




        let filharmonie 1946 - 2016

1.6.1945  obnovení a profesionalizace bývalého baťovského dechového orchestru - 46 členů 

2.4.1946  hudebníkům představen Rudolf Kvasnica, další den se uskutečnila první zkouška orchestru

30.4.1946 první koncert v sále Velkého kina

1949 - 1950 první vystoupení v Praze v Domě umělců na Dnech gottwaldovské kultury

květen 1950 první lázeňská sezona v Luhačovicích - 5 letních měsíců - díky těmto koncertům měl orchestr až 300 koncertů ročně

1951  výchovné koncerty s Františkem Blahou, jeho systém se stal celorepublikovým fenoménem

1955  adaptace Památníku Tomáše Bati na Dům umění a instalace koncertních varhan, které inicioval cestovatel Jiří Hanzelka

19.11.1955 slavnostní otevření Domu umění, do té doby koncerty ve Velkém kině 

1959 první zahraniční zájezd do Maďarska

1970 poprvé zazněla Česká mše vánoční od J. J. Ryby a stala se trvalou součástí vánočního repertoáru fi lharmonie

1970 první zájezd mimo hranice východního bloku - do Itálie se Zdeňkem Bílkem

1972 festival Talentinum, od roku 1976 zapojena agentura Pragokoncert

říjen 1978 první profi lová deska s Freskami a Rytinami B. Martinů a skladbou O. Flosmana Sen o houslích - s Bohuslavem Kotmelem

1983 instalace nových varhan

únor 1990 ve Smetanově síni Obecního domu provedení zapovězené Hudby pro Prahu 1968 od Karla Husy

1995 s Peterem Tiborisem v New Yorku na 8 koncertech - z nich 6 v Carnegie Hall

1999 Podzimní festival duchovní hudby Harmonia Moraviae, v roce 2007 přeměněn v mezinárodní festival duchovní i světské hudby

2005 tradicí se stávají Benefi ční novoroční koncerty Zlínského kraje a statutárního města Zlína

2006 FBM obecně prospěšnou společností, zakladateli jsou statutární město Zlín a Zlínský kraj

2005 - 2008 Smrt Hippodamie, úspěšný společný projekt s Městským divadlem Zlín

2005 orchestr se začíná pravidelně objevovat na významných festivalech Janáčkův máj, Smetanova Litomyšl, Špilberk, Pražské jaro,   

   Bratislavské hudobné slávnosti a další. Opakovaně vystupuje na koncertech Dnů lidí dobré vůle na Velehradě, na mezinárodním festivalu

   Janáček a Luhačovice, v rámci koncertů v Holešově na zámku, na benefi čních koncertech Handicapu ad.

26.6.2006 položen základní kámen Kongresového centra Zlín. Autorkou projektu je světoznámá architektka Eva Jiřičná. 

29.9.2011 slavnostní otevření Kongresového centra 

1.1.2011 přestěhování fi lharmonie z Domu umění do Kongresového centra

Šéfdirigenti: Rudolf Kvasnica 1946 - 1954   Richard Týnský 1954 - 1957   Eduard Fischer 1957 - 1968   Zdeněk Bílek 1969 - 1975   
   Rostislav Hališka 1975 - 1990   Petr Wolfgang Lücker 1990 - 1995   Kirk Trevor 1995 - 1999   Tomáš Koutník 1999 - 2004   
   Jakub Hrůša 2005 - 2008   Stanislav Vavřínek 2008 - 2015   Vojtěch Spurný 2015 dosud

Ředitelé:  Čeněk Tenk 1946 - 1956   Václav Návrat 1956 - 1958   Václav Laňka 1958 - 1965   Eduard Fischer 1965   
   František Tichý 1965 - 1982   PhDr. Zdeněk Divoký 1982 - 1989  Mgr. Marek Obdržálek 1990 - 2004  
   Ing. Jozef Tkáčik 2005 - 2008   RNDr. Josef Němý 2008 dosud

Názvy orchestru: 1946 Zlínský symfonický orchestr Národního podniku Baťa    září 1948 Zlínská fi lharmonie   prosinec 1948 Filharmonie pracujících   
1951 Symfonický orchestr kraje Gottwaldovského   1955 Státní symfonický orchestr kraje Gottwaldovského   1989 Filharmonie Bohuslava Martinů



Děkujeme Vážení a milí hudební přátelé,

velmi rád bych Vás všechny pozval na koncerty naší jubilejní, 
70. fi lharmonické sezony. Jsem nesmírně potěšen, že kvalita 
našich koncertů má stále se zvyšující úroveň a stejně tak neu-
stále roste i návštěvnost našich koncertů v Kongresovém centru. 
Proto chci Vám, našim posluchačům, poděkovat za velkou přízeň 
a podporu. Rád bych také poděkoval panu Stanislavu Vavřín-
kovi za jeho výbornou práci s našim orchestrem v posledních 
sedmi sezonách, kdy byl jeho šéfdirigentem. Kvalita orchestru 
se pod jeho vedením neustále zvyšovala a také díky němu jsme 
v lednu 2011 výborně zvládli nelehký přechod orchestru z Domu
umění do nových prostor Kongresového centra.

 Novým šéfdirigentem našeho orchestru bude od září 2015 
pan Vojtěch Spurný. Jsem přesvědčen, že naváže na práci svého 
předchůdce a že pod jeho vedením budou výkony orchestru po-
kračovat v pozitivním trendu zvyšující se kvality.

 Jaká bude jubilejní, sedmdesátá sezona? Z bohaté nabídky 
koncertů a účinkujících sólistů budou patřit mezi vrcholy pře-
devším zahajovací koncert nové sezony: 1. října 2015 na něm 
přivítáme skvělého světového houslistu Vadima Gluzmana. 
Dalším z vrcholů jubilejní sezony bude mimořádný koncert 
k 70. výročí založení FBM dne 28. dubna 2016, kdy sólistou 
koncertu bude úžasný turecký klavírista Fazil Say.

 V jubilejní sezoně pokračujeme v představování zajímavých 
osobností a žánrů v populární řadě C, která byla v minulé se-
zoně vyprodána abonentním předplatným. Věřím, že si nene-
cháte ujít vystoupení takových osobností, jako jsou Lucie Bílá 
s Petrem Maláskem, Jiří Pavlica s Hradišťanem nebo legendár-
ní česká skupina Olympic. Atraktivní jistě budou také koncert-
ní provedení opery Carmen či baletu Romeo a Julie. Rovněž 
v abonentních řadách A a B se v nové sezoně setkáme se skvělými 
sólisty typu klavíristů Eugena Indjice, Ivo Kahánka či Karla 
Košárka, nebo houslistů Josefa Špačka či Pavla Šporcla. Bude-
me také pokračovat v cyklu besed „Povídání o hudbě“ s Jaromí-
rem Javůrkem, jenž si získal Vaši velkou přízeň.

 Vážení přátelé, přeji Vám i Vašim blízkým hodně zdraví 
a pohody ve Vašem každodenním životě a těším se, že se budeme 
vídat na koncertech Vaší fi lharmonie. 

RNDr. Josef Němý, ředitel FBM, o.p.s.



 V  poslední době často přemýšlím o tom, jestli naše fi lhar-
monie není perpetuum mobile. Říkám si, že přece není 
možné, aby každým rokem opět přibylo abonentních před-
platitelů, aby byly do posledního místa vyprodány koncer-
ty, festivaly i zahraniční zájezdy. A ptám se také lidí zna-
lých. Odpovědí je mi většinou jen rozpačité krčení ramen. 
Mé pochybnosti podporují obecná tvrzení, že je přece složitá
doba, kdy lidem chybí peníze a vlastně ani není nálada… 
Že Češi nechodí už ani na pivo, natož pak na koncert. 

 Kdo tedy pravidelně plní koncertní sály nejen doma ve Zlíně, 
ale i v řadě kulturních metropolí napříč celou Evropou, kde se 
zlínská fi lharmonie musí utkat o přízeň posluchačů, a to s hu-
debními tělesy zavedenějšími, podporovanějšími, známějšími? 
(Přitom výčet, byť jen namátkový, koncertů, kde Filharmonie 
Bohuslava Martinů hudebně zazářila, je opravdu impozantní
- připomeňme si úžasné Pražské jaro, Smetanovu Litomyšl, 
Janáčkův máj, koncerty s  Magdalenou Koženou, Dagmar 
Peckovou, Mischou Maiskym, Rolandem Villazónem a řa-
dou dalších skvělých sólistů, vzpomeňme na vystoupení našich 
fi lharmoniků ve Vídni, Paříži, Mnichově, Hamburku a dalších 
městech…).

 Kdo tedy? Pánbůh zaplať, odpověď je prostá: Jsou to naši spo-
luobčané, kteří umí ocenit kvalitu a o tyto zážitky se nenechají 
připravit, ani kdyby si museli něco jiného odepřít. 

 Vím, že naše fi lharmonie není perpetum mobile, vím, že tak, 
jak nelze popřít zákony termodynamiky, nelze popřít ani to, 
že poctivému úspěchu musí předcházet usilovná práce, jasný 
cíl, zaujetí a nadšení. A to vše je u naší fi lharmonie patrné. 
A tak volám: „Bravo, jen tak dál!“ 

 A děkuji za sebe i za spoluobčany všem, kteří se na té kráse 
podílejí.

Úspěšnou sezonu 2015 / 2016 přeje

Ing. Vladimír Kutý, předseda správní rady FBM o.p.s. Vojtěch Spurný, šéfdirigent FBM o.p.s.

Vážení přátelé a příznivci FBM, milí posluchači!

 Je pro mne velkou ctí a zároveň velikou radostí, že Vás mohu 
pozdravit jako šéfdirigent orchestru v sezoně, která je sezonou 
mnoha jubileí. Slavíme nejen 70. výročí založení fi lharmonie, 
ale také 25 let od opětovného navrácení názvu Zlín městu a rov-
něž řadu více či méně kulatých výročí nejrůznějších skladatelů, 
která jsme se snažili zohlednit - mimo jiné i tím, že připomeneme 
skladby, které dosud v rámci abonentních cyklů vůbec nezazně-
ly. Nastávající sezona bude tedy nejen příležitostí k bilancování, 
ale také k zamyšlení nad tím, jakou cestou se v budoucnosti 
vydat, o co usilovat a co změnit.

 V době, která se vyznačuje nejistotou, neklidem a nestálostí
hodnot se člověk přirozeně snaží vrátit k něčemu trvalému, 
k něčemu, co přináší pocit jistoty a kontinuity. V našem případě 
je touto hodnotou klasická hudba - „hudba utěšitelka“ (jak ji 
nazval Georges Duhamel). Často slýchám, že jde o menšinový 
žánr, jsem svědkem nářků nad klesající návštěvností nebo čelím 
otázkám, jaká bude budoucnost hudby, když publikum tak ne-
zadržitelně stárne... Je zajímavé, že tyto námitky a obavy jsem 
slyšel už jako student před mnoha lety a navzdory chmurným 
předpovědím se žádná z nich nevyplnila. Naopak - po deseti le-
tech spolupráce s orchestrem FBM jsem svědkem jeho uměleckého 
růstu, postupného omlazování a neutuchající radosti z hudby! 
Vzpomínám na řadu koncertů v minulých letech - a musím se 
přiznat, že do Zlína jezdím nejen rád, ale i s pocitem, že se jaksi 
vracím do rodinného prostředí a mezi kamarády...

