


Vítejte na koncertech BRNO BRASS FESTU. Nechte
se zlákat energickou hudbou žesťů a nahlédnout do
všech tajů těchto mosazných nástrojů.
Dechová hudba je typická pro náš kraj, ovšem žestě
nejsou “jen” dechovka. Brno Brass Fest je popula-
rizuje a představuje ve všech svých podobách a sty-
lech. 
Mezinárodní žesťový festival v ČR, spojení žesťů,
atmosféry Brna, umělecké kvality, zábavy i kultury,
to je BBF. Tradice žesťové hry v současné době bo-
hužel upadá, a tak jsme se rozhodli díky festivalu
osvěžit povědomí nejen o žestích, ale i celkové
atmosféře, která k nim patří.
Odkládaný první ročník festivalu se koná v roce
2022 a agentura Prokoncert pečlivě vybrala ty nej-
zajímavější protagonisty. Zahajovací koncert zajistí
Moravia Brass Band jako rezidentní orchestr festi-
valu, tentokrát pod vedením Heika Mathiase För-
stera, na programu je FILM MUSIC. V sobotu, která
je věnovaná převážně dechovým hudbám, zahrají 
v dopoledních hodinách žákovské orchestry a od-
poledne Mistříňanka, Túfaranka, Skaličané a Šaro-
vec. Nezapomněli jsme ani na edukativní část
festivalu - hudební dílničky ve studiu Českého roz-
hlasu Brno. Žestě jsou obsažené také v undergroun-
dovém uskupení a rozličných žánrech, které letos
zastupuje The Witch Orchestra - zaměřený na odkaz
Franka Zappy. Třetí den festival představí dixieland
Lumíra Rataje Old Steamboat Jazz Band s legendár-
ním hostem, trombonistou Mojmírem Bártkem, a to
přímo na jazzové plavbě po “brněnském moři”. 
Na odpoledním Koncertě v kostele zahraje tradiční
klasické žesťové uskupení - žesťové kvinteto - Pra-
gue Brass Quintet, který je v současné době nejvý-
znamnějsím u nás. Vrcholem festivalu je pondělní
open air koncert rakouského fenomenálního usku-
pení Mnozil Brass!
Prokoncert s Českým rozhlasem Brno, partnerem
festivalu a nejposlouchanější regionální stanicí v ČR,
pojí podpora žesťové hudby od lidové, přes jazz 
až po klasiku. Brno bylo vždy zásadním místem pro
žesťové nástroje, jak po edukativní, profesionální 
i folklorní stránce. Brno Brass Fest na tuto tradici na-
vazuje a zároveň ji posouvá vpřed. 

BRNO BRASS FEST SE KONÁ POD ZÁŠTITOU 
PETRA HLADÍKA, 

1. NÁMĚSTKA PRIMÁTORKY MĚSTA BRNA



JAZZOVÁ PLAVBA
NA PRÝGLU 10:00

NEDĚLNÍ
KONCERT
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Moravia Brass Band
FilmMusic pod vedením

H. M. Förstera
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HUDBOU
NANÁMĚSTÍ
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MORAVIA BRASS BAND

Moravia Brass Band je největší žesťové těleso v ČR 
a rezidentní orchestr Brno Brass Festu. Třicet hudebníků 
v čele se šéfdirigentem Chuheiem Iwasaki popularizuje
hru na žesťové nástroje, představuje jedinečné programy
a aranžmá, zve výjimečné hosty a především vytváří spe-
cifické uskupení - žesťový orchestr - brass band.

