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8. sezóna
Musíte být kreativní, výkonní, flexibilní, bohatí,
úspěšní, krásní, asertivní… že se cítíte semletí
systémem, povinnostmi, světem reklam, politik, strategií, sítí a showbusinessu? A musíte?
Nemusíte! Ano, kultovní hodnota je utvářena
marketingem a za obsah je považován pouhý
software či médium. Ano, budujeme nové
celebrity, když si kupujeme boty označené
„neznačka“, abychom bojkotovali „značky“
a posloucháme alternativu, abychom byli
alternativní. Nakupujeme si mainstream i revoltu, kterou nám nabízejí obchodní řetězce.
Jak z toho ven? Pojďme si trošku skutečně zarebelovat, pojďme svobodně tvořit
a poslouchat.
8. sezóna BCO je věnována poněkud šibalské
reflexi stého výročí vzniku samostatného Československa a toho, co následovalo. Naše
lumpačení nespočívá v hanění, vysmívání či
aroganci, ale v potřebné a osvobozující provokaci, neopouštějící hranice slušného vychování. Vydáváme se pro sebe i pro vás objevovat nové prostory a aurální světy.
Hudba (ať už si ji představujeme jakkoliv) existuje a pořád se najdou tvůrci, kteří dělají to, co
mohou a nikoliv to, co musí, co se od nich
očekává. Proč? Protože zkrátka nemusí! A tak
si s chutí občas zazlobí, zablbnou, zaprovokují,
zarebelují… nabídnou nám to, co jsme nečekali.
Hudba tak není mrtvá a žije si svobodně tady
a teď. A naštěstí také platí BCO’S NOT DEAD.
Viktor Pantůček, dramaturg

PROGRAM
2018
21’6’2018, 19’30, vila Tugendhat
DEN HUDBY VE VILE TUGENDHAT VII
BCO & Pavel Šnajdr dirigent
reprízy: 3’9’2018 na Špilberku, 1’4’2019 ve vile

W. Lutoslawski: Dance preludes
J. Adamík: Nonet
D. Forró: 100 tvarů české hymny
I. Stravinskij: Ragtime

17’10’2018, 19’30, Káznice na Cejlu
DŮM STRACH
F. Romitelli: Amok koma
F. Romitelli: La sabbia del tempo (Písek času)
F. Filidei: Finito ogni gesti (Konec bez gesta)
F. Romitelli: Cupio dissolvi (Chci být rozpuštěn)
Mimořádné básně ze sbírky Dům strach, z nichž některé
byly psány přímo v cele na Bratislavské, od nespravedlivě odsouzeného, mučeného a osudem zkoušeného
básníka a překladatele Jana Zahradníčka, zazní v intimním přednesu Otakara Blahy. Expresivní a emočně
vypjaté kompozice smrtelně nemocného a předčasně
zesnulého italského skladatele Fausta Romitelliho doplní
absolutní, smiřující kompozicí Franceska Filideie. Nejedná se o zhudebnění, ale o dvě paralelní cesty od počátečního amoku přes utrpení, víru a osvobození – chci
být rozpuštěn.

5’11’2018, 19’30, Sál Zemské sněmovny, Joštova 8
MÁ VLAST
P. Kofroň: Vyšehrad
M. Piaček: Vltava
M. Štědroň: Šárka
P. Novák–Zemek: Z českých luhů a hájů
M. Tóth: Tábor
D. Forró: Blaník
Má vlast Bedřicha Smetany byla vedle státní hymny
vždy považována za symbol českého národa, byla využívána i zneužívána k propagandě, propagaci i k pozvednutí národního cítění. Její vlastní hudební sdělení, její

hudebně imanentní prostředky jako by se však mnohdy
již ztrácely v nánosech veškeré slavnostnosti, symboliky
a naučené úcty. Rozhodli jsme se zpřítomnit Mou vlast
současným posluchačům.

2019
29’1’2019, 19’30, Cirkus LeGrando, Brno
KARNEVAL
Z. Liška: Ikarie XB1 – suita
M. Kagel: Varieté
Přijďte na ples BCO!
Cirkus LeGrando je součástí Střediska volného času
Lužánky – pracoviště LEGATO, Brno Kohoutovice
Stamicova 7, Brno

30’4’2019, 19’30, Leitnerka
KONCERT PRO ZLOBIVÉ DĚTI 18+
M. Buzzi: Pohádky „z promítačky“
5’6’2019, 19’30, Konvent milosrdných bratří
… A JEJICH RODIČE
M. Buzzi: Objednávka pro BCO
O. Štochl: Objednávka pro BCO
Všechny koncerty hraje BCO
Diriguje Pavel Šnajdr
Změna programu vyhrazena

