozičního paradigmatu. Tito „poslové starých časů“ dávají 
vzniknout umění, které se nejenže vymyká těsným škatulkám, ale které 
je navíc ve svém vyznění trvale platné.

Dnešní večer rámují symfonie 
Josepha Haydna (1732 
až 1809), jedné z nejdůležitěj-
ších postav hudebního klasicis-
mu. Ačkoliv by se mohlo zdát, 
že Haydn ve své době patřil 
mezi ryze moderní skladate-
le – koneckonců byl to právě 
on, kdo pomohl ustálit podobu 
symfonie a vtiskl tvář smyč-
covému kvartetu – jeho dílo 
čerpá nezřídka inspiraci také  

z minulosti, a to jak v raných fázích skladatelova vývoje, tak i v pozděj-
ších letech. Jako příklad může sloužit druhá věta Klavírní sonáty D dur, 
která pod názvem Largo e sostenuto skrývá stylizovanou sarabandu 
barokní taneční suity. Nicméně dnešní dvě symfonie patří spíše k Hayd-
novým „novátorským“ hudebním počinům. Vzhledem ke svému takřka 
třicetiletému působení ve službách knížecího dvora Esterházyů, jedné 
z nejbohatších a nejvlivnějších rodin v rakousko-uherské monarchii, měl 
Haydn ideální podmínky pro tvorbu a experiment. První symfonií, kte-
rá u Haydna spadá do období ovlivněného hnutím Sturm und Drang,  
a současně skladatelovou první v mollové tónině je proslulá třívětá 
Symfonie č. 26 d moll „Lamentatione“ (cca 1768). Věta Alleg-
ro assai con spirito uvádí od 17. taktu liturgický zpěv Passio Domini 
nostri Jesu Christi secundum Marcum. In illo tempore, avšak přídomek 
„Lamentatione“ si dílo vysloužilo až větou Adagio, ve které se nachází 
citace lamentace zpívané na Zelený čtvrtek. Také Symfonie č. 79  
F dur (1784) se nese v experimentálním duchu – skladatel zde uplat-
ňuje bohatou rytmiku s výraznými pauzami a objevují se zde i místa 
s důmyslnou polyfonií, účelnými disonancemi i tanečními strukturami.

Středobodem večera jsou díla skladatelů-vrstevníků Tigrana Mansurja-
na (1939) a Valentina Silvestrova (1937). Pojí je nejen doba narození, 
ale také podobná kompoziční estetika a v neposlední řadě i tragické 
osudy jejich národů – arménský skladatel Mansurjan věnoval památce 
obětí arménské genocidy (1915) některá svá díla a Silvestrovova rod-
ná Ukrajina je momentálně devastována vojsky Ruské federace. Ačkoliv 
arménskou genocidu a ruskou invazi na Ukrajinu dělí více než sto let, 
politická a vojenská zlovůle je bohužel stejně aktuální dnes jako na 
počátku 20. století. 
 Tigrana Mansurjana a Valentina Silvestrova spojuje však i jedna 
velmi příjemná okolnost – oba za velkého úspěchu navštívili Brno. Roku 
2010 se Silvestrov zúčastnil festivalu Expozice nové hudby, kde zazně-
lo provedení jeho cyklu Melodie okamžiků, a i česká premiéra Man-
surjanova Requiem, zasvěceného obětem genocidy, proběhla roku 
2020 za osobní účasti skladatele a pod taktovkou Alexandra Liebrei- 
cha. Naposledy byl Mansurjan v Brně přítomen světové premiéře své 
skladby, vzniklé na objednávku Filharmonie Brno a Festivalu Mendel, 
Hymnus – Dobrý kapitán ve starobrněnské bazilice 22. července loň-
ského roku.

Ačkoliv se Tigran Mansurjan, nejvýznamnější současný arménský 
autor, narodil v libanonském Bejrútu, v Arménii žil již od osmi let. Po 
absolvování konzervatoře v Jerevanu se začal brzy profilovat jako pro-
gresivní skladatel s vazbou na další avantgardní umělce z ostatních 
sovětských republik (mezi nimi figuruje právě i Valentin Silvestrov). Jeho 
jedinečný hudební jazyk však pomohl definovat až pohled do minulosti 
a důkladné studium arménského folklóru, středověké hudby a předso-
větské tvorby. Právě osobitou a oduševnělou syntézou (nikoli polystyli-
smem) moderních kompozičních postupů a prvků staré a lidové hudby 
se Mansurjan stal nejen duchovním pokračovatelem kněze, skladatele 
a folkloristy mnicha Komitase, ale i oním pomyslným „poslem starých 
časů“.
 Ke vzniku orchestrální verze Mansurjanova kvartetu Agnus Dei, 
původně napsaného roku 2006 pro klavír, klarinet, housle a violonce-
llo (tedy pro stejné obsazení, jaké má Messiaenův Kvartet na konec 