Orchestr vznikl v červenci roku 2017 a od svého vzniku
odehrál desítky koncertů v rozličných sálech republiky, 
v roce 2020 rozezvučil jako první brass band Dvořákovu
síň pražského Rudolfina. V zahraničí a občasně i u nás
spolupracuje s dirigentem Heiko Mathiasem Försterem
na zajímavých projektech ve spojení se symfonickým
orchestrem.  Za velmi krátkou dobu svého působení se
stal součástí národních i mezinárodních festivalů - Mezi-
národní hudební festival Špilberk, Concentus Moraviae,
Smetanova Litomyšl, Svatováclavský hudební festival,
Festival Cuivres en Dombes a další. Mezi sólisty Moravia
Brass Bandu patří světové špičky, např. trumpetista Gábor
Tarkövi, trombonista Zoltán Kiss i členové orchestru, kon-
krétně trumpetista Ondřej Moťka nebo hráč na křídlovku
Pavel Šárník. Orchestr nabízí programy filmové hudby, na
kterých spolupracuje s populárními zpěváky Annou Julií
Slováčkovou a Milanem Peroutkou. Moravia Brass Band
se věnuje také edukativní činnosti a popularizuje hru
na žesťové nástroje mezi nejmladšími posluchači.

Mezi unikátní repertoár orchestru patří původní aranžmá
pečlivě vybraných kompozic, originální zahraniční tvorba
pro specifické obsazení brass band i skladby zkompono-
vané přímo pro Moravia Brass Band. Každý rok představí
orchestr jednu světovou premiéru. Hlavním aranžérem 
i skladatelem orchestru je Ondřej Moťka. 

O celkový chod orchestru, dramaturgii, financování, 
administrativu a marketing se stará společnost Prokoncert
ve složení Kristýna Ratajová, Vít Němeček a Lukáš Daněk. 

V letech 2020 a 2021 Moravia Brass Band
natočil své debutové CD FIRE IN THE
BLOOD, v roce 2022 představí CD Če-
ských a moravských koled v aranžmá pro
MBB.

Hlavním partnerem a podporovatelem
orchestru je Český rozhlas Brno. Letošní
sezóna se uskutečnila za finanční podpory
statutárního města Brna, Jihomoravského
kraje a několika soukromých partnerů,
např. společnosti SAKO Brno, a.s.

Svou originalitou a jedinečností vzbuzuje
orchestr nejen zvědavost, ale také zvýše-
nou pozornost a kritiku. Oheň, který ko-
luje v krvi každého žesťaře a vášen pro

ZAHAJOVACÍ 
KONCERT
Nádvoří hradu Špilberk

PÁ 17. 6. 2022 19:00



umění, který nese název prvního CD - FIRE IN THE
BLOOD, je odrazem houževnatosti a odhodlání. Moravia
Brass Band se těší z toho, že letos slaví své páté naroze-
niny a pomalu a jistě se stává nedílnou součástí české 
i zahraniční hudební scény.  

Slavnostní koncert k pátémů výročí s hosty Gáborem Tar-
kövi a Zoltánem Kissem se uskuteční 25. října 2022 v Be-
sedním domě v Brně, následně Vás srdečně zveme 
na Vánoční koncert 11. prosince 2022.

sledujte nás na Facebooku a webu
www.moraviabrassband.cz

OBSAZENÍ DNEŠNÍHO KONcERTU:

Kornety, trubky
Ondřej Moťka, Ondřej Jurčeka, Ladislav Kozderka,
Dávid Pollák, Pavel Skopal, Petr Beránek, Lukáš Daněk, 
Vít Němeček

Křídlovka
Pavel Šárník

Lesní rohy
Karel Hofmann, Ján Smutný, Lukáš Brázdil,
Ján Garláthy, Kristýna Ratajová

