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10. 8. 2018
Sono Centrum

Jazzová scéna maratonu v Sono Centru je událostí
letní jazzové sezony nejen v Brně. Nabídne totiž prostor
jak nadějné brněnské kapele saxofonisty Marka Kotači,
tak i světovým hvězdám z Izraele a USA.

(CZ)

Program zahájí domácí – Marek Kotača Trio
s autorským repertoárem z pera kapelníka
a energickou slovenskou rytmikou Kuruc – Korman.
Vystřídá je trio pianisty Yarona Hermana, jenž je
Brňanům dobře znám a vždy vítán. S novou sestavou
ještě v Brně nezahrál a věřte, že je na co se těšit.
O nadupaný závěr se postará proslulý americký
saxofonista Kenny Garrett, jeden ze zásadních
exponentů alt saxofonu v jazzové historii. Garrett
přijede v kvintetu a představí především repertoár
z desky Do Your Dance, která vkusně propojuje
akustický modální jazz se současnou R´n´B. Čeká
nás pořádná jazzová jízda.
Vstupenky na Ticketportal a Goout

Cirque Inextremiste - Extrêmités
od čtvrtka do neděle vždy v 1900

Špičkoví akrobaté v představení plném odvahy,
překvapení a syrového humoru. To bude Nový cirkus
v Brně!
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Tři přátelé se setkávají na stavbě. Své kolečkové
křeslo ovšem Rémi tentokrát vymění za bagr. Jako
když si Ironman oblékne svůj proslulý „superoblek“,
stává se tento stroj jeho součástí a dodává mu
neskutečnou sílu a překvapující přesnost. Jeho
kvadruplegie jako by nebyla a prostor získává
mechanický akrobat. Společně pak roztáčí kolotoč
neuvěřitelných akrobatických kousků, ze kterých
vám bude místy běhat mráz po zádech.
Doporučujeme pro děti od 6 let. Vstup zakázán
dětem do 3 let. Délka představení 60 minut.

Cirque
Inextremiste
9.—12. 8. 2018
areál Hněvkovského, Komárov

Pod garancí festivalu Letní Letná.

(FR)

AKCE Rodičovská vstupenka 1 + 1 zdarma
(100% sleva pro Vaše dítě od 6 do 18 let!)

Vstupenky na Ticketportal a Goout

10. 8. — Fléda

První část rockové scény uvede anglickou punk
rockovou legendu The Adicts s jejich novou deskou
And it was so! ještě před tím, než ji představí na
své stejnojmenné tour po celé Evropě. Spolu s nimi
vystoupí pražské legendární uskupení The Fialky
a brněnská mladá krev HONEM.

The

Adicts
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DogEatDog

+

Hip-hop

(US)

Chaozz

10.—12. 8. 2018
Fléda, terasa hradu Špilberk

(CZ)

11. 8. — terasa hradu Špilberk
V rámci Maratonu hudby Brno si můžete vychutnat
také koncert kultovní hiphopové formace Chaozz.
Kato, Ba2s, Rusty a Fugaz se opět setkávají po
letech na jednom pódiu a dávají v plném elánu
jejich jedinečné hity. Ve stejný večer navíc vystoupí
brněnská legenda rapové scény Tafrob.
12. 8. — terasa hradu Špilberk
Další část rockové scény ovládnou dnes již kultovní
Dog Eat Dog - bezesporu jedna
z nejúspěšnějších crossoverových kapel kombinující
tvrdý rock s hip hopem. Doplní ji taktéž američtí
tvrďáci Evegreen Terrace a místní punk rockeři
Rabies, kteří představí novou desku „Anarkids“.

Vstupenky na Goout

+

9. Mezinárodní
setkání
flašinetářů

ILHAAM (FR)

ENDRU (CZ)

Mario
Parizek (AU)

10.—12. 8. 2018
centrum města
ENDRU, Rob Falsini, ILHAAM, Mario Parizek,
Underground Funk Orchestra a mnoho dalších
Oblíbená buskingová maratonská sekce v netradičním pojetí Kateřiny Šedé se letos spojí s 9. Mezinárodním setkáním flašinetářů. Hudebníci budou buskovat na překvapivých místech v centru města, aniž by
byli v přímém kontaktu s ulicí, navíc zazní i nečekané
hudební nástroje, kterými nebudou jen flašinety, ale
např. i PVC trubky, popelníky nebo vlastní tělo.