Alexander Liebreich a Tigran Mansurjan, Besední dům, 2020



času), vedla právě výše zmíněná a veleúspěšná česká premiéra autoro-
va Requiem. Brněnská světová premiéra orchestrální verze Agnus Dei 
byla naplánována na konec ledna 2021; kvůli protipandemickým opat-
řením se však odehrála bez publika jako přímý přenos z prázdného 
sálu Besedního domu na vlnách Českého rozhlasu Vltava. K veřejnému 
brněnskému provedení tak dochází až s dvouletým odstupem.
 Úvodní věta Mansurjanova Agnus Dei je charakteristická něž-
ným pulzem klavíru a třepetavými glissandy smyčců. Její meditativně 
snový průběh je na první pohled statický, avšak jemnými a účelnými 
změnami dosahuje skladatel hlubokých citových posunů. Výhružně 
stoupající tremola následující věty Qui tollis peccata mundi vytvářejí 
expresivní hudební kontrast. Dalším protikladem je také hustší sazba, 
která – obzvláště při porovnání s původní verzí – využívá dramatické 
možnosti orchestru. Závěrečné Miserere nobis uvádí klarinetová intro-
dukce bez taktového označení (byť s určitým metrickým dělením). Věta 
je příznačná svojí „bezčasovostí“ a dojmem věčnosti, které umocňuje  
i závěrečný návrat ke stoupajícímu motivu klavíru věty první.

Také hudba ukrajinského skladatele Valentina Silvestrova (1937) 
se obrací ke starší tvorbě. Podobně jako Mansurjan začínal i Silvestrov 
jako „modernista“ a byl výrazně ovlivněn hudebním dílem Antona We-
berna. Roku 1973 se však programově obrátil k tzv. „starému stylu“  
a začal komponovat díla s tímto přídomkem. Není ostatně náhodou, 
že právě polystylově orientovaný Schnittke tvrdil, že Silvestrov je nej-
významnější skladatel naší generace. Zatímco Schnittke však nezřídka 
staví starší a současná kompoziční paradigmata do ostrého kontrastu, 
Silvestrovova hudba působí spíše jako ozvěna hudby klasické epochy – 
jako její postludium či postskriptum (což jsou také časté tituly jeho skla-
deb). Takový je i Zvěstovatel (Visnik) z roku 1996. Název je převzat 
od filozofů Jakova Druskina a Leonida Lipavského, kteří chápali zvěsto-
vatele jako posly tzv. paralelních světů, osvobozené od tíhy času a poci-
ťující věčnost. Slovy skladatele: Zvěstovatel, to je vlastně anděl, bytost, 
která je všudypřítomná a která náš lidský svět pozoruje. V podstatě 
veškerá klasika – skladby Mozarta, Beethovena, Chopina..., pokud se 
hrají specificky, ne tak odtažitě, tak to jsou zvěstovatelé, nejen oněch 
skladatelů, ale i doby, v níž ta hudba vznikla. V mé skladbě zní Mo- 

zart jakoby odkudsi zdáli. Nejde o stylizaci, ale o metaforu. Jen málo-
která charakteristika by mohla být přesnější – Zvěstovatel není skladbou 
„ve starém stylu“ nýbrž křehkou re-imaginací hudebního jazyka vrchol-
ného klasicismu a raného romantismu. Bohatá harmonie podpořená 
umělými citlivými tóny vytváří nejen melancholickou tesknotu, ale vede 
přímo k hudebnímu odkazu Mozartovu či Chopinovu. Její vyznění – 
hořkosladké, éterické, meditativní a letmo přebíhající z dur do moll a zpět, 
zatímco smyčce zůstávají v úzké intimitě s partem klavíru – již však zce-
la spadá do skladatelova hudebního jazyka, do jeho poselství starých 
časů. Silvestrov psal Zvěstovatele v období těžké nemoci své milované 
ženy Larisy Bondarenkové (jíž skladbu věnoval), jistě i proto se mu do 
motivických fragmentů v klavíru latentně vměstnávala slova Agnus Dei. 
Po Larisině smrti učinil z této skladby část svého Rekviem pro Larisu 
(1997–1999), kde je již text modlitby přednášen sborem. 

