
 

 
TISKOVÁ ZPRÁVA 

 
 

Holandský symfonický orchestr rozezní centrum Brna 

 

8. 7. 2018 - Festival UPROSTŘED, jehož hlavním pořadatelem je městská část Brno-střed, 

v rámci červencového programu přivede do Brna jedinečného hosta. Krashna Musika, 

110členný holandský symfonický orchestr a sbor, zahraje 11. července na Jakubském 

náměstí.  

 

Krashna Musika, jinými slovy krásná hudba, je studentský sbor a orchestr Technické univerzity 

z holandského Delftu. Tento symfonický 110členný orchestr a sbor k nám zavítá v rámci svého 

letního turné, které si nadělil ke svému 50letému výročí. Kromě Brna navštíví i Bratislavu a Vídeň  

a ve všech městech, tedy i v Brně, bude hrát zcela zdarma. 

 

V Brně orchestr vystoupí ve středu 11. července v 15.00 hodin na Jakubském náměstí. Milovníci 

vážné hudby i kolemjdoucí se tak mohou těšit na jedinečný pouliční koncert vážné hudby v centru 

města.   

 

„Před několika lety jsme koncertovali v Praze a užívali si naprosto nádherné atmosféry. Z toho 

důvodu se do Brna na festival Uprostřed velmi těšíme! A chystáme pro vás skvělý program – náš 

sbor, doprovázený orchestrem, zazpívá Mass id B-flat, op. 77 od Johanna Nepomuka Hummela  

a orchestr dále zahraje druhou symfonii od Rachmaninova. Na všechny se těšíme v 15 hodin na 

Jakubském náměstí,“ zve Marit Dieters z Krashna Musika. 

 

Repertoár orchestru se pohybuje mezi světoznámými skladbami a neznámými klenoty klasické 

hudby. V uplynulých letech vystupoval například se skladbami od Čajkovského, Šostakoviče, 

Pucciniho, Faurého nebo Bacha. Své obecenstvo překvapil také moderní vážnou hudbou, 

například českým muzikálem od Bohuslava Martinů a skladbou Rekviem od kanadské skladatelky 

Eleanor Daleyové.  

 

Multižánrový festival UPROSTŘED se koná již druhým rokem ve veřejném prostoru centra Brna. 

Během letních měsíců oživí náměstí, parky i zapadlé kouty centra Brna. Připravena je pestrá 

programová nabídka plná hudebních produkcí, workshopů, divadelních představení, tančíren, 

sportovních a multimediálních akcí. Festival se koná pod záštitou primátora města Brna a starosty 

městské části Brno-střed. Hlavními partnery festivalu jsou TIC Brno a Kulturní a vzdělávací 

středisko „U Tří kohoutů, p.o. 

 

Více informací o festivalu najdete na zde na Facebooku a na webu www.festivaluprostred.cz. 

Událost na fb najdete zde: Krashna Musika uvádí: Classical Street.  

 

 

 

 
Kontakty: 
BcA. David Butula, člen Rady MČ Brno-střed, e-mail: butula@brno-stred.cz, tel:. 736 531 654 
BcA. Magdalena Mazlová, produkce, e-mail: magdalena.mazlova@brno-stred.cz, tel.: 770 149 296 
Barbora Kocmánková, produkce, e-mail: kocmankova@kaveeska.cz, tel.: 725 825 597 
Ing. Kateřina Dobešová, ÚMČ Brno-střed, e-mail: katerina.dobesova@brno-stred.cz, tel.: 736 473 813 
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