Partnerství města Brna a Stuttgartu vyjádřeno řečí hudby
Byl teplý letní večer 24. července 2022 a v Bethovenově sále stuttgartského kulturního a
kongresového centra Liederhalle se pod taktovkou Enrica Trummera rozezněly tóny oratoria
Josepha Haydna Stvoření světa (Die Shöpfung). Koncert se konal na počest 175. výročí
stuttgartského oratorního sboru (Stuttgarter Oratorien Chor – SOC), který si pro svou oslavu
pozval dva sbory partnerských měst, Brna (Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská –
Bfs Bb) a Strasburku (Chœur de Saint-Guillaume – Strasbourg). Haydnova překrásná hudba
spojila tři sbory do jednoho velkého celku s více jak stovkou sboristů. Spolu s tímto velkým
sborovým tělesem oslavili jubileum stuttgartského sboru také vynikající sólisté (soprán: Fanie
Antonelou, tenor: Philipp Nicklaus, bas: Oliver Sailer) a výborní orchestrální hráči
(Stuttgarter Concertino). Obdivuhodné až neuvěřitelné nasazení vycházelo z dirigenta Enrica
Trummera, který posunul výklad oratoria až k velkolepé hudební impresi. Provedení
Haydnova díla bylo jasným důkazem jeho slov: „Hudba nezná hranice, hudba spojuje,
rozdává krásu a radost“. V podobném duchu se nesly slova paní primátorky Brna Dr. Markéty
Vaňkové (úvodní slovo v programu koncertu) a Dr. Frédérica Stephana (vedoucí oddělení
vnějších vztahů), který oba hostující sbory na stuttgartské radnici přivítal. Spolu s dirigentem
a sbormistrem SOC Enrico Trummerem ocenili práci těch, kteří se na realizaci projektu
podíleli. Kvitovali s povděkem, že se přátelství v mnoha oblastech spolupráce v poslední době
upevňuje a věří, že se díky dalším projektům bude dařit družební města ještě více spojovat a
poznávat.
Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) se zhostil reprezentace města Brna se
ctí. Záštitu nad koncertním turné udělila paní primátorka Dr. Markéta Vaňková a vyjádřila
přání úspěšného koncertu. V úvodním slovu bookletu vyzdvihla význam přátelství
partnerských měst a také partnerství Brna a Stuttgartu, které letos dosáhlo jubilejních 30-ti let.
Na přípravě a realizaci koncertního turné do Stuttgartu se podílel magistrát města Brna,
zejména Kancelář marketingu a cestovního ruchu (KMCR) pod vedením Mgr. Jakuba
Geislera a Odboru zahraničních vztahů (OZV) zastoupeného panem Bc. Robertem Kudělkou.
V rámci trvalé podpory sborové činnosti poděkování směřuje ke statutárnímu městu Brnu,
jmenovitě městské Brno-střed. Největší dík po zásluze patří sboristům, kteří pod vedením
sbormistra Mgr. Petra Kolaře dovedli nastudovat a interpretovat náročný notový materiál
Haydnova oratoria.
V této době je význam Haydnova díla „Stvoření světa“ nadčasový a v oratoriu se zrcadlí nejen
prvky tradiční středoevropské renesance, ale i meditativní rozměr nad současnými problémy
světa. Zůstávají v nás krásné vzpomínky na společném provedení klasicistního díla Franze
Josepha Haydna. Ty jsou výzvou k vytváření dalších projektů kulturní spolupráce, neboť
hudba je nejen klíčem k srdci, ale i klíčem k otevírání městských bran spřátelených měst.
Libuše Trnková

Koncert 24_07_2022

Joseph Haydn: Stvoření
světa (Die Shöpfung)
Beethovenův koncertní
sál (Liederhalle)

Koncert 24_07_2022
Joseph Haydn: Stvoření světa (Die Shöpfung)
Beethovenův koncertní sál

Koncert 24_07_2022
Joseph Haydn: Stvoření světa
Beethovenův koncertní sál
Dirigent: Enrico Trummer
Orchestr: Stuttgarter Concertino

Sólisté: Fanie Antonelou (soprán)
Philipp Nicklaus (tenor)
Oliver Sailer (bas)
Sbory: Stuttgarter Oratorien Chor (SOC);
Brněnský filharmonický sbor Beseda
brněnská; Chœur de Saint-Guillaume –
Strasbourg.

Foto: Petr Janek

Enrico Trummer
Foto: Petr Janek

Joseph Haydn:
Stvoření světa
Zkouška sborů
Stuttgarter Oratorien Chor (SOC);
Brněnský filharmonický sbor
Beseda brněnská (Bfs Bb);
Chœur de Saint-Guillaume –
Strasbourg.

Foto: Petr Janek

Paul Seiler (Bfs Bb)
Libuše Trnková (Bfs Bb)
Frédéric Stephan
Foto: Linda
SedláčkováWernischová

Přijetí brněnského a štrasburského sboru na stuttgartské radnici
Foto: Petr Janek

Foto: Petr Janek

Enrico Trummer
(dirigent a
sbormistr SOC)

Dr. Frédéric Stephan
(vedoucí oddělení
vnějších vztahů)