Paralely mezi životními osudy Tigrana Mansurjana a Valentina Silves-
trova dokazují, že nehumánní teror a bezohlednost ohrožují umění  
v jakékoliv době. Ačkoliv by se mohlo zdát, že arménská genocida 
je dílem minulosti a přinejmenším tato černá skvrna na historii lidstva 
již nezasahuje do současného života, je třeba zmínit, že turecká vláda 
roku 2015 zabránila provedení Mansurjanova Requiem v Mexiku, kte-
ré má s Tureckem výrazný mezinárodní obchod. Valentin Silvestrov žije 
v současné době v Berlíně, kam byl evakuován z Kyjeva po napadení 
Ukrajiny ruskými vojsky. I přes tyto křivdy zůstává tvorba obou umělců 
veskrze lidská a čistá… a to je možná ta nejdůležitější paralela. 

Lukáš Pavlica

Valentin Silvestrov, Brno, 2010



O účinkujících

Miroslav Beinhauer se jako klavírista a hráč na šestinotónové har-
monium zaměřuje na soudobou hudbu a hudbu 20. století. Spolupra-
coval se skladateli jako Klaus Lang, Bernhard Lang, Georg Friedrich 
Haas, Marc Sabat nebo Petr Bakla a zúčastnil se festivalů musikproto-
koll, Struny podzimu, Ostravské dny, Moravský podzim, Janáček Brno, 
Hudební fórum Hradec Králové, MusicOlomouc nebo Gentse Feesten. 
Vystoupil s orchestry a ansámbly včetně Janáčkovy Filharmonie Ost-
rava, Filharmonie Hradec Králové, Kubínového kvarteta, Ensemble for 
New Music Tallinn, Brno Contemporary Orchestra nebo String Noise. 
Mezi jeho významná provedení patří Klavírní koncert č. 2 Magnuse 
Lindberga (dirigent Heiko Mathias Förster) nebo Klavírní koncert Esa-
-Pekky Salonena (dirigent Marko Ivanović). Je členem Ostravské Bandy 
(spolupráce s dirigenty jako Bruno Ferrandis, Johannes Kalitzke, Petr 
Kotík nebo Owen Underhill). V poslední době se podílel na několika 
studiových nahrávkách včetně dvou sólových CD se skladbami Petra 
Bakly a Milana Knížáka. Pravidelně také natáčí pro Český rozhlas.
 Je jediným na světě, kdo dokáže hrát na unikátní šestinotónové har-
monium Aloise Háby. Jeho zájem o tento nástroj začal v roce 2018 
premiérou Hábovy šestinotónové opery Přijď království Tvé, pokračoval 
premiérovým nastudováním a nahráním jediného sólového opusu pro 
tento nástroj – Šest skladeb pro šestinotónové harmonium op. 37. Od 
té doby vzniká nový repertoár pro šestinotónové harmonium – v roce 
2021 bylo v premiérách uvedeno devět nových skladeb od sklada-
telů Klause Langa, Marca Sabaat, Georga Friedricha Haase, Arashe 
Yazdaniho a dalších.
 Sezoně 2021/2022 premiéroval skladby od Terry Rileyho, Pet-
ra Bakly, Milana Knížáka, provedl klavírní koncert Bernharda Langa 

Monadologie XXXIV „Loops for Ludvik“ s PKF — Prague Philharmonia, 
Klavírní koncert Santy Ratniece a nahrál kompletní klavírní dílo Aloise 
Háby.
 Miroslav Beinhauer studoval na Janáčkově akademii múzických 
umění v Brně u Heleny Weiser, na Universität für Musik und darstellen-
de Kunst ve Vídni, kde byl jeho profesorem Jan Jiracek von Arnim a na 
Royal Conservatory v Gentu u Daana Vandewalleho.