Vstup zdarma

Ilumia

Cirkus
trochu
jinak

Teller

10.—12. 8. 2018
Radnice, káznice na Cejlu, Moravské nám.

10. 8. - Radnice

Hombre, VeHiBa (koncert), SuperCharada (stand
up+koncert), Chantal, Ilumia (ohňová show)

11. 8. - káznice na Cejlu

Cikánský Boxer (Filip Teller), Janis Moras a Banda

12. 8. - Moravské náměstí

Divadlo Marvánek (koncert pro děti), Přijel k nám
cirkus (workshop), Cirkus LeVitare, BomBarďák,
Kouzelník Mišuge, Monty, On the road, Ilumia
(ohňová show)
Vstup zdarma

spolupráci s festivalem Uprostřed zazní
napjatě očekávaná brněnská premiéra díla
Jana Kapra Testimonianze / Svědectví pro
4 sólové nástroje a světlo.

Barbara
Maria Willi
& friends

Ensemble
Inégal

Pianoštafeta
9.—12. 8. 2018
katedrála sv. Petra a Pavla, Reduta, ALFA pasáž,
Jezuitský kostel, nádvoří Staré radnice,
Nová radnice
Klasickou maratonskou scénu zahájí na
Nové radnici letní kytaroví mágové. Díky
spolupráci s Biskupstvím brněnským Maraton
vstoupí i do katedrály sv. Petra a Pavla: jeden
z nejvyhledávanějších ansámblů věnujících se
autentické interpretaci Ensemble Inégal přednese
působivou Lužanskou mši Antonína Dvořáka.
Chybět nebudou oblíbené tradiční maratonské
zastávky: Nekonečné varhany u jezuitů, Pianoštafeta
uváděná Davidem Marečkem s hlavní hvězdou
Ivo Kahánkem v Alfa pasáži a koncert cembalové
kouzelnice Barbary Willi a jejích přátel v Redutě. Ve

9. 8.

Tom Kerstens*, Nová radnice, 2000

10. 8.

Kytarový orchestr, Nikita Koshkin
a Vladimír Novotný*, Nová radnice, 2000

11. 8.

Ensemble Inégal, Adam Viktora, katedrála
sv. Petra a Pavla, 1900

12. 8.

Nedělní bohoslužba, katedrála sv. Petra a Pavla, 1030
Barbara Maria Willi and friends*, Reduta, 1100
Pianoštafeta, ALFA pasáž, 1400—1600
Nekonečné varhany, Jezuitský kostel, 1430—1800
Jan Kapr — Testimonianze/Svědectví pro
4 sólové nástroje a světlo, nádvoří Staré radnice, 2100

Vstup zdarma
* Vstupenky na Ticketportal

Cimbalom dualité
1300

Vlastimil Ondra s rodinou
1400

Mužský sbor z Kyjova
1500

DFS Dyjavánek ze Znojma
1600

CM Vojtěcha Konečného
1715

ĽH Poľana

HM Petra
Mičky

Mužský sbor
z Kyjova
11. 8. 2018
nádvoří Staré radnice

ĽH Poľana, HM Petra Mičky a hosté…

2000

Folklor žije! Přijďte se o tom přesvědčit v sobotu
11. srpna na nádvoří Staré radnice. Naší snahou je
ukázat folklor v celé jeho kráse, jako bezednou studnici
inspirace. Od žánrových přesahů, autentických
tónů až po nespoutané veselí dětských souborů.
Načerpat energii v polovině Maratonu bude jistě třeba.
Temperament folkloru vám přejde přímo do krve.
Zpívat a tancovat je povoleno!
Začneme trochu slavnostně virtuózní cimbálovým
duem, přes mohutné hlasy zpěváků z Kyjova až po
syrovou muziku moravsko-slovenského pomezí. Celým
programem nás provede legendární Ladislav Čumba.

Vstup zdarma

Akce se koná pod záštitou primátora
statutárního města Brna Ing. Petra Vokřála.

v rámci projektu

organizátoři

Statutární město Brno finančně
podporuje TIC BRNO

mediální partneři

partneři

ve spolupráci

Za podpory

