
Tisková zpráva Brno Contemporary Orchestra (BCO) 

Brno, 16. 1. 2019 

CIRKUS  

Artisti, žongléři a cirkusáci s orchestrem v tělocvičně-manéži!  

 

Velmi netradiční spojení!  

Brno Contemporary Orchestra 

a Cirkus Legrando! 
 

Vrcholící plesová sezóna se stala 

výzvou pro polemiku se samotným plesem, karnevalem či maškarádou, touto vyhledávanou 

lidovou zábavou, která bývala povyšována na zábavu dvorskou, která se stává mnohdy 

zábavou povinnou se spoustou nechtěných i chtěných taškařic a potměšilostí. 

KDY? KDE? KDO a CO? 

29. ledna 2019 v 19:30h 

Legato – pracoviště SVČ Lužánky, Stamicova 7  

PROGRAM: 

Erwin Schulhoff: Die Wolkenpumpe - dadaistický cyklus na text Hanse Arpa 

Mauricio Kagel: Varieté  

Cirkus LeGrando, principál Jovan Jovanovski 

režie Matěj Sýkora 

BCO dirigent Pavel Šnajdr 

„Mauricio Kagel, jedna z vůdčích osobností euroamerické hudební avantgardy v roce 1977 

napsal kompozici Varieté, která je na první pohled obyčejnou varietní skladbou, inspirovanou 

latinskoamerickými rytmy a tanci. Přesto v sobě nese svůdnou pachuť určité banální 

trapnosti, jež je však povýšena na autonomní sdělení.  

Die Wolkenpumpe pražského skladatele Erwina Schulhoffa je pak jedním z mála dokladů 

vlivu dadaismu na tuzemské hudební prostředí. Erwin Schulhoff byl členem stuttgartské 

skupiny kolem Otto Dixe. Nonsens, dada a neodada jsou tak náplní obou částí koncertu, 

jehož nedílnou součástí je též vystoupení artistů, žonglerů a cirkusáků z Cirkus LeGrando v 

jehož prostorách, tedy v tělocvičně, se koncert uskuteční“, vysvětluje dramaturg BCO Viktor 

Pantůček. 

„… Po pravdě je pro nás projekt spolupráce s BCO velikým otazníkem, máme za sebou 

spolupráci s kapelou Japka na představení „Další prosím“, několik představení, ke kterým 

nám na míru skládal hudbu Mario Buzzi, ale s orchestrem jsme ještě nikdy nespolupracovali. 

V repertoáru cirkusu LeGrando jsou artisté na zemi i ve vzduchu, jednokolkaři, žongléři se 

vším možným, klauni, chůdaři, eqilibristé i kouzelníci. Jak se nám tyto dovednosti podaří 

sladit se skladbou Varieté ukáže až spolupráce s BCO pod režijním vedením Matěje Sýkory. 

Co je jasné už teď je, že se na to všichni těšíme, a že půjde o jedinečný zážitek“, dodává 

principál cirkusu LeGrando Marek Jovan Jovanovski. 

 

Marek Jovanovski vystudoval obor Dramatická výchova na 
JAMU a v Lužánkách začal těsně po studiích jako vedoucí 
nízkoprahového klubu a divadelního souboru. Již v průběhu 
studia Jovana bavily různé pouliční dovednosti, kejkle 
a cirkusové hrátky a poté, co našel skupinu lidí s podobnými 
zájmy, rozhodl se s nimi založit cirkus. 



Cirkus Le Grando, patřící pod lužánecké pracoviště Legato, se zaměřuje především na 
realizaci cirkusových kroužků pro děti a dospělé, cirkusové příměstské a letní tábory. Kromě 
toho však také spolupracuje se světovými cirkusovými soubory a jezdí na akce po celé 
České republice i do zahraničí. Cirkus Le Grando je součástí tzv. nového cirkusu, 
založeného pouze na výkonech artistů. 

 

Matěj Sýkora vystudoval obor scénografie na JAMU. 
S BCO poprvé spolupracoval v roce 2017 jako autor scény 
k Bergiáně - open air projektu realizovaného na různých 
místech Moravského náměstí v Brně. Jednalo se o tři opery 
a jednu sborovou skladbu jednoho z nejzajímavějších 
pojánačkovských skladatelů Josefa Berga. 
Sýkora se věnuje především vlastním autorským projektům 
mj. také site-specific, dále spolupracuje jako výtvarník scény 

a kostýmů v divadlech: Švandovo divadlo, HaDivadlo, Divadlo D’Epog, Divadlo D21, Venuše 
ve Švehlovce, Pantheon production, Divadlo Polárka, Divadlo Líšeň 
v minulosti: Národní divadlo Brno, MeetFactory, Divadlo Tramtarie, Divadlo Na 
zábradlí, Divadlo Letí, Divadlo X10, JAMU Brno, Divadlo Feste, Horácké divadlo Jihlava. 

 

Další koncerty 7. koncertní sezony: 

30I4I2019 Klub Leitnerova, 19:30 

KONCERT PRO ZLOBIVÉ DĚTI 18+ 
M. Buzzi: Pohádky „z promítačky“ 

Pavel Zlámal – saxofon 

5I6I2019 Konvent milosrdných bratří, 19:30 

… A JEJICH RODIČE 
Objednávky pro BCO 

Thierry Escaich, Buzzi, Štochl,  

sólista P. Zlámal, 

host Arnošt Goldflam  

PRODEJ VSTUPENEK 
1) ONLINE na GoOut https://goout.net/cs/koncerty/cirkus/iwoyc/+ipkdj/   

2) prodejna Indies na Poštovské ulici, Brno 

3) půl hodiny před koncertem v místě jeho konání. 

PLNÉ VSTUPNÉ 150,- Kč SLEVY Důchodci, studenti 80Kč 

 

Kontakt pro média: 

Umělecký vedoucí a šéfdirigent BCO: Pavel Šnajdr, 737 748 395, snajdr001@gmail.com 

PR a pedagog volného času Konrad Heczko, +420 776 120 440, konrad@luzanky.cz  

Fota ke stažení: http://bcorchestra.cz/cs/media/ke-stazeni#obsah 

Web a Facebook: www.bcorchestra.cz http://www.legrando.cz/ 

https://www.facebook.com/BrnoContemporaryOrchestra?ref=settings 

https://www.facebook.com/CirkusLegrando/  

https://www.i-divadlo.cz/divadlo/svandovo-divadlo
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/hadivadlo
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-depog
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-d21
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/venuse-ve-svehlovce
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/venuse-ve-svehlovce
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/pantheon-production
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-polarka
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-lisen
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/narodni-divadlo-brno
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/meetfactory
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-tramtarie
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-na-zabradli
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-na-zabradli
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-leti
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-x10
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/jamu-brno
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/divadlo-feste
https://www.i-divadlo.cz/divadlo/horacke-divadlo-jihlava
https://goout.net/cs/koncerty/cirkus/iwoyc/+ipkdj/?fbclid=IwAR0ElhU-AW4mnf_X9mRnmS5VWLKMH5WCoT9L4ui8jbiZs-y-BpWdKgkiHgg
mailto:snajdr001@gmail.com
mailto:konrad@luzanky.cz
http://bcorchestra.cz/cs/media/ke-stazeni#obsah
http://www.bcorchestra.cz/
http://www.legrando.cz/
https://www.facebook.com/BrnoContemporaryOrchestra?ref=settings
https://www.facebook.com/CirkusLegrando/