Více na miroslavbeinhauer.com

Kořeny brněnské filharmonie sahají do 70. let 19. století, kdy v Brně 
mladý Leoš Janáček usiloval o vznik českého symfonického orchestru. 
Dílo slavného skladatele 20. století je ostatně nejvýznamnější progra-
movou položkou tělesa, které je považováno dodnes za jeho autentic-
kého interpreta. 
 Dnešní Filharmonie Brno vznikla v roce 1956 sloučením 
rozhlasového a krajského orchestru a od té doby patří svou velikostí 
i významem k české orchestrální špičce. Na svých turné provedla na 
tisíc koncertů v Evropě, v Latinské Americe, na Dálném i na Blízkém vý-
chodě. Je pravidelným hostem světových i českých festivalů, kde často 
spojuje umělecké síly s Českým filharmonickým sborem Brno. V sezoně 
2022/2023 uspořádala turné po Velké Británii a Spojených státech 
a navštívila řadu renomovaných pódií (Festival Rheingau, festival Ars 
Electronica v Linci, Grosses Festspielhaus v Salcburku, Gewandhaus  
v Lipsku). 
 Orchestr pravidelně natáčí pro Český rozhlas a Českou televizi. 
Kromě realizace nahrávek pro řadu společností zakládá filharmonie  
v roce 2020 svůj vlastní nahrávací label Filharmonie Brno, kde dopo-
sud vydala 6 titulů. Nahrávka 12. symfonie Philipa Glasse byla nomi-
nována v roce 2022 na cenu ICMA.
 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 Filharmo-
nie Brno Dennis Russell Davies.
 Od roku 2000 pořádá filharmonie letní open air festival na brněn-
ském hradě Špilberk, v roce 2012 se stala pořadatelem renomovaných 
festivalů Moravský podzim, Velikonoční festival duchovní hudby a Ex-
pozice nové hudby. Zaštiťuje mezinárodně proslulý dětský sbor Kantilé-
na, 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 symfonické 
hudby doma i v zahraničí, ale i předním organizátorem hudební sezony 
druhého českého města, aktivním festivalovým pořadatelem, kreativ-
ním lídrem orchestrální dramaturgie a inovativním tvůrcem široké škály 
edukativních programů. Působí v neorenesančním Besedním domě, „br-
něnském Musikvereinu“ z dílny Theophila von Hansena z roku 1873, 
který v této sezoně 2022/2023 slaví 150. výročí. Těší se na nový 
moderní koncertní sál, který navrhuje tým architektů Tomasze Koniora  
a Petra Hrůši a akustika Yasuhisa Toyoty.



Alexander Liebreich pochází z Řezna. Studoval na Vysoké škole 
hudební a divadelní v Mnichově a na salcburské Univerzitě Mozarteum; 
za své největší učitele pokládá Michaela Gielena (od něhož získal cit 
pro výstižnou hudební výstavbu, kritické a analytické myšlení), Claudia 
Abbada (přístup k dirigování prostřednictvím představy komorní hudby, 
kdy dirigent je jen jedním z členů seskupení sledujícího společný cíl)  
a Nikolause Harnoncourta. Poté, co získal Cenu Kirilla Kondrašina, se 
stal asistentem Eda de Waarta v Nizozemské rozhlasové filharmonii. 
Coby hostující dirigent vystoupil s filharmoniemi mnichovskou, drážďan-
skou, lucemburskou, ósackou, aucklandskou, s rozhlasovými orchestry 
berlínským, stuttgartským, hannoverským, mnichovským, symfonickými 
orchestry BBC, NHK, Concertgebouw v Amsterdamu ad. Spolupra-
coval se sólisty jako Lisa Batiashvili, Claron McFadden, Frank Peter 
Zimmermann či Maxim Vengerov, účinkoval na prestižních pódiích a fes-
tivalech po celém světě. Zasáhl také do operního světa – nejvýznamněji 
ve spolupráci s režisérem Hansem Neuenfelsem ve Frankfurtské opeře. 
V roce 2002 navštívil s Junge Deutsche Philharmonie Severní a Jižní 
Koreu a v tamější premiéře provedl Brucknerovu Osmou symfonii. Do 
Severní Koreje se vrací pravidelně jako hostující profesor (ve spolupráci 
s Goethe Institutem a DAAD); tuto jeho pedagogickou zkušenost ma-
puje dokument Pyongyang Crescendo, vydaný v roce 2005 na DVD. 
V letech 2011–2014 byl prvním evropským uměleckým ředitelem festi-
valu v jihokorejském Tchongjongu (TIMF), na který pozval prominentní 
skladatele ze Západu a Východu (Heiner Goebbels, Beat Furrer, Unsuk 
Chin, Toshio Hosokawa ad.). V letech 2006–2016 byl uměleckým ve-
doucím a šéfdirigentem Mnichovského komorního orchestru, s nímž na-
hrál pro prestižní labely CD mj. s díly Haydna, Yuna, Hosokawy, Man-
surjana (ECM), Bacha (Deutsche Grammophon), Rossiniho, Mozarta  
a Mendelssohna (Sony Classics). V roce 2012 se jako první zahraniční 
dirigent stal šéfem Národního symfonického orchestru Polského rozhla-
su Katovice. V říjnu 2014 spolu s tímto orchestrem, Bavorským rozhla-
sovým sborem a klavíristou Krystianem Zimermanem slavnostně otevřel 
nový katovický koncertní sál, pro který následně v letech 2015–2018 
řídil jako umělecký šéf festival Kultura Natura. 
 V sezoně 2018/2019 zahájil své působení ve funkci šéfdirigenta  
a uměleckého ředitele Symfonického orchestru Českého rozhlasu, kte-
rým byl do roku 2022.