 Málokdy si uvědomujeme, že poslech hudby není vůbec pa-
sivní záležitostí, ale aktivní činností - nikoliv náhodou nazval 
skladatel Ilja Hurník svůj popularizační cyklus Umění poslou-
chat hudbu. A v tomto směru by snažení mé i snažení orches-
tru sotva padlo na úrodnou půdu, kdyby nebylo vás - našich
posluchačů. Každý hudebník vám potvrdí, že úplně nejhůře 
se hraje před prázdným sálem - neboť hudba není jen řeč tónů, 
ale také umění komunikace. A ta má smysl jen tehdy, jestli-
že vaším partnerem v rozhovoru je člověk vnímavý, otevřený, 
pozitivně naladěný a prostý předsudků! A protože jsem pevně 
přesvědčen, že vy, naši abonenti, jste právě takovým publikem, 
dovolte mi, abych vám popřál mnoho příjemných chvil v kon-
certním sále a poděkoval vám za důvěru - jsme tu pro vás!



Děkujeme



cyklus A

Symfonickýromantický

radostný

sváteční

oslnivý

nadějní

jubilejní

geniální
PŘEDPLATNÉ 1.300 1.170 1.040

senioři 1.040  940  830
studenti  650  585  520

VSTUPNÉ  250  210  180
senioři  200  170  145

studenti  125  105    90

kalendář
70. koncertní sezony 2015/2016

kalendář
70. koncertní sezony 2015/2016

*  POVÍDÁNÍ O HUDBĚ S JAROMÍREM JAVŮRKEM

1.10.2015 Vadim Gluzman hm

11.10.2015 Český filharmonický sbor hm

20.3.2016 Lenka v říši hudby D2DD

6.12.2015 Česká mše vánoční pro děti D1DD

26.11.2015 Recitál Lucie Bílé a Petra Maláska C2CC

27.11.2015 Recitál Lucie Bílé a Petra Maláska m

16.12.2015 Vánoční koncert M

28.4.2016 70. Výročí založení Filharmonie M

5.4.2016 Klavírní recitál K4KK

23.2.2016 Houslový recitál K3KK

1.12.2015 Žesťová harmonie K2KK

6.10.2015 Bratři Ebenové K1KK

10.3.2016 Jiří Pavlica a Hradištan C6CC

28.1.2016 Lenka Filipová a Lenny C4CC

14.1.2016 Ennio Morricone & Luboš Fišer C3CC

5.5.2016 Talentinum 2016 A7AA

17.3.2016 Velikonoční koncert A5AA

19.11.2015 Máme rádi Martinů A2AA

21.1.2016 Mozart stále mladý A4AA

22.10.2015 Carmen C1CC

9.6.2016 Talentinum 2016 B7

5.11.2015 Eugen Indjić B2

21.4.2016 Pavel Šporcl B6

11.2.2016 Shakespearovské inspirace B4

M20.5.2016 Romeo a Julie

19.5.2016 Romeo a Julie C7CC

M17.2.2016 Olympic plugged

18.2.2016 Olympic plugged C5CC

7.4.2016 Gábor Boldoczki A6AA*

31.3.2016 Ivo Kahánek B5*

10.12.2015 Dvořákova symfonie B3*

3.12.2015 Hudba tří století A3AA*

8.10.2015 Leoš Svárovský B1*

15.10.2015 Tomáš Netopil A1AA*

16.1.2016 4. Ples

12.5.2016 Slavnostní koncert Talentina M
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23.4.2015 prodej předplatného pro stávající abonenty
29.5.2015 konec rezervace pro stávající abonenty
1.6.2015 volný prodej předplatného

Vstupné a předplatné lze rezervovat a kupovat také on-line.
www.fi lharmonie-zlin.cz



P. DUKAS: Čarodějův učeň
B. MARTINŮ: Koncertantní symfonie pro housle, violoncello, hoboj, fagot, orchestr a klavír
P. I. ČAJKOVSKIJ: Symfonie č. 2 c moll, op. 17  Maloruská

sólisté: IVANA MIKESKOVÁ KOVALČÍKOVÁ, housle   MARTIN BZIRSKÝ, violoncello   ALŽBĚTA JAMBOROVÁ, hoboj   
MICHAL KUBÁČ, fagot   FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent: VOJTĚCH SPURNÝ

jubilejní

 Symfonické scherzo podle Goethovy básně napsal Paul Dukas
v letech 1896 - 1897, a tak se přiřadil k romantickým skladatelům, 
kteří se věnovali symfonické básni. Je z jeho díla nejznámější a popi-
suje učně, který zůstává v čarodějnické jeskyni sám bez svého učitele. 
Tu podlehne pokušení vyzkoušet si kouzelnické umění. 

 Čajkovského Druhá symfonie si získala velkou oblibu u sklada-
telů Mocné hrstky z důvodu užití tří ukrajinských lidových písní. 
Odtud plyne i název Maloruská symfonie, která vznikla během 
skladatelova letního pobytu v Kamence na Ukrajině.

 Nejmladším skladatelem této trojice je Bohuslav Martinů. 
V programu k premiéře se Martinů přiznal, že jeho vzorem byla 
koncertantní symfonie Josepha Haydna, po jejíž partituře dlouho 
pátral a objevil ji až v knihovně v Princetonu roku 1948. Byl za-
sažen její jednoduchostí a dokonalostí, radostností i pokorou, kte-
ré jsou, podle jeho slov, znakem prostého a velkého člověka. Začal 
svou práci s předsevzetím, že do ní vloží něco z přitakání klidnému 
a šťastnému životu… Tomuto skladateli, jehož jméno nese naše 
fi lharmonie, vzdávají hold i její hráči: Ivana Mikesková Koval-
číková, Alžběta Jamborová, Martin Bzirský a Michal Kubáč.

Ivana Mikesková Kovalčíková Alžběta Jamborová Martin Bzirský Michal Kubáč Vojtěch Spurný

 Oba umělce, dirigenta Tomáše Netopila i klavíristu Kar-
la Košárka, spojuje výrazná hudební kariéra posledních let, 
ale také starobylá Kroměříž, místo jejich bydliště a v minulosti 
i konzervatorních studií. Letošní sezona Tomáše Netopila zahr-
nuje debut ve Vídeňské státní opeře, v Hamburské státní opeře, 
dirigent také pokračuje ve své dlouhodobé spolupráci se Státní 
operou v Drážďanech. Již po několikáté bude řídit Londýnský 
fi lharmonický orchestr, poprvé vystoupí s RSB Berlín a Filharmo-
nickým orchestrem Monte Carlo. Od podzimu 2013 je hudeb-
ním ředitelem Opery a Filharmonie v Essenu.

 Klavírní recitály Karla Košárka se uskutečnily v New Yorku, 
Dallasu, Palm Beach, Calgary, Tel Avivu, Petrohradu a Bang-
koku, jeho mezinárodní umělecké aktivity dokumentují další vy-
stoupení v Evropě a Japonsku. Pravidelně koncertuje na meziná-
rodních hudebních festivalech a spolupracuje s předními orchestry, 
mezi které patří Česká fi lharmonie, Pražská komorní fi lharmo-
nie, Symfonický orchestr FOK, Nagoya Philharmonic Orchestra, 
St. Petersburg Chamber Orchestra nebo Sinfonietta Cracovia.

 Sergej Rachmaninov i Johannes Brahms jsou si v některých 
ohledech podobní. Oba byli vynikající klavíristé, navíc lze říci, 
že ačkoliv k rozvoji formy přispěli minimálně, naplnili ji vrcho-
vatou mírou zcela osobitě. Více jak sto let Rachmaninův Třetí 
klavírní koncert láká sólisty i posluchače svými uchvacujícími 
melodiemi, jeho prvním interpretem byl samotný skladatel. 
Brahmsova Čtvrtá symfonie byla do jisté míry retrospektivní, 
jako by skladatel zkoumal sám sebe i své dílo, jako by chtěl zdo-
kumentovat, z čeho vyšel a v čem se cítil nejlépe.

Tomáš Netopil

S. RACHMANINOV: Koncert pro klavír a orchestr č. 3 d moll, op. 30   
J. BRAHMS: Symfonie č. 4 e moll, op. 98 

sólista: KAREL KOŠÁREK, klavír   FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent: TOMÁŠ NETOPIL

romantický
POVÍDÁNÍ O HUDBĚ 18.15 - MALÝ SÁL 

Tomáš Netopil

ČTVRTEK   15.10.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL

A1AA
Máme rádi Martinů

ČTVRTEK   19.11.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL

A2AA



R. SCHUMANN: Genoveva, předehra 
A. SKOUMAL: Koncert pro housle a orchestr
D. ŠOSTAKOVIČ: Symfonie č. 6 h moll, op. 54 

sólista: ROMAN PATOČKA, housle   FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent: STANISLAV VAVŘÍNEK

radostný

 V loňském roce si Mezinárodní festival Pražské jaro objednal 
od Adama Skoumala houslový koncert, jehož premiéra zazněla 
v provedení Romana Patočky. Původně její vznik inicioval ame-
rický houslista Shlomo Mintz, který hrál už dříve Skoumalovy 
skladby. Jedná se o tradiční třívětý koncert s pomalou střední vě-
tou, tonální hudbou a exotickými prvky. Roman Patočka je jedním 
z našich nejlepších houslových virtuosů, jehož mistrovství bylo oceně-
no na mnohých soutěžích, je vítězem a laureátem Soutěže Pražského 
jara, Leopolda Mozarta v Augsburku, Pablo de Sarasate v Pamplo-
ně, Václava Humla v Záhřebu a dalších. V současnosti kromě sólové 
hry působí také jako člen Eben tria a dalších komorních souborů. 

 Roku 1850 měla premiéru Genoveva - jediná opera německé-
ho skladatele Roberta Schumanna. Je podle středověké legendy 
z 8. století o Genevievě Brabantské a my si poslechneme její 
pozoruhodnou předehru.

Dmitrij Šostakovič nejprve zamýšlel napsat Šestou symfonii 
k poctě Lenina, ve výsledku však vzniklo dílo, které se úplně 
odvrátilo od této myšlenky. Rozhodl se pro odlišnou kompozici 
od předešlé symfonie - radostnou, připomínající jaro a mládí. 
Úspěšnou premiéru s Leningradskou fi lharmonií dirigoval Jev-
genij Mravinskij. Avšak kritika, i když přece jen slyšela poně-
kud odklon od „nebezpečného“ formalismu, měla své výhrady. 
Šestá symfonie je totiž atypická ve své struktuře - začíná dlou-
hou pomalou introspektivní větou a po ní následují dvě krátké 
věty (scherzo a plnokrevný galop s názvuky music hallu, který 
skladatel považoval za nejúspěšnější).

 Koncert bude řídit jeden z nejlepších současných dirigentů 
v naší republice - Stanislav Vavřínek.

Stanislav VavřínekRoman Patočka

W. A. MOZART: Symfonie č. 25 g moll, KV 183
W. A. MOZART: Koncert pro klavír a orchestr č. 6 B dur, KV 238
W. A. MOZART: Symfonie 41 C dur, KV 551  Jupiter

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent a sólista: VOJTĚCH SPURNÝ, klavír

geniální

Wolfgang Amadeus Mozart, jeden z nejgeniálnějších a nej-
častěji uváděných a poslouchaných skladatelů na světě zajisté 
také proto, že patřil zároveň k největším klavíristům, houslis-
tům, varhaníkům, improvizátorům, kteří se kdy narodili. 

 Jeho klavírní koncerty nám dávají možnost poznat, zda 
Mozart skladbu psal pro sebe nebo pro své příznivce a žáky. 

 Podle obtížnosti a podle toho, s jakou fantazií užil hudeb-
ních prostředků, můžeme usuzovat, jaká byla asi jeho vir-
tuozita. Především kadence od samotného Mozarta nám dá-
vají jen velmi přibližnou představu o jeho bezkonkurenčním 
improvizačním umění. Klavírní koncert č. 6 vznikl v roce 
1776 po návratu do rodného Salcburku z Mnichova, kde se 
marně ucházel o místo u dvora. Mezi Symfonií č. 25 a 41 se 
klene poměrně dlouhý časový odstup, na jehož začátku i konci 
stojí jiný Mozart, jako člověk i jako skladatel. V první sym-
fonii prosvítá jako by chmurná nálada uprostřed jasu, který 
je mu vlastní, a naopak v symfonii Jupiter jako by se konečně 
po bouřil rozhostil po všech životních peripetiích klid a mír.