Trombony
Pavel Nauš, Marián Obrtlík, Filip Vrajík, Petr Čihák

Eufonia
Jan Pospíšil, David Fojtík, Jaroslav Voříšek

Tuby
David Křížek, Dalibor Vinklar, Tomáš Ličman, 
Lubomír Maryška

Bicí nástroje
Jan Nepodal, Anežka Nováková, Jan Borák, Jakub Kub,
Petr Hladík



Heiko Mathias Förster je designovaným šéfdirigentem
Baden-Baden Philharmonic.
Do nové funkce nastoupí v září 2022 a bude po pět sezón
uměleckým šéfem orchestru. Heiko Mathias Förster byl 
v letech 2014 až 2019 šéfdirigentem a uměleckým ředi-
telem Janáčkovy filharmonie Ostrava. V posledních letech
vložil do hudebního života České republiky mnoho mimo-
řádných hudebních akcentů.
Jeho provedení Glagolské mše Leoše Janáčka, série s ra-
nými symfoniemi Antonína Dvořáka, ale především inter-
pretace Smetanovy “Mé vlasti“, se stalo triumfem Heika
Mathiase Förstera a Janáčkovy filharmonie. Milníkem pro
hudební svět bylo dirigování první opery Antonína Dvo-
řáka “Alfred“ v Praze. Živý záznam opery byl oceněn jako
“Nahrávka měsíce“ od MusicWeb-International. Heiko
Mathias Förster řídí pražské orchestry již řadu let a je pra-
videlným hostem Státní opery Praha. Zde dirigoval Ver-
diho “Otella“, “Salome“ Richarda Strausse, Massenetova
“Don Quichotte“, ale také “La Traviatu“, “Kouzelnou
flétnu“ a “Madama Butterfly“.
V roce 2017 založil orchestr “The Prague Royal Philhar-
monic” a od té doby pravidelně hostuje se svým orches-
trem v České republice, Německu, Rakousku a Švýcarsku.
Förster na svých koncertech diriguje kmenový repertoár
klasického i romantického období - všechny Beethove-
novy, Schumannovy, Brahmsovy, Brucknerovy, Čajkov-
ského, Mahlerovy a Dvořákovy symfonie, taneční hudbu
rodiny Straussů, ale také zřídka uváděná díla jako hou-
slový koncert Ericha Jaquese Wolffa a premiéry jako kon-
cert pro bicí nástroje a orchestr “Sisyfos“ od Enjotta
Schneidera.

Förster studoval dirigování, klavír a bicí na Hudební aka-
demii Hannse Eislera v Berlíně. Ve věku 23 let debutoval
v opeře v Braniborsku. Umělecké vedení domu převzal
hned po pádu zdi v listopadu 1989 a do roku 1999 řídil
Braniborský symfonický orchestr. V letech 1999 až 2007
byl šéfdirigentem Mnichovského symfonického orchestru.
Každý rok v letních měsících hostoval s Mnichovským sym-
fonickým orchestrem na Mezinárodním operním festivalu
v Chiemgau, kde dirigoval představení Don Giovanni,
Otello, Carmen, Fidelio a La Boheme. V roce 2007 byl
zvolen generálním hudebním ředitelem Neue Philharmo-
nie Westfalen. Do roku 2014 řídil Státní orchestr Sever-
ního Porýní-Vestfálska. 
V operním domě v Gelsenkirchenu
dirigoval světovou premiéru
opery Isaaca Albenize “Merlin“
a velký úspěch slavil s Verdiho
“Otello“, “Die tote Stadt“
Ericha Wolfganga Korngolda
a "Samson und Dalila" od Ca-
mille Saint Saëns. V roce 2020
započal spolupráci s Moravia
Brass Bandem na projektu
BRASS UP v Drážďanech. 
V letošní sezóně ještě vystoupí 
s brass bandem ve Francii na
Festival Cuivres en Do-
mbes.

HEIKO
MATHIAS
FöRSTER



INTRADA BRNO BRASS FEST
Ondřej Moťka (světová premiéra)

NÁVRAT DO BUDOUCNOSTI III
Alan Silvestri, arr. Rodney Newton

HARRY POTTER
John Williams, arr. Ondřej Moťka

PÁN PRSTENŮ
Howard Shore, arr. Andrew Duncan

INDIANA JONES A CHRÁM ZKÁZY
John Williams, arr. Ray Farr

PIRÁTI Z KARIBIKU
Klaus Badelt, arr. Ted Ricketts, John Blanken

GLADIÁTOR
Hanz Zimmer, arr. Ondřej Moťka

ROBIN HOOD
Michal Kamen, arr. Ondřej Moťka

STAR WARS
J. Willams, arr. Ondřej Moťka

ZACHRAŇTE VOJÍNA RYANA - Hymn to Fallen
John Williams, arr. Steven Verhaert

E. T. MIMOZEMŠŤAN
J. Williams, arr. Ondřej Moťka

SUPERMAN
John Williams, arr. Darrol Barry

JURSKÝ PARK
John Williams, arr. Ondřej Moťka

ÚŽASŇÁKOVI
Michael Giacchino, arr. Bertrand Moren

PROGRAM
ZAHAJOVACÍHO 
KONCERTU

Změna programu vyhrazena.