Více na alexanderliebreich.de



Summary

Tigran Mansurian’s Agnus Dei
In January 2020 at Besední dům, we witnessed a memorable perfor-
mance of Tigran Mansurian’s (born 1939) Requiem, conducted by 
Alexander Liebreich, in the composer’s presence. Impressed by the suc- 
cess of this performance of his work dedicated to the memory of the 
victims of the genocide perpetrated on Armenians in 1915, Mansu- 
rian decided to create for Filharmonie Brno’s next season an orchestral 
version of his quartet Agnus Dei, originally written in 2006 for piano, 
clarinet, violin and cello. The world premiere of the orchestral version of 
Agnus Dei in Brno was planned for late January 2021; but alas, due 
to counter-pandemic measures, it could have no audience in the hall 
and the music in the empty Besední dům could only be heard as a live 
broadcast on Czech Radio’s Vltava station. The first public performance 
in Brno is thus now only taking place two years later. 

Valentin Silvestrov’s The Messenger
The music of the Ukrainian composer Valentin Silvestrov (born 1937) 
sounds like an echo from the classical period, as a postlude or post-
script to it (Silvestrov often uses these terms to title his compositions). 
The Messenger (Visnik) from 1996 is one such work. The name is taken 
from the philosophers Yakov Druskin and Leonid Lipavsky, who wrote 
about messengers from parallel worlds, free of the burden of time and 
experiencing eternity. The composer said: “The Messenger is actually 
an angel, an omnipresent being that observes our human world. Essen-
tially, all the classical pieces are messengers, not just from their compos- 
ers but also from the period. In my piece, Mozart is heard as if from a 
distance. This is not a stylisation but a metaphor.” The sound of wind 
whispering in the background refers to the Book of Kings, to a section 
where God reveals himself to Elijah not as a windstorm, nor as a thunde-
rstorm, nor as fire, but as gentle wind. Silvestrov wrote The Messenger 
while his beloved wife Larissa Bondarenko, to whom he dedicated the 
work, was seriously ill. Currently Silvestrov lives in Berlin, where he was 
evacuated from Kyiv after Russia’s invasion of Ukraine. 

Haydn’s symphonies
For nearly 30 years, Joseph Haydn (1732–1809) worked at the court 
of the Esterházys, one of the richest and most influential families of the 
Habsburg monarchy. During this major period in his life, Haydn had the 
optimal conditions for composing, including a permanent orchestra of 
outstanding musicians. This allowed him to fulfil the constant demand 
for new works – alongside operas, these were mainly symphonies (of 
which he wrote 107). The concert in Besední dům in March offers the 
opportunity to compare two Haydn symphonies from the composer’s 
different creative periods.

Vítězslav Mikeš, translated by Štěpán Kaňa



Zveme vás na

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY, 2.–16. 4. 2023
Festivalové téma 30. ročníku: Přetváření

NE 2|4, 19.00, katedrála sv. Petra a Pavla
AŤ MÉ SRDCE HOŘÍ
MUSIL Stabat Mater
sólisté a spojené brněnské sbory
Filharmonie Brno, dirigent Tomáš Krejčí

PO 3|4, 19.30, kostel sv. Augustina
ZE VŠECH SIL
CHARPENTIER Méditations pour le Carême
HOŘÍNKA Ze všech sil, premiéra
a další
Cappella Mariana

ÚT 4|4, 20.00, kostel sv. Janů
HLÁSÁM MILOST
J. S. BACH, HANUŠ, HONEGGER
Jan Martiník – bas
L'Armonia Terrena, dirigent Zdeněk Klauda

ST–PÁ 5–7|4, 21.00, kostel Nanebevzetí Panny Marie
TEMNÉ HODINKY

ÚT 11|4, 19.00, Červený kostel
ZAJÁSEJTE JIŽ, ZÁSTUPY
FIALA Mysterium paschale, premiéra
sólisté a Kantiléna, sbormistr a dirigent Michal Jančík

ST 12|4, 19.30, bazilika Nanebevzetí Panny Marie
ROZJÍMÁNÍ O TAJEMSTVÍCH
WIDOR, MESSIAEN, DURUFLÉ
Johannes Zeinler – varhany

NE 16|4, 20.00, kostel sv. Janů
DARUJ NÁM POKOJ
SCHUBERT Mše As dur
DVOŘÁK Te Deum laudamus
sólisté a Český filharmonický sbor Brno, sbormistr Petr Fiala
Filharmonie Brno, dirigent Jaroslav Kyzlink

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
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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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