 Vojtěch Spurný se v jednom večeru opět ujímá dvojí role 
dirigenta i sólisty. Naše publikum jej takto slyšelo napří-
klad v interpretaci klavírních koncertů L. van Beethovena 
nebo J. N. Kaňky.

Vojtěch Spurný

Hudba tří století

A3AA
Mozart stále mladý

ČTVRTEK   21.1.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

A4AA
POVÍDÁNÍ O HUDBĚ 18.15 - MALÝ SÁL ČTVRTEK   3.12.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL



J. HAYDN: Stvoření, oratorium pro sóla, smíšený sbor a orchestr A.LJADOV: Baba Jaga, op. 56
A.LJADOV: Začarované jezero, op. 62
A.LJADOV: Kikimora, op. 63
A. ARUTJUNJAN: Koncert pro trubku a orchestr
J. SUK: Symfonie E dur, op. 14

sólisté: KATEŘINA KNĚŽÍKOVÁ, soprán    JAROSLAV BŘEZINA, tenor    DAVID NYKL, bas    ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR BRNO
sbormistr: PETR FIALA FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: VOJTĚCH SPURNÝ

sólista: GÁBOR BOLDOCZKI, trubka FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: TOMÁŠ BRAUNER

Joseph Haydn slyšel během své návštěvy Anglie v letech 
1791 - 1792 slavná Händelova oratoria a chtěl vytvořit srov-
natelné monumentální dílo. Neznámý autor libreta Lindley se 
obrátil ke knize Genesis, žalmům a Miltonově eposu Ztracený 
ráj. Původně míněný text pro Händela nakonec skončil v rukou 
rakouského skladatele. Haydn začal komponovat roku 1796 
a podařilo se mu obrovské dílo, které k člověku promlouvá svou 
pokorou před Bohem a jeho stvořením všeho živého i neživého. 
Stvoření Josepha Haydna patřilo v 19. století k nejčastěji hra-
ným oratoriím v Praze a celých českých zemích. Je zajímavé, 

že skladba byla již roku 1800 přeložena do českého jazyka. Když 
roku 1803 byla skladbou zahájena série benefi čních koncertů 
Jednoty umělců hudebních ve Stavovském divadle, sólistkou 
byla slavná pěvkyně a přítelkyně Mozarta Josefi na Dušková.

 Na našem koncertě budou sólové party zpívat Kateřina 
Kněžíková (Archanděl Gabriel), Jaroslav Březina (Archanděl 
Uriel) a David Nykl (Archanděl Raphael), všichni jsou sólis-
ty Národního divadla v Praze. Dále uslyšíme vynikající Český 
fi lharmonický sbor Brno se sbormistrem Petrem Fialou.

 Maďarský trumpetista Gábor Boldoczki má dnes pověst 
výjimečného virtuosa v celosvětovém měřítku a je považován 
za důstojného nástupce legendárního francouzského trumpetisty 
Maurice Andrého. Má za sebou taková ocenění jako první ceny 
na hudební soutěži ARD v Mnichově, Grand Prix de la Ville 
de Paris nebo na třetí mezinárodní soutěži Maurice André 
v Paříži. Pravidelně vystupuje ve významných koncertních sá-
lech: Musikverein Vídeň, Concertgebouw Amsterdam, Philhar-
monie Berlin, Th éâtre des Champs-Elysées, Velký sál Moskevské 
konzervatoře, je zván do Jižní Ameriky, Japonska i Číny. 

 Jeho všestranný repertoár sahá od Bacha po Pendereckého 
a další soudobé skladatele. Zahraje jeden z nejpopulárnějších 
a technicky nejnáročnějších koncertů arménského skladatele 
Alexandra Arutjunjana z roku 1950. Symfonie E dur velikána 
české hudby Josefa Suka patří k dílům, která vznikala v delším 
časovém období. Prostřednictvím meditativního lyrismu se stává 
upřímnou výpovědí o nejzákladnějších otázkách smyslu života.

 Celý koncert je uveden symfonickými obrazy podle ruských 
pohádek Baba Jaga, Začarované jezero a Kikimora od roman-
tického skladatele a mistra orchestrálních barev Anatolije Lja-
dova. Náš orchestr bude řídit Tomáš Brauner, který je v součas-
né době šéfdirigentem Plzeňské fi lharmonie a rovněž hlavním 
hostujícím dirigentem Symfonického orchestru Českého rozhlasu. 

Kateřina Kněžíková Gábor Boldoczki Tomáš BraunerDavid Nykl Vojtěch Spurný

oslnivý
POVÍDÁNÍ O HUDBĚ 18.15 - MALÝ SÁL 

Velikonoční koncert

ČTVRTEK   17.3.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

A5AA
Gábor Boldoczki

ČTVRTEK   7.4.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

A6AA
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G. ROSSINI: Lazebník sevillský, předehra    
J. HAYDN: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 D dur 
W. A. MOZART: Koncert pro lesní roh a orchestr č. 4 Es dur, KV 495   
R. SCHUMANN: Koncert pro klavír a orchestr a moll, op. 54    

sólisté: ILDIKÓ SZABÓ, violoncello   KATEŘINA JAVŮRKOVÁ, horna   JOHANNA HANIKOVÁ, klavír   
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent: MAREK ŠEDIVÝ

nadějní

 V roce 2016 Talentinum vstoupí již do svého 23. ročníku. První 
koncert tohoto mezinárodního hudebního festivalu tentokrát před-
staví sólisty z České republiky a Maďarska. 

Ildikó Szabó pochází z Budapešti z hudební rodiny, se svým ot-
cem, rovněž koncertním violoncellistou, často vystupuje i nahrá-
vá. V září 2014 vyhrála 2. cenu, Cenu publika a sedm zvláštních 
cen v jedné z nejprestižnějších světových soutěží Pablo Casalse. 
Kateřina Javůrková je rovněž vítězkou několika mezinárodních 
soutěží, v roce 2013 získala 1. cenu a titul laureáta Mezinárodní 
hudební soutěže Pražské jaro. Od ledna 2014 působí v hornové 
skupině České fi lharmonie. Je také členkou PKF - Prague Philhar-

monia. Johanna Haniková se úspěšně prosadila na národních 
i mezinárodních soutěžích (Prague Junior Note, Pro Bohemia, 
Mezinárodní smetanovská soutěž v Plzni). Je vynikající klavírní 
doprovazečkou, proto si ji pozvali na natočení recitálového CD 
pěvci Ivo Hrachovec a Simona Procházková. V současnosti je stu-
dentkou na HAMU v Praze ve třídě prof. Ivana Klánského.

 Marek Šedivý spolupracuje např. se Symfonickým orchestrem 
hl. m. Prahy FOK, PKF - Prague Philharmonia, Haasovým ko-
morním orchestrem či Severočeskou fi lharmonií Teplice. K jeho za-
jímavým projektům současnosti patří debut v květnu 2015 na fes-
tivalu Pražské jaro se Symfonickým orchestrem Českého rozhlasu.

Kateřina Javůrková Marek Šedivý Ildikó Szabó Johanna Haniková 

Talentinum 2016

ČTVRTEK   5.5.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

A7AA



cyklus B

Symfonickýpovznášející

vznešený

jedinečný

expresivní

úspěšní

slavný

inspirující
PŘEDPLATNÉ 1.300 1.170 1.040

senioři 1.040  940  830
studenti  650  585  520

VSTUPNÉ  250  210  180
senioři  200  170  145

studenti  125  105    90

23.4.2015 prodej předplatného pro stávající abonenty
29.5.2015 konec rezervace pro stávající abonenty
1.6.2015 volný prodej předplatného

Vstupné a předplatné lze rezervovat a kupovat také on-line.
www.fi lharmonie-zlin.cz



Eugen Indjić
J. BRAHMS: Koncert pro klavír a orchestr č. 1 d moll, op. 15
Z. FIBICH: Symfonie č. 2 Es dur, op. 38

sólista: EUGEN INDJIĆ, klavír FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: JAKUB KLECKER

ČTVRTEK   5.11.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL

B2

Eugen Indjić Jakub Klecker

Leoš Svárovský
C. SAINT - SAËNS: Phaéton, op. 39
C. SAINT - SAËNS: Koncert pro violoncello a orchestr č. 2 d moll, op. 119    
J. SIBELIUS: Symfonie č. 1 e moll, op. 39

sólista: FRIEDRICH KLEINHAPL, violoncello   FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent: LEOŠ SVÁROVSKÝ

povznášejícíB1

 Severská příroda, která byla pro Jeana Sibelia útěchou v čase 
depresí a smutku, se rovněž vepsala do jeho díla. První symfonii 
tento fi nský skladatel napsal ve svých 33 letech a dirigoval pre-
miéru s Helsinským fi lharmonickým orchestrem, později ji ještě 
přepracoval. Je známá a obdivovaná pro krásná sóla například 
v klarinetu nebo smyčcových nástrojích. 

 Rakouský violoncellista Friedrich Kleinhapl vystupuje jako 
sólista a komorní hráč v předních hudebních metropolích Ev-
ropy, USA, Kanady, Mexika, Kolumbie, Venezuely a Číny. 
Hrál ve vídeňském Musikvereinu a Konzerthausu, v newyorské 

Town Hall, v londýnské Wigmore Hall, v mnichovské koncert-
ní síni Hercules, v Kennedyho centru ve Washingtonu nebo 
v pařížské Invalidovně. Spolupracoval s mnohými špičkovými 
tělesy - Orchestr Mariinského divadla s Valerijem Gergijevem, 
Orchestr mladých Simóna Bolívara s Carlosem Riazuelem, Or-
chestr Musikvereinu s Fabiem Luisim, Mnichovský symfonický 
orchestr s Ulfem Schirmerem, Slovinská fi lharmonie, Symfonic-
ký orchestr hl. m. Prahy FOK, Janáčkova fi lharmonie Ostrava, 
Symfonický orchestr Českého rozhlasu s Janem Kučerou nebo 
Izraelský komorní orchestr s Robertem Paternostrem. Zahraje 
dvouvětý virtuózní Koncert pro violoncello č. 2 Camille Saint-
-Saënse z roku 1902, v úvodu zazní symfonická báseň stejného 
autora Phaéton. Zlínskému publiku dobře známý přední český 
dirigent Leoš Svárovský působí od jara 2014 jako šéfdirigent Ai-
chi Central Symphony Orchestra Nagoya. Od roku 2001 mimo 
jiné trvale spolupracuje s Českou fi lharmonií. 

Leoš Svárovský Friedrich Kleinhapl

 Světový klavírista Eugen Indjić opět přijal naše pozvání a již 
potřetí přijíždí do Zlína, aby tentokrát přednesl Klavírní kon-
cert č. 1 Johannesa Brahmse. Hudební veřejnost udivoval svým 
fenomenálním uměním již od raného mládí - v deseti letech hrál 
v televizním přenosu NBC a poprvé ve třinácti se představil 
s Washingtonským symfonickým orchestrem. Když mu bylo šest-
náct, kodaňský kritik o něm napsal: „Chopina hraje jako Polák, 
Debussyho jako Francouz a Prokofj eva hraje mistrovsky jako 
Rus.“ Jeho vystoupení je pokaždé neobyčejným zážitkem.

 Přestože byl sólový part koncertu přednesen poprvé samotným 
skladatelem (už tehdy vynikajícím a známým klavírním virtu-
osem), setkal se u hannoverských posluchačů s naprostým nepo-
chopením. Brahms totiž pojal svůj koncert netradičně - jako ryze 
symfonický celek, v němž klavír zapadá do celkového rámce, aniž 
by hrál dominantní úlohu. Bouřlivý charakter tohoto díla není 
náhodný, materiál úvodní části koncertu byl původně určen pro 
symfonii, která byla inspirovaná tragickým závěrem života skla-
datelova přítele Roberta Schumanna.