DEN S DECHOVOU
HUDBOU
Na NáMĚSTí SvobodY

SO 18. 6. 2022 9:00–18:00

9:00 - 10:00
ŠAROVEC v historické šalině

10:30
VELKÝ DECHOVÝ ORCHESTR LETOVICE
kapelník Petr Křivinka

11:00
BRNĚNSKÉ POLEDNE - TROUBENÍ Z RADNICE

11:30
DECHOVÝ ORCHESTR ZUŠ MORAVA
kapelník Michal Vacek

12:20
SDRUŽENÍ DECHOVÉHO ORCHESTRU 
MLADÝCH ZLÍN
kapelník Michal Vacek

12:50
MLADÁ MUZIKA ZE ŠARDIC
kapelník Roman Kohoutek

HLAVNÍ PROGRAM

14:00
ŠAROVEC
kapelník Michal Vacek

15:00
DYCHOVÁ HUDBA SKALIČANÉ ZO SKALICE
kapelník   Róbert Kucharič

16:00
TÚFARANKA ZE ŠAKVIC
kapelník Jan Bílek

17:00
MISTŘÍŇANKA ANTONÍNA PAVLUŠE
kapelník František Pavluš

Celým dnem Vás provází Jiří Kokmotos z Českého rozhlasu Brno.



ŽESŤOVÉ DÍLNIČKY
Není nad to, když někdo něco umí a lidé mu zatleskají.
Chcete zažít takový krásný pocit sálu, který tleská? Jed-
nou z nejlepších cest je naučit se na žesťový nástroj. Žestě
jsou totiž skvělé jak v orchestrech, tak při sólové tvorbě.
My vás seznámíme s těmito nádhernými nástroji a bu-
deme rádi, když o hře na ně začnete alespoň přemýšlet.
Na žesťových dílničkách "Co jsou žestě" si můžete přímo
ve studiu ČRo Brno od 11:30 do 14:30 žesťové nástroje
nejen poslechnout, ale i osahat. Profesionální hudebníci
jsou připraveni Vám zodpovědět Vaše zvídavé dotazy.

Program je připravený pro děti od 2 do 10 let.

Vít Otáhal - trubka, křídlovka
Karel Hofmann - lesní roh
Jan Pospíšil - trombon, eufonium, tenorová tuba
David Křížek - tuba

ŽESŤOVÉ
DÍLNIČKY

SO 18. 6. 2022 11:30–14:30

STudio ČeSkého rozhlaSu brNo
(beeThoveNova 4)



VEČER 
V KLUBU
The WiTCh orCheSTra

SO 18. 6. 2022 20:00

MusicLab
Kapela The Witch Orchestra postupně vznikala v Brně, 
a to mezi lety 2017–2019. #Brno #FrankZappa, #Brass,
#PaleniCarodejnic, #Underground, #Orchestra, #Rock,
#EvzenPoutnik…

Těleso vzniklo u příležitosti narozenin k večeru 30. dubna,
kdy sestava pěti žesťů a bubínku odehrála svůj první kon-
cert a byla oslavencem pojmenována The Witch Orches-
tra Brno. O rok později se skupina žesťů rozšířila o kytaru,
basu a bicí a zahrála k výročí komorní koncert znovu.
Jedná se tedy o nevšední hudební těleso v obsazení - kla-
sické žesťové kvinteto a protiklad tvoří rytmika, tedy spíše
rocková kapela ve složení - el. kytara, el. piano, baskytara
a bicí. 
V kapele působí profesionální hudebníci, členové orches-
trů NdB a MdB. V roce 2021 se postupně rozrůstá ještě 
o saxofonistu, zpěváka, případně rappera. Repertoárem
jsou ikonické skladby avantgardního umělce Franka
Zappy v novém aranžmá, a to převážně brněnského skla-
datele a kytaristy Martina Kostaše. V rámci koncertu usly-
šíte kompozice jako Strictly Genteel, Peaches En Regalia,
Black Napkins, Sofa No.2. a Bolero.
Na jaře roku 2022 kapela natočila snímky pro Český roz-
hlas Brno. Za zmínku stojí koncert jako headliner na Po-
navaFestu v Brně.
Klubový koncert v rámci Brno Brass Festu je plný různo-
rodé hudby pod hlavičkou jednoho autora. Uslyšíte kla-
sické kompozice, rockové skladby, volné improvizace 
i jednoduché písničky.

