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Milí kamarádi, milí dospěláci,
mám velkou radost, že se společně potkáváme už na čtvrtém koncer-
tu našeho velkolepého světového turné. Tentokrát se vydáváme až za 
„velkou louži“, tedy do Ameriky, kde společně objevíme skladbu dnes 
již téměř zapomenutého zakladatele americké klasické hudby. Ve své 
době se mu přezdívalo americký Beethoven, a přestože jeho jméno zní 
americky – Anthony Philip Heinrich – narodil se v severních Čechách. 
A jaké je jméno nejhranějšího skladatele na amerických pódiích? Přece 
Antonín Dvořák. Je tedy zřejmé, že toho máme s americkou hudbou 
společného víc než dost! A dnes tomu hodláme přijít na kloub.
 Kromě dalších skvělých skladeb se něco dozvíme i o americkém 
turné Filharmonie Brno, odkud se náš orchestr před pár týdny vrátil. Co 
všechno vlastně obnáší sbalit orchestr a přepravit jej na druhý konec 
světa? O tom nám dnes poví sám šéf koncertního oddělení Pavel Šinde-
lář.
 Do programu jsme vám vedle vlajek a podobenek skladatelů vložili 
i recept na lahodnou americkou pochoutku – palačinky s javorovým 
sirupem. Tak ať se vám podaří! A o vaše dojmy i výtvory se se mnou 
můžete podělit na kristyna.drasilova@filharmonie-brno.cz.

Přeji vám krásný poslech,

vaše Kristýna

Robert Kružík patří k nejmladší generaci českých dirigentů. Os-
mým rokem stálým dirigentem Janáčkovy opery Národního divadla 
Brno, také působil tři sezony jako dirigent Národního divadla morav-
skoslezského v Ostravě. Od sezony 2018/2019 je stálým hostujícím 
dirigentem Filharmonie Brno a počínaje loňskou sezonou také šéfdiri-
gentem Filharmonie Bohuslava Martinů ve Zlíně. Spolupracuje s mnoha 
symfonickými orchestry a je zván na významné festivaly (Pražské jaro, 
Smetanova Litomyšl, Svatováclavský hudební festival aj.). Tento brněn-
ský rodák začínal jako violoncellista, v oborech hra na violoncello a di- 
rigování absolvoval brněnskou konzervatoř a pražskou AMU.

Více na www.robertkruzik.cz
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Statutární město Brno finančně podporuje Filharmonii Brno. 
Vybrané koncerty se konají za finanční podpory Jihomoravského kraje 
a Ministerstva kultury ČR.



ANTONÍN DVOŘÁK
Symfonie č. 9 e moll „Z Nového světa“
1. věta, Adagio – Allegro molto

ANTHONY PHILIP HEINRICH
Ouverture
2. věta, Rondo fanfare

GEORGE GERSHWIN / arr. Petr Jirák
Summertime z opery Porgy a Bess

LEONARD BERNSTEIN
Divertimento
2. věta, Waltz

LEONARD BERNSTEIN
Amerika z muzikálu West Side Story

SAMUEL BARBER
Adagio pro smyčce

JOHN WILLIAMS
Suita z filmu Harry Potter a Kámen mudrců 

AARON COPLAND
Hoe Down z baletu Rodeo

moderují Kristýna Drášilová a Josef Škarka
Filharmonie Brno
dirigent Robert Kružík 
režie Rudolf Chudoba
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