 O osudové lásce českého skladatele druhé poloviny 19. století 
Zdeňka Fibicha bylo hodně napsáno, svůj hluboký a jímavý cit 
k čtyřiadvacetileté Anežce Schulzové vyjádřil ve své Druhé sym-
fonii. Koncert z děl obou romantických skladatelů bude řídit Ja-
kub Klecker, který od roku 2004 působí v Národním divadle 
Brno a od roku 2010 začal spolupracovat s Národním divadlem 
moravskoslezským v Ostravě, kde od příští sezony nastoupí jako 
šéfdirigent.

POVÍDÁNÍ O HUDBĚ 18.15 - MALÝ SÁL ČTVRTEK   8.10.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL



Shakespearovské inspirace
F. MENDELSSOHN - BARTHOLDY: Sen noci svatojánské (výběr)   
V. BELLINI: Kapuleti a Montekové - árie Julie (Eccomi in lieta vesta)   
H. BERLIOZ: Král Lear 
CH. GOUNOD: Romeo a Julie - árie Julie (Je veux vivre)  
P. I. ČAJKOVSKIJ: Hamlet   
A. THOMAS: Hamlet - scéna Ofélie (A vos jeux, mes amis) 
P. I. ČAJKOVSKIJ: Romeo a Julie  

sólistka: CHRISTINA JOHNSTON, soprán FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: WALTER ATTANASI

ČTVRTEK   11.2.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

inspirujícíB4

Christina Johnston Walter Attanasi

Dvořákova symfonie
C. M. WEBER: Euryanta, předehra
C. M. WEBER: Koncert pro klarinet a orchestr č. 2 Es dur, op. 74
A. DVOŘÁK:  Symfonie č. 3 Es dur, op. 10

sólista: JIŘÍ KUNDL, klarinet   FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent: VOJTĚCH SPURNÝ

ČTVRTEK   10.12.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL

vznešenýB3

 Jen v krátkém předstihu vzpomínáme uvedením dvou skladeb 
na tomto koncertě výročí narození i úmrtí německého skladatele 
Carla Marii von Webera. Jeho Euryanta je romantickou histo-
rickou operou, která byla poprvé hrána v Divadle u Korutanské 
brány ve Vídni v roce 1823. Dnes se s ní na operních jevištích 
setkáváme kvůli slabému libretu jen zřídka. Předehra je však 
pro své kvality velmi populární a v repertoáru orchestrů zůsta-
la dodnes. Stejně i Weberův Koncert pro klarinet č. 2 Es dur, 
op. 74, který byl psán zároveň s prvním koncertem v roce 1811. 
Uslyšíme jej v podání Jiřího Kundla, prvního klarinetisty 
Filharmonie Bohuslava Martinů. 

Třetí symfonie Antonína Dvořáka vznikala v období po skla-
datelových prvních úspěších, toto dílo nese výraz ušlechtilosti 
a vznešenosti. Její partituru společně se Čtvrtou a dalšími sklad-
bami Dvořák přiložil k žádosti o státní stipendium, které také 
později dostal. Tato symfonie měla v životě Dvořáka zvláštní 
místo, měl ji ve velké oblibě a rád se k ní vracel. Byla totiž vůbec 
první symfonií, která byla veřejně provedena, a to dokonce pod 
taktovkou Bedřicha Smetany. Stihl ji však osud raných děl vel-
kých Mistrů, která později zastínila vrcholná orchestrální díla, 
a proto se neprávem hrává poměrně málo.

Vojtěch SpurnýJiří Kundl

 V roce 2016 si připomínáme 400 let od úmrtí anglického dra-
matika a básníka Williama Shakespeara. Jeho tvorba byla přitaž-
livá z mnoha důvodů pro skladatele různých období, proto se jí 
mnohokrát nechali inspirovat. Sen noci svatojánské je příběhem 
magické letní noci, Felix Mendelssohn-Bartholdy jako teprve 
šestnáctiletý napsal nejprve předehru a později pro tuto hru i scé-
nickou hudbu. Romeo a Julie je milostnou tragédií, patrně jeden 
z nejznámějších milostných příběhů, který Vincenzo Bellini pře-

vedl do opery a nebyl jediný, kdo si tento námět vybral. Rovněž 
uchvátil i Charlese Gounoda nebo Petra Iljiče Čajkovského. Tragé-
die Hamlet byla Čajkovským zpracována jako předehra - fantazie, 
ale také jako scénická hudba. Jako opera zazněla v roce 1868 z pera 
Ambroise Th omase. Předehra Král Lear vznikla poté, kdy Hector 
Berlioz získal Římskou cenu a mohl tak odcestovat do Itálie. Podle 
děl Williama Shakespeara napsal i řadu dalších skladeb.

 Italský dirigent Walter Attanasi diriguje operní představení 
v řadě prestižních operních domů, rovněž řídí symfonické orchestry 
po celém světě, ale stejně dobře dokáže hudebně uchopit i koncerty 
populární nebo jazzové.

 Mladá sopranistka Christina Johnston je absolventkou Guild-
hall School of Music and Drama v Londýně. V současnosti hostuje 
v pražském Národním divadle.

POVÍDÁNÍ O HUDBĚ 18.15 - MALÝ SÁL 



Pavel Šporcl
W. A. MOZART: Koncert pro housle a orchestr č. 5 A dur, KV 219       
G. MAHLER: Symfonie č. 1 D dur

sólista: PAVEL ŠPORCL, housle   FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent: TOMÁŠ HANUS

ČTVRTEK   21.4.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

expresivníB6

Pavel Šporcl

Ivo kahánek
A. DVOŘÁK:  Polednice, op. 108    
L. VAN BEETHOVEN: Koncert pro klavír a orchestr č. 4 G dur, op. 58   
S. PROKOFJEV: Symfonie č. 7 cis moll, op. 131  

sólista: IVO KAHÁNEK, klavír FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: TOMÁŠ HANUS

ČTVRTEK   31.3.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

B5

Ivo Kahánek se již dávno přiřadil k současným nejlepším čes-
kým pianistům. Letos jej čeká turné po Japonsku s Čajkovského 
Klavírním koncertem b moll za doprovodu Filharmonie Brno, 
vystoupení na mezinárodních festivalech Styriarte Graz (Rakous-
ko), Dresdner Festspiele (s Dvořákovým triem), Dvořákova Praha 
a koncerty v Itálii, Německu, Dánsku, Polsku a České republice. 

Není divu, že si Iva Kahánka vybral i slavný šéfdirigent Sir Simon 
Rattle ke dvěma vystoupením s Berlínskou fi lharmonií v listopadu 
2014. Následoval nadšený ohlas odborné kritiky i široké veřejnosti. 
Mladý klavírista se stal po Rudolfu Firkušném teprve druhým čes-
kým pianistou v historii, jenž vystoupil s tímto světoznámým tělesem. 

 Koncert bude dirigovat Tomáš Hanus. Je častým hostem oper-
ních domů v zahraničí. Opakovaně diriguje například v Bavorské 
státní opeře, kde nastudoval představení Jenůfy, Rusalky a Perní-
kové chaloupky. V roce 2015 zde připraví i operu Věc Makropulos. 
Z nedávné minulosti jmenujme také jeho spolupráci s Královskou 
dánskou operou nebo s orchestrem Teatro Real Madrid.

Symfonie č. 7 Sergeje Prokofj eva byla napsána jako posled-
ní symfonie rok před smrtí skladatele. Převažuje v ní nostalgický 
a melancholický tón, a proto byl Prokofj ev přinucen vytvořit druhý 
optimistický závěr, pak za symfonii získal Stalinovu cenu a dokonce 
i peněžní odměnu.

Ivo Kahánek

 Houslista Pavel Šporcl patří k našim nejpopulárnějším sólis-
tům, dokáže zaujmout široké publikum nejen svou hrou, ale 
i netradičním oblečením a nástrojem modré barvy. Věnuje se in-
terpretaci vážné hudby, ale s odvahou se před nedávnem pustil 
s přizvanými hudebníky i do přednesu svébytné hudby romské. 

 Oba skladatelé tohoto koncertu (byť je rozdělovalo století) 
část svého života spojili s Vídní. Mozartovy houslové koncerty 
byly psány v letech 1773 - 1779, nevíme však k jaké příležitosti 
a pro koho. Pátý koncert patří k nejslavnějším a nejoblíbeněj-
ším díky zvláštnímu citovému napětí, zároveň je v poslední větě 
vložená epizoda, využívající dobově oblíbený žánr tureckých, ja-
ničářských hudeb. Nejčastěji hranou symfonií Gustava Mahlera
je jeho První symfonie D dur z roku 1888, nejprve nesla název 
Symfonický poem, pak Titán. Je čtyřvětá a ve třetí větě zaznívá 
smuteční pochod s kánonem na motiv písně Frére Jacques. Kaž-
dá z Mahlerových symfonií přináší velké myšlenkové a fi lozofi cké 
poselství. Josef Bohuslav Foerster o Mahlerovi napsal: „Mahle-
rův život jako by byl stvořen k tomu, aby potvrdil výrok Gusta-
va Flauberta, že „dějiny umění nejsou nic jiného než nekonečné 
utrpení“. Mahler své symfonie nejen komponoval, nýbrž také 
žil. Jako dirigent byl ztělesněná vůle k moci, energie, síla, struna 
napjatá až k prasknutí, byl to Napoleon u dirigentského pultu. 
Avšak Mahler skladatel - to je ztělesněná láska. V nesčetných va-
riantách přináší totéž - touhu po lásce hledá ji a nenachází.“

POVÍDÁNÍ O HUDBĚ 18.15 - MALÝ SÁL 



Talentinum 2016
W. A. MOZART: Figarova svatba - árie Cherubína (Voi che sapete)
W. A. MOZART: Kouzelná fl étna - árie Paminy (Ach, ich fühl´s)
G. ROSSINI: Introdukce, téma a variace pro klarinet 
L. BOCCHERINI: Koncert pro violoncello a orchestr B dur
J. IBERT: Concertino da camera pro saxofon a jedenáct nástrojů

PATRICIA JANEČKOVÁ, soprán   ANNA PAULOVÁ, klarinet   KRYSTYNA WISNIEWSKA, violoncello   LUKÁŠ KOLEK, saxofon   
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: CHUHEI IWASAKI

ČTVRTEK   9.6.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

úspěšníB7

Anna Paulová Lukáš Kolek Chuhei IwasakiPatricia Janečková Krystyna Wisniewska

 Druhý koncert z 23. ročníku Mezinárodního festivalu Talenti-
num 2016 opět představuje mladé úspěšné sólisty a dirigenty. Sop-
ranistka Patricia Janečková je slovenské národnosti, žije v Ostravě. 
V listopadu 2014 získala krom jiných úspěchů prvenství v meziná-
rodní pěvecké soutěži Concorso di Musica Sacra v Římě. Klarinetist-
ka Anna Paulová je vítězkou řady mezinárodních soutěží. Zvítězila 
v konkurzu Zahraj si s Českou fi lharmonií a v červnu 2014 s ní 
vystoupila jako sólistka pod taktovkou Jiřího Bělohlávka. Polská vio-
loncellistka Krystyna Wisniewska je studentkou na Hudební akade-
mii F. Chopina ve Varšavě, z jejích posledních úspěchů jmenujeme 

vítězství v Paříži a Varšavě. Lukáš Kolek studuje na Janáčkově kon-
zervatoři a gymnáziu v Ostravě, úspěšně se zúčastnil řady soutěží, 
také jej mohli diváci vidět jako sólistu v televizním přenosu kon-
certu České fi lharmonie s Jiřím Bělohlávkem. Chuhei Iwasaki stu-
doval v Tokiu hru na housle a pokračoval na konzervatoři v Praze. 
Od roku 2013 je studentem HAMU oboru dirigování. V roce 2010 
založil svůj vlastní ansámbl Filharmonický orchestr Iwasaki, později 
se stal šéfdirigentem Filmové fi lharmonie, spolupracoval i s dalšími 
profesionálními orchestry, od letošního roku vede komorní orchestr 
Pražské konzervatoře.
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cyklus C