Jozef Zimka - trubka
Tomáš Prokop - trubka
Martin Novák - lesní roh
Jan Pospíšil - trombon
Šimon Pavlík - bastrombon
Jan Navrátil - el. kytara

Tony Marko - el. piano
Petr Sládek - baskytara
Jan Nepodal - bicí souprava
Petr Smékal - saxofon
Miloslav Navrátil - zpěv/rap

OBSAZENÍ DNEŠNÍHO KONcERTU:



JAZZOVÁ 
PLAVBA
NA PRÝGLU

NE 19. 6. 2022 10:00

OLD STEAMBOAT JAZZ BAND Lumíra Rataje 
s hostem Mojmírem Bártkem vyplouvá z brněn-
kého přístaviště v 10:00.
Kapela Old Steamboat vznikla na podzim roku 1987. Po-
prvé se na veřejnosti toto sdružení jazzem nadšených mu-
zikantů představilo 29. dubna 1988. Od té doby kapela
nikdy nepřestala hrát.

Hlavní inspirací kapely je tradiční jazz. Tomu odpovídá 
i základní nástrojové obsazení: trubka, trombon, klarinet,
banjo, tuba a bicí nástroje. Dále kapela hraje některé
známe evergreeny L. Armstronga, písničky českého
swingu (Ježek, Suchý, Šlitr). Specialitou je "okénko" pís-
niček Ivana Mládka.

K největším úspěchům patří založení tradice jindřichohra-
deckého Charlestonu, účast na celosvětové výstavě EXPO
2000 v Hannoveru a dvojnásobné vystoupení na české
ambasádě v Londýně.

Old Steamboat vystupuje při různých společenských pří-
ležitostech, včetně samostatných koncertů. V roce 2019
nahrála kapela svoje profilové CD.

Hostem plavby v rámci festivalu je legendární trombo-
nista brněnské jazzové scény Mojmír Bártek.



NEDĚLNÍ KONCERT 
V KOSTELE
koSTel NaNebevzeTí paNNY Marie

NE 19. 6. 2022 17:00

Žesťové kvinteto Prague Brass Quintet se začalo formovat
na konci roku 2016 z předních studentů žesťového oddě-
lení Akademie múzických umění v Praze pod uměleckým
vedením Jiřího Novotného. Největším úspěchem kvinteta
je vítězství na mezinárodní soutěži Jeju International Brass
& Percussion Competition 2019. Ocenění získalo i na Bu-
charest International Music Competition 2021. Soubor
hraje ve složení Walter Hofbauer a Karel Hons na trubky,
Daniela Roubíčková na lesní roh, Barbora Kolafová na
trombon a Jakub Chmelař na tubu. V současnosti jsou
všichni hráči stálými členy významných českých orchestrů,
konkrétně České filharmonie, PKF – Prague Philharmonia,
Orchestru Opery Národního divadla v Praze a Orchestru
Státní opery. Soubor pravidelně vystupuje na festivalech
v rámci České republiky i v zahraničí. Na počátku roku
2021 vydal Prague Brass Quintet své debutové CD 
s názvem JOY.

RONDEAU
Jean-Joseph Mouret, arr. David R. Thomas

FOUR MADRIGALS
Claudio Monteverdi

CONCERTO FOR TWO TRUMPETS 
IN C MAJOR

Antonio Vivaldi, arr. Fred Mills

CONTRAPUNCTUS I
Johann Sebastian Bach, arr. Arthur Frackenpohl

SMYČCOVÝ KVARTET G DUR, 2. VĚTA
Antonín Dvořák, arr. Jiří Kabát

NIMROD FROM ENIGMA VARIATIONS
Edward Elgar, arr. Scott Hartman

MOSAICS
Antony Plog

Změna programu vyhrazena.

