
 
 

    
 

 
Vedení orchestru MBS v koncertní sezoně 2017/2018 
Pracovalo ve složení:  Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová – šéfdirigentka,  
                                    doc. Mgr. et MgA. Tomáš Krejčí – umělecký vedoucí, dirigent,  
                                    MgA. Zuzana Křivá – vedoucí smyčcové sekce. 
 
Počet členů a složení 
Orchestr Mladí brněnští symfonikové měl ve školním roce 2017/2018 52 členů:  
● sekce smyčcových nástrojů – 33 členů 
● sekce dechových nástrojů dřevěných – 12 členů 
● sekce dechových nástrojů žesťových – 5 členů 
● sekce bicích nástrojů – 2 členové 
Sekce pracují zvlášť i společně, připravují se k souhře na samostatných dělených zkouškách, 
společně pracují všechny sekce v rámci obsazení celého orchestru. 
 
Spolupráce se ZUŠ města Brna 
● Ve čtvrtek 9. listopadu 2017se v Koncertním sále ZUŠ PhDr. Zbyňka Mrkose, Došlíkova 
4185/48, Brno uskutečnila schůzka vedení Mladých brněnských symfoniků a ředitelů deseti 
ZUŠ města Brna – členů Sdružení Základních uměleckých škol města Brna podporující 
orchestr. Na schůzce byli ředitelé podrobně informováni o činnosti orchestru v uplynulém 
školním roce a byl dohodnut plán pro školní rok 2017/2018.  
 
● V pátek 27. ledna 2018 se od 9:00 hodin v Koncertním sále ZUŠ, Došlíkova 48 uskutečnil 
společný výběr účinkujících sólistů na koncert žáků ZUŠ s Mladými brněnskými symfoniky. 
Přehrávky organizovala šéfdirigentka Mgr. et MgA. Gabriela Tardonová. Účastnili se vybraní 
sólisté, ředitelé a učitelé ZUŠ města Brna. Pro koncert v Besedním domě bylo vybráno 
jedenáct sólistů ze šesti ZUŠ města Brna. 
 
Přehled soustředění Mladých brněnských symfoniků 2017/2018  
● 30. srpen (středa) a 31. srpen 2017 (čtvrtek) od 9:00 hodin, Filosofická fakulta, hudební věda 
   Soustředění orchestru MBS a pěveckých sborů.      
● 2. prosinec (sobota) a 3. prosinec 2017 (neděle) od 9:00 hodin, Koncertní sál ZUŠ,  
   Došlíkova 4185/48. 



 
 

    
 

● 17. březen (sobota) a 18. březen 2018 (neděle) od 9:00 hodin, Koncertní sál ZUŠ,  
   Došlíkova 4185/48. 
● 7. duben (sobota) a 8. duben 2018 (neděle) od 9:00 hodin, Koncertní sál ZUŠ,  
    Došlíkova 4185/48. 
● 5. květen (sobota) a 6. červen 2018 (neděle) od 9:00 hodin, Koncertní sál ZUŠ,  
   Došlíkova 4185/48. 
● 28. květen (pondělí) od 16:00 hodin  
   Mozartovy děti – zkouška na Májový koncert, Besední dům, Komenského nám. 8, Brno. 
 

 
Antonín Dvořák a jeho Symfonie č. 9 "Z Nového světa". Pro stoleté výročí naší republiky,                       
si Mladí brněnští symfonikové vybrali jednu z deseti nejhranějších skladeb světa, kterou uvedli 
9. května 2018 v Besedním domě. Dále ji také zahráli v rámci projektu s Filharmonií 
Brno Mozartovy děti a opět si také nenechali ujít open-air koncert v krásné zřícenině 
kláštera Rosa Coeli v Dolních Kounicích. 
 