Populárnístrhující

filmový

legendární

originální

kouzelný

temperamentní

energický
PŘEDPLATNÉ 1.920 1.740 1.510

senioři 1.540 1.395 1.210
studenti  960  870  755

VSTUPNÉ  350  290  240
senioři  280  235  190

studenti  175  145  120

23.4.2015 prodej předplatného pro stávající abonenty
29.5.2015 konec rezervace pro stávající abonenty
1.6.2015 volný prodej předplatného

Vstupné a předplatné lze rezervovat a kupovat také on-line.
www.fi lharmonie-zlin.cz



Recitál Lucie Bílé 

a Petra Maláska
Láska hory přenáší, Tolik vína, tolik slov, Být dítětem svítícím, On byl nádherný, Píseň samotářky, Memory, Tma

LUCIE BÍLÁ, zpěv   PETR MALÁSEK, klavír

ČTVRTEK   26.11.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL    PÁTEK   27.11.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL

temperamentníC2CC

Lucie Bílá

Carmen
G. BIZET: CARMEN, koncertní provedení opery

sólisté: Carmen - KULAEVA AGUNDA   Don José - OLEG DOLGOV   Frasquita - ESTER MARTIN   Escamillo - GEORGE ANDGULADZE   
Micaela - MARINA DI MARCO    Spoluúčinkuje: SBOR JANÁČKOVY OPERY ND BRNO, sbormistr: JOSEF PANČÍK   
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent: WALTER ATTANASI

ČTVRTEK   22.10.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL

strhujícíC1CC

 Libretisté Henri Meilhac a Ludovic Halévy se inspirovali 
rozsáhlou novelou Prospera Meriméa o krásné a lehkomyslné 
cikánce Carmen, jejíž přelétavý život končí rukou odmítnutého 
milence. Působivou tragédii zasadili do sluncem zalité Anda-
lusie. Při pařížské premiéře v roce 1875 Carmen kromě autora 
považovalo za mimořádné dílo jen pár jedinců. Teprve osm let 
po Bizetově smrti se opera stala úspěšnou a žádanou, prorazila 
na světová pódia a patří mezi nejhranější a nejoblíbenější opery 
vůbec. Bizetovo mistrovské dílo se totiž vyznačuje nádhernou 
barevností orchestru, smyslem pro strhující dramatičnost i skvě-
lými melodickými áriemi. 

Walter Attanasi, rodák z Terstu, diriguje operní představení 
v řadě prestižních operních domů, rovněž řídí symfonické or-
chestry po celém světě. Jeho umělecká činnost zahrnuje i natočení 
Rossiniho Stabat Mater, všech Beethovenových symfonií, skla-
deb Janáčka a Dvořáka, DVD s operou Nabucco, Modrovousův 
hrad B. Bartóka a operou Džamilé G. Bizeta. Nedávno debu-
toval v Jihoafrické republice s La traviatou Giuseppe Verdiho 
ve Státní opeře v Pretorii a vystupoval rovněž s Johannes-
burgským fi lharmonickým orchestrem.

Ester Martin Marina di Marco Walter AttanasiKulaeva Agunda

 Mimořádné a nepřehlédnutelné osobnosti naší populární hud-
by - zpěvačka Lucie Bílá a klavírista Petr Malásek.

Lucie Bílá vyniká díky svému mimořádnému talentu, humo-
ru, bezprostřednímu vystupování. Ale je známá i tím, že pomáhá 
těm, kteří to opravdu potřebují. Je mnohonásobnou držitelkou 
prestižních ocenění - televizních Cen TýTý, Českého slavíka, 
Cen akademie populární hudby (dříve Gramy) a mnoha dalších. 
Od samého počátku devadesátých let ji můžeme sledovat ve vět-
šině významných muzikálů české scény, je možné ji také spatřit 
v různých fi lmech či televizních pořadech. Jako první popové zpě-
vačce se jí podařilo dvakrát vystoupit na festivalu Pražské jaro. 

 Petr Malásek s touto přední českou zpěvačkou jako pianista 
a producent spolupracuje od roku 2002, v roce 2010 byl produ-
centem jejího alba Bílé Vánoce Lucie Bílé, které získalo platinovou 
desku. Komponuje hudbu k fi lmům, televizním inscenacím, seriá-
lům i divadelním představením. Jako pianista, aranžér i jako pro-
ducent se podílel na natočení několika desítek gramofonových alb.

 Písně, které uslyšíte na tomto koncertě, vyšly i na albu Recitál.



Lenka Filipová A Lenny

LENKA FILIPOVÁ, kytara, zpěv   LENNY, klavír, zpěv FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: VOJTĚCH SPURNÝ

ČTVRTEK   28.1.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

energickýC4CC

Lenka Filipová Lenny

Ennio Morricone 

& Luboš Fišer
E. MORRICONE: S kolty proklatě nízko u pasu
L. FIŠER: Sinfonia Fišeriana

FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent: STANISLAV VAVŘÍNEK

ČTVRTEK   14.1.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

filmovýC3CC

 Oba autoři tohoto večera vytvořili obrovské množství oprav-
du nezapomenutelných melodií spojených s fi lmovým nebo te-
levizním uměním.

Ennio Morricone je skladatelem neobyčejně plodným, má za se-
bou skladatelskou práci na více jak 500 fi lmech nebo televizních 
seriálech. I když jeho tvorba zahrnuje pouze 30 westernových fi l-
mů, jsou právě tyto melodie nejznámější. Připomeňme si namát-
kou fi lmy, ze kterých je sestavena první polovina tohoto koncertu 

- Pro hrst dolarů, Pro pár dolarů navíc, Hodní, zlí a oškliví, Ten-
krát na Západě, Nebeské dny, Tenkrát v Americe, Misie a další.

Luboš Fišer psal hudbu vážnou, ale zároveň byl velice vyhledáva-
ným a uznávaným autorem fi lmové hudby. Režiséry byl oceňován 
za velkou pracovitost, spolehlivost, zodpovědnost a profesionalitu. 
Díky svému obrovskému hudebnímu nadání byl schopen velmi cit-
livě vystihnout atmosféru jakéhokoliv fi lmového žánru - podepsal se 
pod fi lmy jako například Petrolejové lampy, Morgiana, Zlatí úhoři, 
Smrt krásných srnců, Lásky mezi kapkami deště, Slaměný klobouk, 
Adéla ještě nevečeřela, Tajemství hradu v Karpatech. Komponoval 
rovněž pro televizní fi lmy a seriály - Chalupáři, Vlak dětství a na-
děje, Arabela.

 Suitou z jeho fi lmové hudby vzdáváme hold k jeho nedožitým 
80. narozeninám, tento projekt ve spolupráci s Národním fi lmovým 
archivem a Českou televizí poprvé zazní v provedení našeho orches-
tru v červnu tohoto roku na Mezinárodním hudebním festivalu 
Smetanova Litomyšl.

Stanislav Vavřínek

 Zpěvačka a kytaristka Lenka Filipová je ozdobou i stálicí 
na našich koncertních pódiích. Její vystoupení i doposud vydaná 
alba dokládají, že je doma jak v  oblasti písňového žánru, tak 
na poli vážné hudby. Právě takový koncert ve spojení se symfonic-
kým orchestrem bychom rádi představili i v Kongresovém centru 
ve Zlíně. Proto se posluchači a příznivci této umělkyně mohou 
těšit na její písně, ale rovněž kytarovou tvorbu. 

 Lenka Filipová koncertovala ve většině zemí Evropy, v Japon-
sku, USA, Kanadě a Austrálii, získala Grand Prix na kytarovém 
festivalu v Nizozemských Antilách a českou Cenu Gramy. Pod-
nikla koncertní turné s Francisem Cabrelem a byla hudebním 
hostem koncertu Céline Dion při jejím turné v Česku. K jejím 
nejúspěšnějším albům patří Zamilovaná, Quo vadis, Lenka, 
Řeka života, Částečné zatmění srdce a mnoho dalších a z kytaro-
vých alb Concertina I. - III.

 Jako host zároveň vystoupí i její dcera Lenny, úspěšná zpěvač-
ka, hudební skladatelka, textařka a klavíristka.

Zamilovaná, Vzpomínky na Alhambru, Letter To You, Málo mám, Tisíc způsobů jak zabít lásku
MAURO GIULIANI: Sonáta C dur
HEITOR VILLA-LOBOS: Etuda č. 1



Jiří Pavlica a Hradišťan
J. PAVLICA: Moravské tance, orchestrální suita - PREMIÉRA
J. PAVLICA: Písně - výběr z repertoáru Hradišťanu

HRADIŠŤAN, umělecký vedoucí JIŘÍ PAVLICA FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: STANISLAV VAVŘÍNEK

ČTVRTEK   10.3.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

originálníC6CC

HradišťanOlympic

Olympic plugged
Bon Soir Mademaselle Paris, Jasná zpráva, Je to tvá vina, Jednou, Můj klid, Osmý den, Ouverture, Planety lidí, Slzy tvý mámy, Stejskání

PETR JANDA, kytara, zpěv   MILAN BROUM, baskytara, zpěv   JIŘÍ VALENTA, klávesy, zpěv   MARTIN VAJGL, bicí, j.h. 
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

STŘEDA   17.2.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL      ČTVRTEK   18.2.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

C5CC

 Ve Filharmonii Bohuslava Martinů se nesetkáváme se spojením 
rocku a zvuku klasického orchestru poprvé, z nedávných projektů 
jmenujme například Rocksymphony s Martou Jandovou, Janem 
Toužimským a Viktorem Kozánkem.

 Skupinou Olympic prošli všichni přední čeští hudebníci „big-
beatové“ éry. Od doby vzniku v  roce 1963 se jedná o ojedině-
lou, v současnosti již legendární skupinu v naší zemi. K obrovské 
řadě úspěchů během celé éry byly před nedávnem přiřazeny dvě 
ceny Ochranného svazu autorského pro Petra Jandu. Píseň Jasná 
zpráva se dostává do zlatého fondu OSA a Petr Janda je rovněž 
oceněn jako nejlepší skladatel populární hudby. 

 Poprvé v roce 1995 vystoupili členové Olympicu za doprovo-
du smyčcového orchestru, zároveň se uskutečnil záznam z toho-
to koncertu pod názvem Olympic Unplugged, který byl vydán 
na CD, MC a jako video. V roce 2011 byl program zopakován, 
tentokrát dokonce s Filharmonií Bohuslava Martinů a pro velký 
úspěch jej hudebníci hráli rovnou dvakrát. 

 Na originální tvorbu Jiřího Pavlici můžeme pohlížet nejen 
jako na dílo hudebníka, ale zároveň i fi lozofa, resp. autora, pro 
něhož smysl a vyznění díla je rovnocennou složkou jeho umělec-
kého vyjadřování. Za jeho hudebními obrazy jsou slyšet spojení 
mezi folklorem a vážnou hudbou, mezi minulostí i přítomnos-
tí. Stejně jako Pavlicova tvorba přibližuje hudbu různých ná-
rodů, konfese a duchovní směry, zprostředkovává dialogy mezi 
světskou a duchovní rovinou. Princip dialogu a stavění mostů 
mezi zdánlivě nespojitelnými světy je jedním z charakteristických 
znaků Pavlicova hudebního jazyka. Nejinak je tomu i v případě 
nové skladby Moravské tance, která vychází z lidové tanečnosti 
různých regionů Moravy a současně nese názvuky historických 
období, nebrání se ani fi kci o době velkomoravské. Víme, že tanec 
provází člověka od nepaměti. Na svém počátku byl spojen přede-
vším s obřadní kulturou, ale ať už šlo o tance rituální či pozdě-
ji jen zábavné, vždy tanečník vyjadřoval především své emoce. 
Orchestrální suitu Moravské tance uslyšíme ve světové premiéře 
právě ve Zlíně v  provedení Filharmonie Bohuslava Martinů. 
Ve druhé části programu zazní skladby z repertoáru Hradišťanu, 
tentokrát opět ve společném provedení s naším orchestrem. 