PROGRAM KONCERTU:



ZÁVĚREČNÝ KONCERT 
NA ŠPILBERKU
MNozil braSS - phoeNiX

PO 20. 6. 2022 20:00

Mnozil Brass je v současnosti jedním z nejkreativnějších 
a nejvíce fascinujících žesťových souborů na světě. Jejich
geniální a groteskní jevištní vystoupení spočívá v typic-
kém rakouském stylu humoru. Samozřejmostí je nebývale
virtuózní hra a perfektní hudební interpretace. Zakládají-
cími členy souboru byli absolventi proslulé Wiener Uni-
versität für Musik, kteří se scházeli po hraní ve vídeňské
hospodě U Josefa Mnozila a v roce 1992 založili septet
nesoucí jméno majitele pohostinství. Repertoár souboru
jde napříč různými žánry, od vážné hudby po jazz. Ze-
jména často karikují nejen rakouské a německé šlágry 
z 20. století, lidové písně, ale i hudbu jazzovou, populární
a klasickou. Mnozil Brass odehrají průměrně 130 koncertů
za rok, a to téměř po celém světě, a vystupovali také na
renomovaných festivalech.
Nyní při chá ze jí s novým pro gra mem “Pho enix“, který
vlast ní mi slovy po pi su jí ná sle dov ně:
Za dobu bez má la sedm a dva ce ti le té exis ten ce jsme před -
ved li roz sáh lé, s kraj ní váž nos tí hrané bláz ni vé pro gra my.
Nový pro gram "Pho enix" zá sad ně mění pra vi dla hry: „Od
ny nějš ka bu de me s pa t řič ným na sa ze ním na klá dat s váž -
nou strán kou ži vo ta ne roz váž ně. Všich ni malí dé mo ni ra -
dost ně stojí v cestě naší snaze o prav du. Ušlech ti lost 
a čis to ta bude podro be na bez o styš né mu, žes ťo vé mu
zkou má ní. Kdo chce být svůd něj ší než ty? Proč je nám mi -
lej ší být lovec, než ko řist? Může za to ďábel, že se ba ví -
me líp v noci než ve dne? V novém pro gra mu “Pho enix“
se Mno zil Brass za bý va jí touto sou sta vou otá zek s hloub -
kou, ob rat nos tí a se špet kou před po klá da né moud ros ti
věků.“

Thomas Gansch - trubka
Robert Rother - trubka
Roman Rindberger - trubka
Leonhard Paul - basová trubka

Zoltán Kiss - trombon
Wilfried Brandstötter - tuba
Gerhard Füßl - trombon
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Brno Brass Fest organizačně zaštituje Prokoncert
agency s.r.o. ve složení tří manažerů a hráčů na žesťové
nástroje - Kristýnou Ratajovou, Vítem Němečkem a Lu-
kášem Daňkem. Myšlenka založení festivalu vznikla
také za podpory Jiřího Kokmotose (Český rozhlas
Brno), který celým festivalem provází. Založit žesťový
festival bylo dalším krokem agentury, která sídlí v Brně
a pracuje na zajímavých projektech, z velké části zalo-
žených právě na žesťové hudbě. Ve výběru dramatur-
gie a celé tváře festivalu je zřetelně znát umělecké
zapálení a radost ze hry na tyto mosazné skvosty.
Děkujeme Vám za návštěvu prvního ročníku BRNO
BRASS FESTU, který se uskutečnil za finanční pod-
pory statutárního města Brna a Jihomoravského
kraje a mediální podpory Českého rozhlasu Brno. 
Budeme rádi za zpětnou vazbu, tipy pro další roč-
níky a srdečně Vás zveme na BRNO BRASS FEST II,
který se uskuteční v červnu 2023!



DĚKUJEME
PARTNERůM:

Koncert se koná za finanční podpory 
statutárního města Brna

Spolufinancováno Jihomoravským krajem

VINAŘSTVÍ JIŘÍ HOLEŠÍNSKÝ
MUTĚNICE
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