Navíc ve čtvrtek 21. června orchestr Mladých brněnských symfoniků spojil své síly                               
s talentovanými hudebníky z amerického orchestru Sacramento Youth Symphony, který je 
považován za jedno z nejprestižnějších mládežnických hudebních těles v celé Severní Karolíně. 
Každý orchestr zahrál část Symfonie č. 9 od Antonína Dvořáka známé jako 
„Novosvětská“. Posluchači koncertu mohli porovnat Dvořákovo dílo v podání českého                           
a amerického orchestru. Dvořákovu Symfonii č. 9 nehráli společně, každý orchestr zahrál její 
část a posluchači koncertu mohli porovnat, jak se Dvořák hraje v Brně a jak na východním 
pobřeží USA. 
 
PROGRAM: 
Antonín Dvořák: Symfonie č. 9 „Z Nového světa" 
1. a 2. věta symfonie: Orchestr Mladých brněnských symfoniků 
3. a 4. věta symfonie: Sacramento Youth Symphony 
J. Massenet: Meditace z opery Thai - Sacramento Youth Symphony 
 
V závěru sezóny 2017/2018 25. června 2018 v ranních hodinách odjel orchestr do Itálie. 
Následující den ve 21 hodin uskutečnil Koncert na nádvoří Federico II v Cremoně a 27. června 
ve 20:30 Koncert na Piazza della Signoria ve Florencii. 

 

 
23. srpen (středa) 20:00 hodin | hrad Špilberk, Brno 
KONCERT Mladých brněnských symfoniků 
v rámci 18. ročníku hudebního open-air festivalu  
Filharmonie Brno na Špilberku 
Dmitrij Šostakovič Symfonie č. 13 h moll – Babí Jar  

https://www.facebook.com/filharmoniebrno/?fref=mentions
https://www.facebook.com/filharmoniebrno/?fref=mentions
https://www.facebook.com/mozartovydeti/?fref=mentions
https://www.facebook.com/pages/Rosa-Coeli/339639562777077?fref=mentions


 
 

    
 

 
1. září (pátek) | Mikulov 
KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
Dmitrij Šostakovič Symfonie č. 13 h moll – Babí Jar 
 
2. září (sobota) | Terezín 
KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
Dmitrij Šostakovič Symfonie č. 13 h moll – Babí Jar 
 
16. prosinec (sobota) 17:00 hodin  
Kostel Narození Panny Marie, Vranov u Brna 
VÁNOČNÍ KONCERT Mladých brněnských symfoniků 
 
18. prosinec (pondělí) 19:00 hodin  
Kostel Nejsvětějšího srdce Páně,  
Brno-Husovice 
VÁNOČNÍ KONCERT Mladých brněnských symfoniků 
 
30. leden (úterý) 19:00 hodin 
Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 7, Brno 

FESTIVALOVÝ KONCERT  
v rámci Národního festivalu 
neprofesionálních  
komorních a symfonických těles 2018 
účast Mladých brněnských symfoniků  
 
13. duben (pátek) 19:00 hodin  
Besední dům, Komenského nám. 8, Brno 
KONCERT SÓLISTŮ  
žáků ZUŠ města Brna  
s Mladými brněnskými symfoniky 
 
9. květen (středa) 19:00 hodin  
Besední dům, Komenského nám. 8, Brno 
KONCERT Mladých brněnských 
symfoniků 
 
29. květen (úterý) 19:00 hodin  
Besední dům, Komenského nám. 8, Brno  
Mozartovy děti 
MÁJOVÝ KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
 
8. červen (pátek) | Klášter Rosa Coeli, Dolní Kounice  
KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
 
21. červen (čtvrtek) 19:00 hodin  
Konvent Milosrdných bratří, Vídeňská 228/7, Brno 
KONCERT Mladých brněnských symfoniků  
s americkým orchestrem Sacramento Youth orchestra  
    
25.–28. červen | Itálie  
Cremona, Florencie – koncertní turné Mladých 
brněnských symfoniků  

 

 

 
 

 
 

 

 