 Balet Sergeje Prokofj eva Romeo a Julie patří k těm nejslavněj-
ším, které plní od prvního představení hlediště všech světových 
divadel. Podmanivá hudba dokresluje nesmrtelný příběh milen-
ců, rozdělených nesmiřitelnou nenávistí dvou rodin. Sblížení je 
vykoupeno smrtí jejich dětí. Dojemná láska Romea a Julie však 
přežila především v umění až do dnešních dní. Světová premiéra 
tohoto baletu se konala v Brně 30. prosince 1938. 

 Představení pro Moravské divadlo Olomouc nastudoval umě-
lecký šéf baletního souboru Robert Balogh. Za své choreografi e 
získal řadu ocenění například v Tokiu, americkém Jacksonu nebo 
na Mistrovství světa v Los Angeles. Krásné koncerty s mimořád-
nými výkony baletních sólistů  tohoto baletního souboru potěšili 
zlínské posluchače i v minulých letech, vzpomeňme na Čajkovské-
ho Louskáčka a Labutí jezero. Koncert s baletní studií bude řídit 
Tomáš Hanák, jenž je od roku 2000 angažován jako dirigent 
(šéfdirigent 2003 - 2009) v Moravském divadle Olomouc. Spo-
lupracuje rovněž s Národním divadlem moravskoslezským v Ost-
ravě, Komorním orchestrem Pavla Haase nebo Operou Diversa.

Romeo a Julie

ČTVRTEK   19.5.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL      PÁTEK   20.5.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

kouzelnýC7CC

S. PROKOFJEV: Romeo a Julie, koncertní provedení s baletní studií

BALET MORAVSKÉHO DIVADLA OLOMOUC choreografi e a režie: ROBERT BALOGH   FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
dirigent: TOMÁŠ HANÁK



cyklus K

Komorníebenovský

francouzský

předvánoční

rozmanitý
PŘEDPLATNÉ 620

VSTUPNÉ 180

23.4.2015 prodej předplatného pro stávající abonenty
29.5.2015 konec rezervace pro stávající abonenty
1.6.2015 volný prodej předplatného

Vstupné a předplatné lze rezervovat a kupovat také on-line.
www.fi lharmonie-zlin.cz



Žesťová harmonie 
M. A. CHARPENTIER, V. OTTO, J. BRAHMS, W. A. MOZART, T. ALBINONI
A PÍSNĚ VÁNOČNÍHO ČASU   

PAVEL SKOPAL, 1. trubka    ZDENĚK MACEK, 2. trubka    MILAN KUBÁT, lesní roh    JAKUB ZÍVALÍK, 1. trombon    
PAVEL NEVAŘIL, 2. trombon     MILOSLAV ŽVÁČEK, tuba

ÚTERÝ   1.12.2015   19.00  -  MALÝ SÁL

K
Bratři Ebenové
ČAS HOLIN
Nic není tak horký, Hey-By, Routa, Čas holin, Sbohem a šáteček, Noviny, Zapomeneš 

MAREK EBEN, zpěv, kytara, klávesové nástroje    KRYŠTOF EBEN, klávesové nástroje, fl étny, zpěv    DAVID EBEN, saxofony, klarinet, zpěv    
PAVEL SKÁLA, kytary    JIŘÍ ZELENKA, bicí nástroje    JIŘÍ VESELÝ, baskytara    JAROMÍR HONZÁK, kontrabas

ÚTERÝ   6.10.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL

ebenovskýK1KK

Bratři Ebenové

 Komorní sdružení Žesťová harmonie složené z prvních hráčů 
zlínské fi lharmonie začalo koncertovat v roce 1992. Od té doby 
pro své příznivce připravilo více jak 100 vystoupení. 

 Soubor koncertuje v rámci zlínského regionu i České republi-
ky, rovněž na pódiích v Rakousku, Německu a Francii. 

 Repertoár sexteta je tvořen skladbami autorů napříč hudeb-
ními dějinami, jedná se o hudbu renesanční (Otto, Pezelis, Ga-
brielli, Franck), barokní (Händel, Albinoni, Martini, Purcell, 
Vivaldi), klasicistní (Mozart), romantickou (Brahms, Bizet, 
Schmid), sestává se z kompozic autorů XX. století (Hindemith, 
Martinů, Gerschwin) i současných (Pavlorek, Liška, Pavel, 
Eben, Staněk). V seznamu skladeb tohoto souboru také najdete 
úpravy skladeb jazzových (Joplin, Ježek) a populárních (Beatles).  

2KK

 V polovině října 2014 vydali Bratři Ebenové nové album Čas 
holin  a zároveň oslavili 30 let od vydání prvního alba Malé 
písně do tmy (1984). Synové významného hudebního skladatele 
Petra Ebena dostali klasické hudební vzdělání, zároveň však 
vstřebávali vlivy moderní, folkové, jazzové a rockové muziky. 
Díky schopnosti čerpat ze všech těchto zdrojů a umění používat 
různé neobvyklé hudební nástroje vznikl absolutně netradič-
ní, na české scéně nenapodobitelný „ebenovský zvuk“. Navíc 
ve spojení s výjimečnými texty Marka, které vedou posluchače 
k zamyšlení, se stali Bratři Ebenové pro folkovou scénu nepře-
hlédnutelnými.

 Nové album s názvem Čas holin je pátým albem této kape-
ly. Obsahuje třináct nových skladeb, jejichž autorem (hudby 
i textu) je samozřejmě opět Marek Eben. Během koncertu však 
dojde i na zásadní skladby z předchozích alb. Významné výročí 
vydání prvního alba bylo zároveň impulsem k „oprášení“ něko-
lika skladeb z raného folkového období a ty rovněž v programu 
tohoto koncertu uslyšíme.

Žesťová harmonie
vstupné 290© Ja© Ja© Ja© Ja© Ja© Ja© Ja© Ja©© J roslroslroslroslroslroslroslrosroslav Pav Paav Pavava rokorokokkkoppppppp



Klavírní recitál
Matea Leko
P. I. ČAJKOVSKIJ, B. BARTÓK, F. CHOPIN, S. PROKOFJEV, B. SMETANA, E. GRANADOS, F. LISZT 

ÚTERÝ   5.4.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

rozmanitýK
Houslový recitál
Haerim Elizabeth Lee

ÚTERÝ   23.2.2016   19.00  -  MALÝ SÁL

francouzskýK3KK

Haerim Elizabeth Lee

 Matea Leko patří k  nejtalentovanějším chorvatským pia-
nistkám, pravidelně vystupuje ve své rodné zemi i v dalších ze-
mích Evropy. V sedmnácti letech začala svá studia na Hudební 
akademii v Záhřebu u profesora Dalibora Cikojeviće. Rovněž 
se zdokonalovala na řadě mistrovských kurzů u vynikajících 
klavíristů, jako jsou Peter Feuchtwanger, Pavel Gililov, Kon-
stantin Bogino, Arbo Valdma, Eugen Indjić, Alexei Kornienko, 
Andrzej Jasinsky, Roger Muraro, Michel Beroff  nebo On Mi-
tani. Má za sebou několik vítězství na národních i meziná-
rodních klavírních soutěžích. Její provedení Ravelova Druhého 
klavírního koncertu sklidilo velké uznání u posluchačů i kritiků. 

 Nahrává pro Chorvatskou národní televizi a rozhlas (HRT). 
Vystupuje s předními chorvatskými orchestry a dirigenty: Mar-
tin Sieghart, Tomislav Fačini, Aleksandar Kalajdžić, Alun 
Francis a Ante Milić.

4KK

 Houslistka Haerim Elizabeth Lee hraje sólově, s doprovo-
dem orchestru i jako komorní hráčka v Severní Americe, Asii 
a Evropě. Velmi se zajímá o skladby soudobých autorů, rovněž 
o tradiční korejskou hudbu, ale také klade důraz na spojení 
hudby s dalšími odvětvími umění, například architekturou 
nebo tancem. Pochází z Jižní Koreje z města Deajeon, v osmi 
letech se přestěhovala do Ameriky a v deseti letech poprvé vy-
stoupila s orchestrem. Ve hře na housle se zdokonalovala pod 
dohledem významných umělců a pedagogů (Jamie Laredo, 
Joseph Silverstein, Pamela Frank, Miriam Fried, Pinchas Zu-
kerman). Navštěvovala konzervatoř v New England a Rice 
University Shepherd School of Music. V současnosti dokončuje 
doktorandské studium na Univerzitě v Michiganu u Davida 
Halena. Častokrát vystupovala na různých festivalech v pře-
devším v Americe, ale také v Německu. Byla oceněna mimo 
jiné na Fischoff  Chamber Music Competition 2014 jako členka 
Evita Quartet.

 Na tomto koncertě ji bude doprovázet vynikající rumunský 
klavírista Mihai Ungureanu.

Matea Leko

O. MESSIAEN, M. RAVEL, C. DEBUSSY, G. GERSHWIN, F. POULENC

sólistka: HAERIM ELIZABETH LEE, housle    MIHAI UNGUREANU, klavír sólistka: MATEA LEKO, klavír



cyklus D

Dětskýadventní

pohádkový

PŘEDPLATNÉ  240
 děti 7-15 let  150
 děti do 6 let  zdarma

VSTUPNÉ  140
 děti 7-15 let    90
 děti do 6 let  zdarma

23.4.2015 prodej předplatného pro stávající abonenty
29.5.2015 konec rezervace pro stávající abonenty
1.6.2015 volný prodej předplatného

Vstupné a předplatné lze rezervovat a kupovat také on-line.
www.fi lharmonie-zlin.cz



 Jak přiblížit dnešním dětem atmosféru začátku 19. století, 
kdy v polozapomenutém českém městečku žil, vyučoval a psal 
hudbu český skladatel Jakub Jan Ryba? Jeho nejčastěji hrané 
dílo vánočního času nás právě do této doby přenese, a protože 
budeme mít možnost zhlédnout i scénické provedení mše, mů-

žeme s pastýři i pomyslně navštívit v Betlémě právě narozené-
ho Ježíška. Zpívají sólisté Národního divadla v Praze a Český 
komorní sbor za doprovodu orchestru Filharmonie Bohuslava 
Martinů. Koncert řídí dirigent Roman Válek, uznávaný specia-
lista na autentickou interpretaci staré hudby.

Lenka v říši hudby
J. KAFKOVÁ: Lenka v říši hudby

účinkují: ROSTISLAV MAREK A AIMEE ZIA HASAN    výtvarné zpracování projekcí: EVA MARKOVÁ
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: MICHAEL ROHÁČ

NEDĚLE   20.3.2016   15.30  -  VELKÝ SÁL

pohádkovýD2DD

Rostislav Marek Michael Roháč

Česká mše vánoční
J. J. RYBA: Česká mše vánoční, scénické provedení

ČESKÝ KOMORNÍ SBOR a sólisté   FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    dirigent: ROMAN VÁLEK

NEDĚLE   6.12.2015   15.30  -  VELKÝ SÁL

adventníD1DD

 Koncert pro dětské publikum, ve kterém mladí posluchači za-
žijí spolu s hrdinkou Lenkou spoustu hudebního dobrodružství. 
Lenka stoupne na králičí noru a propadne se do čarovného světa 
hudby. Velký pohádkový králík ji pozve do skleněného zámku 
a spolu budou procházet jeho komnatami. V každé z nich si 
Lenka vychutná jedinečný zážitek z hudby, která zazní po ote-
vření kouzelných dveří. Lenka se prostřednictvím rozličných 
skladeb ocitne v různých časových obdobích, jež budou repre-
zentovat díla mnohých významných hudebních skladatelů. 
Kouzelná říše hudby je říše tónů, které rozezní skleněný zámek 
- Kongresové centrum ve Zlíně, v němž sídlí Filharmonie Bohu-
slava Martinů. Dirigentem koncertu je Michael Roháč.



STŘEDA   16.12.2015   19.00   VELKÝ SÁL PÁTEK   27.11.2015   19.00   VELKÝ SÁL STŘEDA   17.2.2016   19.00   VELKÝ SÁL

Vánoční 

koncert

RECITÁL 

LUCIE BÍLÉ 

A PETRA MALÁSKA

Láska hory přenáší, Tolik vína, tolik slov, Být dítě-
tem svítícím, On byl nádherný, Píseň samotářky, 
Memory, Tma

LUCIE BÍLÁ, zpěv
PETR MALÁSEK, klavír

 Dvě mimořádné a nepřehlédnutelné  
osobnosti naší populární hudby - zpěvač-
ka Lucie Bílá a klavírista Petr Malásek.

 Písně, které uslyšíte na tomto koncertě, 
vyšly i na albu Recitál.

F. A. MÍČA: Symfonie D dur
Z. POLOLÁNÍK: Gloria! Co to nového!
J. J. RYBA: Česká mše vánoční

sólisté: ANNA TRAHOVÁ, soprán   SYLVA 
ČMUGROVÁ, alt ALEŠ VORÁČEK, tenor
LUBOŠ SKALA, basbaryton
spoluúčinkují: MORAVSKÉ DĚTI - HOLE-
ŠOVSKÝ DĚTSKÝ SBOR MORAVSKÝ 
KOMORNÍ SBOR OSTRAVA
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ
dirigent: JAROMÍR M. KRYGEL

 Letošní vánoční koncert jsme opět sesta-
vili z děl českých autorů - Františka Ada-
ma Míči, Zdeňka Pololáníka a Jakuba 
Jana Ryby. 

OLYMPIC 

PLUGGED

Bon Soir Mademaselle Paris, Jasná zpráva, Je to 
tvá vina, Jednou, Můj klid, Osmý den, Ouverture, 
Planety lidí, Slzy tvý mámy, Stejskání

PETR JANDA, kytara, zpěv
MILAN BROUM, baskytara, zpěv
JIŘÍ VALENTA, klávesy, zpěv
MARTIN VAJGL, bicí, j.h.
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ

 Spojení rocku a zvuku klasického 
orchestru, tentokrát v podání Filhar-
monie Bohuslava Martinů a legendární 
kapely Olympic.

ČTVRTEK   12.5.2016   19.00   VELKÝ SÁL PÁTEK   20.5.2016   19.00   VELKÝ SÁL

JOSEF ŠPAČEK

SLAVNOSTNÍ KONCERT

TALENTINUM 2016

C. NIELSEN: Koncert pro housle a orchestr, op. 33
A. DVOŘÁK: Symfonie č. 8 G dur, op. 88 Anglická

sólista: JOSEF ŠPAČEK, housle
FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ    
dirigent: MAREK ŠTILEC

 Virtuózní romantický koncert dánského 
skladatele přelomu 19. a 20. století Carla 
Nielsena uslyšíme v podání mladého hous-
listy Josefa Špačka, dnes již uznávaného 
umělce po celém světě. Letos uskutečnil svůj 
debut v Musikverein ve Vídni, následovalo 
pět koncertů ve Velké Británii a koncerty 
v USA a Austrálii.

ROMEO 

A JULIE

S. PROKOFJEV: Romeo a Julie, koncertní 
provedení s baletní studií

BALET MORAVSKÉHO DIVADLA 
OLOMOUC    choreografi e a režie: ROBERT 
BALOGH FILHARMONIE BOHUSLAVA 
MARTINŮ dirigent: TOMÁŠ HANÁK

 Balet Sergeje Prokofj eva Romeo a Ju-
lie patří k těm nejslavnějším, které plní 
od prvního představení hlediště všech svě-
tových divadel.

vstupné 390 330 280
   senioři 315 265 225
 studenti 195 165 140

vstupné 390 330 280
   senioři 315 265 225
 studenti 195 165 140

vstupné 650 550 450
   senioři 520 440 360
 studenti 295 275 225

vstupné 650 550 450
   senioři 520 440 360
 studenti 295 275 225

vstupné 390 330 280
   senioři 315 265 225
 studenti 195 165 140

koncerty
Mimořádné

koncerty
Mimořádné



70. výročí 

založení filharmonie

ČTVRTEK   28.4.2016   19.00  -  VELKÝ SÁL

 Vzpomíná dnes někdo ze starších posluchačů nebo fi lhar-
moniků, v jakých podmínkách náš orchestr vznikal, jakými 
dětskými nemocemi procházel, než vyrostl do krásy, kterou se 

může pyšnit dnes? První koncert se uskutečnil 30. 4. 1946, 
setkáme se tedy téměř na den přesně, abychom oslavovali, 
ale také se ohlédli za uplynulými desetiletími a zavzpomína-
li na významné okamžiky. Na minulých koncertech k zalo-
žení fi lharmonie vystoupili vynikající sólisté jako například 
Francouz Pierre Fournier s Dvořákovým Koncertem pro vio-
loncello h moll nebo patnáctiletý houslista Vadim Repin, Jan 
Simon hrál Čajkovského klavírní koncert b moll, Eva Urba-
nová zpívala operní recitál. Vždy však byly na programu také 
skladby českých skladatelů a této tradice bychom se rádi drželi 
i my uvedením skladeb od Františka Škroupa a Antonína Dvo-
řáka. Jako sólistu jsme přizvali jedinečného tureckého klavíristu 
Fazila Saye, který je rovněž vynikajícím skladatelem. 

F. ŠKROUP: Slavnostní předehra
C. SAINT- SAËNS: Koncert pro klavír a orchestr č. 2 g moll, op. 22
A. DVOŘÁK: Symfonie č. 6 D dur, op. 60

sólista: FAZIL SAY, klavír FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: VOJTĚCH SPURNÝ

VADIM GLUZMAN

ČTVRTEK   1.10.2015   19.00  -  VELKÝ SÁL

 Světový odborník na houslovou hru Jean - Michel Molkhou 
zařadil Vadima Gluzmana ve své knize mezi třicet největších 
současných houslistů. Vadim Gluzman, rodák z Ukrajiny, dnes 
izraelský občan, patří k mimořádným houslistům, kteří vycházejí 

z tradic houslové školy 19. a 20. století a jsou zváni koncertovat 
po celém světě. Pravidelně hraje s nejznámějšími orchestry - Lon-
dýnskou fi lharmonií, Izraelskou fi lharmonií, Chicagským sym-
fonickým orchestrem, Orchestrem Gewandhausu v Lipsku, Mni-
chovskou fi lharmonií a dalšími. Exklusivně nahrává pro BIS 
Record AB. Jeho nahrávka Bruchova houslového koncertu získala 
v roce 2011 cenu francouzského časopisu Diapason d´Or. Koncert je 
romantickým dílem, které upoutává svým melodickým bohatstvím. 
Je psán s výrazným instinktem pro sólistický efekt a houslistům dává 
možnost předvést všechna kouzla svého umění, neboť je koncipován 
se vzácným porozuměním pro povahu a přednosti nástroje. 

 Dirigent Vojtěch Spurný s naším orchestrem pravidelně spolupra-
cuje již řadu let. Tímto vystoupením se ve Filharmonii Bohuslava 
Martinů ujímá role šéfdirigenta. 

A. DVOŘÁK: Můj domov, předehra  
M. BRUCH: Koncert pro housle a orchestr g moll, op. 26
L. VAN BEETHOVEN: Symfonie č. 3 Es dur, op. 55 Eroica

sólista: VADIM GLUZMAN, housle FILHARMONIE BOHUSLAVA MARTINŮ dirigent: VOJTĚCH SPURNÝ

vstupné 390 330 280
         senioři 315 265 225
       studenti 195 165 140

Prodej vstupenek bude zahájen 3.8.2015.

vstupné 390 330 280
         senioři 315 265 225
       studenti 195 165 140

Prodej vstupenek bude zahájen 3.8.2015.
Vadim Gluzman

© Marco Borggreve

Fazil Say

koncert
Mimořádný

koncert
Mimořádný

HVĚZDA
FESTIVALU
HM 2015



4.PLES

16. 1. 2016

Filharmonie Bohuslava Martinů ve spolupráci s Baltaci, a.s.

Filharmonie Bohuslava Martinů pro Vás připravuje 4. ples v domovských prostorách Kongresového centra Zlín. 
Přijďte si zatančit za doprovodu Vašeho symfonického orchestru.

Abonenti FBM mají nárok na slevu na vstupném.

Podrobnější informace k plesu budou zveřejněny na podzim 2015.

Povídání o hudbě 

s Jaromírem Javůrkem
V  18.15 HODIN MALÝ SÁL KONGRESOVÉHO CENTRA

 Pokračování úspěšného cyklu Povídání o hudbě s mimořádnou 
osobností na poli popularizace vážné hudby Jaromírem Javůr-
kem, ředitelem Mezinárodního hudebního festivalu Janáčkův 
máj v Ostravě. Pro své nesmírně zajímavé a poutavé vyprávění 
o hudbě si pokaždé přizve i umělce daného večera a návštěvníci 
tak mohou nahlédnout do zákulisí koncertního i osobního života 
sólistů, dirigentů a skladatelů.

Všichni další zájemci o tato Povídání jste vítáni! 7.4.2016 Gábor Boldoczki A6AA

3.12.2015 Hudba tří století A3AA

15.10.2015 Tomáš Netopil A1AA

31.3.2016 Ivo Kahánek B5

10.12.2015 Dvořákova symfonie B3

8.10.2015 Leoš Svárovský B1



ÚTERÝ   6.10.2015   19.00 

BRATŘI EBENOVÉ

ČTVRTEK   8.10.2015   19.00 

LEOŠ SVÁROVSKÝ

NEDĚLE   11.10.2015   18.00 

ČESKÝ FILHARMONICKÝ SBOR

ČTVRTEK   15.10.2015   19.00 

TOMÁŠ NETOPIL

ČTVRTEK   22.10.2015   19.00

CARMEN 

ČTVRTEK   1.10.2015   19.00

VADIM GLUZMAN

1.10. - 22.10.2015

Prodej vstupenek na 13. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
Harmonia Moraviae 2015 bude zahájen 3.8.2015.

ČTVRTEK   9.6.2016   19.00

PATRICIA JANEČKOVÁ     ANNA PAULOVÁ     
KRYSTYNA WISNIEWSKA     LUKÁŠ KOLEK     
CHUHEI IWASAKI

ČTVRTEK   12.5.2016   19.00

SLAVNOSTNÍ KONCERT
JOSEF ŠPAČEK     MAREK ŠTILEC

ČTVRTEK   5.5.2016   19.00

ILDIKÓ SZABÓ     KATEŘINA JAVŮRKOVÁ     
JOHANNA HANIKOVÁ     MAREK ŠEDIVÝ

5.5. - 9.6.2016

Prodej vstupenek na 23. ročník mezinárodního hudebního festivalu 
Talentinum 2016 bude zahájen 3.8.2015.

HVĚZDA
FESTIVALU
HM 2015

Vadim Gluzman Josef Špaček



Prodej předplatného a vstupenek
Prodej předplatného pro stávající abonenty zahájen dne 23. dubna 2015. Stávajícím předplatitelům rezervujeme jejich místa do 29. května 2015, poté 
budou rezervace uvolněny a vstupenky dány do volného prodeje. Prodej předplatného pro veřejnost zahájen dne 1. června 2015. Prodej předplatného 
ukončen dne 30. září 2015. Prodej vstupenek na mimořádné i abonentní koncerty zahájen dne 3. srpna 2015.

Pokladna FBM v Kongresovém centru Zlín
po - čt 10.00 - 18.00           pá      10.00 - 16.00
tel.: 577 005 742, pokladna@fi lharmonie-zlin.cz  Pokladna je otevřena vždy hodinu před koncertem. V období od 1.7. 2015 do 26.7. 2015 bude 
pokladna uzavřena. Vstupenky a předplatné lze také kupovat on-line na www.fi lharmonie-zlin.cz.

Rezervace vstupenek
tel.: 577 005 742, pokladna@fi lharmonie-zlin.cz. Rezervované vstupenky je možné zakoupit nejpozději dva dny před koncertem.
Vstupenky je možné rezervovat on-line na www.fi lharmonie-zlin.cz. Rezervace je platná 10 pracovních dnů, nelze ji vytvořit dva dny před koncertem.

Dárkové poukazy
V pokladně Filharmonie Bohuslava Martinů je možné zakoupit dárkové poukazy v hodnotách 200 kč, 300 kč a 500 kč. Dárkový poukaz můžete vyměnit 
za vstupenky v pokladně FBM. V případě zakoupení vstupenky ve vyšší hodnotě, než je uvedena na poukazu, je nutné cenu vstupenky doplatit. V případě, 
že hodnota vstupenky je nižší, než cena uvedená na poukazu, rozdíl cen se nevrací. Dárkový poukaz nelze směnit za hotovost.

Slevy
Slevu 50% z jednotlivých vstupenek a abonentek poskytujeme: dětem, studentům, držitelům ZTP a ZTP-P.  Slevu 20% z jednotlivých vstupenek a abonen-
tek poskytujeme: seniorům (ročník 1955 a starší). Pro uplatnění slevy je třeba předložení dokladu, kterým bude prokázána skutečnost opravňující k čerpání 
slevy. Při objednávce více jak 20 vstupenek  možnost množstevní slevy.

Výchovné koncerty pro základní a střední školy
Filharmonie Bohuslava Martinů připravuje pro žáky a studenty základních a středních škol širokou nabídku výchovných koncertů.
Více informací získáte na tel. 577 005 731, 734 641 781 nebo propagace@fi lharmonie-zlin.cz.

Fotografování, fi lmování a veškeré druhy audio a video záznamů jsou bez povolení FBM přísně zakázány.
Žádáme posluchače, aby před vstupem do sálu vypnuli své mobilní telefony. Pokud máte pro FBM vzkaz nebo připomínku, pokud se chcete na něco zeptat, 

pište nám na adresu propagace@fi lharmonie-zlin.cz. Změna programu, účinkujících a termínů vyhrazena. Koncerty Filharmonie Bohuslava Martinů 

se konají v Kongresovém centru Zlín, pokud není uvedeno jinak.Velký sál Kongresové centrum Zlín
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Administrativa
Filharmonie Bohuslava Martinů

Předseda správní rady ING. VLADIMÍR KUTÝ

Členové správní rady DALIBOR STŘÍBNÝ
ING. MICHAL HANAČÍK
MGR. RENATA NAVAROVÁ
MGR. PAVEL STOJAR

 MILAN TESAŘ

Ředitel RNDR. JOSEF NĚMÝ

Manager TOMÁŠ GREGŮREK

Dramaturg MGR. JINDŘIŠKA KEFEROVÁ

Asistentka ředitele MARCELA JURÁŠKOVÁ

Propagace a marketing ING. DAGMAR GARGULÁKOVÁ
 ANDREA CHMELOVÁ

Pokladna MARTINA KADLČÍKOVÁ
 IRENA KRÁČALÍKOVÁ

Ekonomický úsek ING. HANA COUFALÍKOVÁ
 JARMILA BARTÍKOVÁ
 VĚRA ZAJÍČKOVÁ

Technický úsek ZDENKO BALOGH
 FRANTIŠEK JANČÍK

Archivář MGR. SVATOPLUK HOLÁSEK

Inspektoři orchestru MGA. MICHAL KUBÁČ
MGA. JAN KOVALOVSKÝ

Umělecká rada MGA.MILAN KUBÁT  předseda
MARTIN BZIRSKÝ
MGR. DANA KRUYEROVÁ
MGA. PAVEL MIKESKA
MGA. IVANA MIKESKOVÁ KOVALČÍKOVÁ
MGA. MICHAL MRKVICA
MGA. ALEŠ PAVLOREK
MGA. JIŘÍ PORUBIAK
MGA. JAKUB ZÍVALÍK

Členové
Filharmonie Bohuslava Martinů

1.HOUSLE
MGA. PAVEL MIKESKA K.M.
MGA. IVANA 
MIKESKOVÁ KOVALČÍKOVÁ K.M.
MGR. DANA KRUYEROVÁ
MGA. ALENA STROJILOVÁ
JAN NEDOMA
JITKA HANÁKOVÁ
MGR.MIROSLAV KŘIVÁNEK
JANA ŠTÍPKOVÁ  *
HANA TESAŘOVÁ, DIS.
MGA. JIŘÍ NOVÁK
MGA. MARINA DRONINA
MARCO ČAŇO
MGR.ART. VERONIKA PETRÁŠOVÁ
MGA. BARBORA MARCANÍKOVÁ

2.HOUSLE
MGA. MICHAL MRKVICA
LIBOR MACHÁČEK
MGR. JOSEF VYŽRÁLEK
JOSEF KUBELKA
JAN KOTULAN
HELENA KOTULANOVÁ
JAROSLAV ALADZAS
MGA. JITKA ŠURANSKÁ
MGA. MARIE NĚMCOVÁ
MGA.JAN KOVALOVSKÝ
MGR.ART. LUCIE HROMÁDKOVÁ

VIOLA
MGA. PAVEL BŘEZÍK
MGA. OLDŘICH ŠEBESTÍK
ROMAN JANŮ
LUCIE DÜMLEROVÁ
MICHAELA SLÁMOVÁ
MGR. DANA BOŽKOVÁ
IVETA SKLENÁŘOVÁ
HANA TOMANOVÁ, DIS.*
VERONIKA ČÁSTKOVÁ
MGR. MIROSLAV KAŠNÝ

VIOLONCELLO
MARTIN BZIRSKÝ K.M.
ZDENKA ALADZASOVÁ
DAVID KEFER
ERICH HULÍN
MGR. VIKTOR KOZÁNEK
MGA. VĚRA KOUSALÍKOVÁ *

KONTRABAS
VÍTĚZSLAV PELIKÁN
MICHAL PÁŠMA
SILVIA GERYKOVÁ
PAVEL JUŘÍK
MGR.ART. KAREL PEVNÝ
MGA. VÁCLAV MAREČEK
VLADIMÍR HUDEČEK

FLÉTNA
MGR. JANA HOLÁSKOVÁ
MGR. VLADIMÍR VODIČKA
JIŘINA VODIČKOVÁ
BCA. JANA ŠINDELÁŘOVÁ

HOBOJ
MGR. JANA LAPKOVÁ *
MGA. ALŽBĚTA JAMBOROVÁ
MGR. SVATOPUK HOLÁSEK
MGA. NADĚŽDA ŠKRABALOVÁ *

KLARINET
MGA. ALEŠ PAVLOREK
MGA. JIŘÍ KUNDL
MGA. JIŘÍ PORUBIAK
MGA. MAREK SMETKA

FAGOT
MGA. MICHAL KUBÁČ
MGA. EVA KARBANOVÁ
BCA. VÍT PROCHÁZKA
MGA. JAROSLAV JANOŠTÍK

LESNÍ ROH
MGA. MILAN KUBÁT
BCA. JIŘÍ HAMMER
MGA. DANIEL MLČÁK
RUDOLF LINNER
JIŘÍ ZATLOUKAL, DIPL.UM.
MGA. VLASTIMIL KELAR

TRUBKA
PAVEL SKOPAL
MIROSLAV BUREŠ
MGA. VÍT OTÁHAL
ZDENĚK MACEK

TROMBÓN
MGA. JAKUB ZÍVALÍK
VÍT POSPÍŠIL, DIS.
PAVEL NEVAŘIL
ROMAN SKLENÁŘ

TUBA
MILOSLAV ŽVÁČEK

BICÍ
MGR. GREGOR KRUYER
JIŘÍ TRÁVNÍČEK
PAVEL KALIVODA
MICHAL KOZÁK, DIS.

HARFA
ANETA VIOLETA OKÉNKOVÁ

ŠÉFDIRIGENT    VOJTĚCH SPURNÝ            HLAVNÍ HOSTUJÍCÍ DIRIGENT:    WALTER ATTANASI

LEGENDA
*  na mateřské dovolené
K.M. koncertní mistr



Filharmonie Bohuslava Martinů pro své posluchače každou se-
zonu připravuje řadu stále kvalitnějších abonentních i mimo-
řádných koncertů.
Nově FBM zakládá Klub přátel, jehož členové mohou přispět 
na rozvoj orchestru, na získávání nových a kvalitnějších nástro-
jů, na uskutečňování nových náročnějších projektů.

Každý člen klubu získá kartu, kterou se prokazuje při uplatnění 
výhod. Karta člena Klubu přátel se vydává na 1 kalendářní rok.
Členem Klubu přátel může být jak fyzická tak právnická osoba.

Kontaktní adresa: propagace@fi lharmonie-zlin.cz

Klub přátel
Filharmonie Bohuslava Martinů

Partneři
Filharmonie Bohuslava Martinů

Přítel - v případě zájmu uvedení jména v seznamu Klubu přátel na webových stránkách FBM
od 2.000,- Kč - zdarma 2 vstupenky na zahajovací koncert sezony
 - zdarma program koncertu
 - přednostní zasílání novinek mailem
 - možnost účasti na vybraných generálních zkouškách

Dárce - v případě zájmu uvedení jména v seznamu Klubu přátel na webových stránkách FBM
od 5.000,- Kč - zdarma 2 vstupenky na zahajovací koncert sezony
 - zdarma 2 vstupenky na vybraný mimořádný koncert
 - zdarma program koncertu
 - pozvání na setkání s dirigentem či sólistou vybraného koncertu
 - přednostní zasílání novinek mailem
 - možnost účasti na vybraných generálních zkouškách

Mecenáš - v případě zájmu uvedení jména v seznamu Klubu přátel na webových stránkách i v sezonní brožuře FBM
od 20.000,- Kč - zdarma 2 vstupenky na ples FBM
 - zdarma 2 vstupenky na zahajovací koncert sezony
 - zdarma 2 vstupenky na vybraný mimořádný koncert
 - zdarma program koncertu
 - pozvání na setkání s dirigentem či sólistou vybraného koncertu
 - výlet do rodiště některého z českých skladatelů
 - přednostní zasílání novinek mailem
 - možnost účasti na vybraných generálních zkouškách

ZAKLADATELÉ GENERÁLNÍ PARTNER FBM

PARTNEŘI FBM MEDIÁLNÍ PARTNEŘI FBM



generální partner

www.tescoma.czwww.tescoma.cz

stainless steel 18/10

Solutions competition, Ambiente 2015 Nádobí ULTIMA
Revoluční nádobí! Linie ultramoderních hrnců, 

kastrolů a rendlíku ULTIMA je dokonalá do 

posledního detailu. Výsledkem dlouhého vývoje 

je zcela nový systém regulace páry a cezení, 

který doplňuje chytrý způsob odkládání poklic 

během vaření a odkládání kuchyňského nářadí 

do rukojeti rendlíku. Nádobí ULTIMA je opatřeno 

extra silným sendvičovým dnem, stupnicí pro 

snadné odměřování a úchyty z mimořádně 

odolného plastu, které nepálí. V prodeji 

samostatně i jako praktická desetidílná sada. 

winner




