BRNO – MĚSTO UPROSTŘED EVROPY ... festival zábavy pod hrady Špilberk a Veveří 2014

17. mezinárodní soutěžní přehlídka ohňostrojů s hudbou
V úvodu soutěžních show na přehradě zazní povinná část hudby - „tanec Dymák“ Leoše Janáčka. Každá společnost tak zahájí vlastním
ohňostrojným designem úvodní dvě minuty představení na povinnou stejnou hudbu letos ke 160. výročí narození skladatele Leoše Janáčka.
STAROBRNO-IGNIS BRUNENSIS – soutěžní přehlídka pyromuzikálových show – již 17 let přivádí do Brna a Jihomoravského kraje stovky tisíc návštěvníků, hostů z domácí
Moravy, České republiky i ze zahraničí. Festivalová přehlídka v Brně s titulárním partnerstvím společnosti STAROBRNO se řadí mezi nejprestižnější evropské i světové
přehlídky. Letošní mezinárodní soutěže bude s účastí chorvatských, rakouských, řeckých a českých ohňostrůjců - účastníků řady světových show a ohňostrojných festivalů.
Pyromuzikálová představení s hudebním doprovodem umocňují a dotváří vnímání divadelní ohňostrojné kresby příběhů na obloze v přírodní a historické scenérii
známých brněnských lokalit. Ohňostrojným SOUTĚŽNÍM SHOW na Brněnské přehradě (7.6., 11.6., 14.6., 18.6.) předchází ohňostrojné PRELUDE I nad hradem
Špilberk (v pátek 23. 5.), které uvede středoevropskou přehlídku ohňostrojů, při akci Hvězdy nad Kraví horou. PRELUDE II - INTERMEZZO (v sobotu 31.5.)
ve Sportovním areálu Hněvkovského v Brně - Komárově bude pohádkovou tečkou za Jihobrněnským dětským dnem. Po skončení čtyř soutěžních ohňostrojů na
Brněnské přehradě uzavře letošní 17. ročník velkolepé ohňostrojné podívané závěrečný ohňostrojný EPILOG (v sobotu 21.6.) nad hradem Špilberk. Hrad a park pod
Špilberkem je z důvodů ohňostroje omezen a uzavřen! Sledujte další informace. Ohňostrojná představení začínají vždy ve 22.30 hodin.
Součástí ohňostrojné přehlídky je tradiční udělování několika prestižních cen odbornou porotou. Hodnotit budou také návštěvníci, tedy i Vy můžete hodnotit
a vybírat vítěze ze všech ohňostrojů. Prostřednictvím slosovatelných anketních lístků nebo na internetu určíte nositele „Ceny diváka STAROBRNO-IGNIS
BRUNENSIS – Brno 2014“ (čtěte na str. 4). Čekají na nás velkolepá mezinárodní ohňostrojná show, unikátní ve středoevropském regionu a prestižní
v celém evropském a světovém ohňostrojném dění.

Pro dobrý poslech hudby k ohňostrojům a strhující zážitky použijte mobilní přijímače s FM příjmem. Hudební doprovod vysílá Rádio Kiss Hády 88,3 FM.

T H E AT R U M P Y R O B O L I • Č E S KO
PRELUDE I • nad hradem Špilberk

Komponovaný zahajovací ohňostroj přehlídky společnosti THEATRUM PYROBOLI je
připraven na závěr k akci Hvězdy nad Kraví horou pod garancí Městské části Brno-střed.
Název
ohňostroje:

„H V Ě Z D N Ý T A N E C “

Design: Ivan Martinek - THEATRUM PYROBOLI
Charakteristika ohňostroje podle autora: Obloha spojuje vše, co je nad námi. Stejně tak
dochází k propojování lidských osudů. Třpyt a blikavé pestrobarevné obrazce hvězd přináší lidem nové zážitky…
I.Obraz - NEBESKÁ FANFÁRA • Tanec hvězd začíná. II.Obraz – SPOJOVÁNÍ • Noční obrazce nad Špilberkem - Hvězdné
kytice, stříbrné a zlaté šňůry letících těles, roje meteoritů doprovázené chuchvalci jisker naplňují choreograﬁi
fantazijního tance hvězd. III.Obraz – OSLAVA • Město dýchá slavnostní atmosférou. Lidé se baví. Setkávají se,
naslouchají si, dívají se ke hvězdám, tančí… Slavnost končí, ohňostroj uhasíná. Na nebi zůstávají jenom hvězdy.
Hudba: I. Obraz - Fanfáry L. Janáčka • II. Obraz - Blade RUNNER VANGELIS • III. Obraz - směs rockové hudby

FLASH BARRANDOV SFX • ČESKO
PRELUDE II. - INTERMEZZO • Komárov - areál Hněvkovského

31. 5.

Vložené ohňostrojné PRELUDE II. - INTERMEZZO věnované především dětem každého
věku bude symbolickým vrcholem Jihobrněského dětského dne ... dne plného
rekordů ve Sportovním areálu Hněvkovského v Brně - Komárově pod garancí Městské
části Brno – jih. Ohňostroj s dětskou tématikou s hudebním doprovodem předvede
tradiční partner a účastník brněnské přehlídky – společnost Flash Barrandov SFX.
Název
ohňostroje:

7. 6.

SOUTĚŽ • hladina Brněnské přehrady
Česká společnost THEATRUM PYROBOLI patří mezi renomované české producenty ohňostrojů.
Byla založena Ivanem Martinkem už v roce 1982. Od svého vzniku se společnost věnuje
realizaci zámeckých stylových ohňostrojů i velkolepých ohňostrojných show v tuzemsku
i v zahraničí. Od počátku se podílí i na přehlídce ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS.

MIRNOVEC PIROTEHNIKA • CHORVATSKO

„N A Š Í V Á Š N Í J S O U V A Š E E M O C E “

SOUTĚŽ • hladina Brněnské přehrady

11. 6.

„MAMMA MIA STORY“

Design: Franjo Koletić - MIRNOVEC PIROTEHNIKA
Charakteristika ohňostroje podle autorů: Ohňostroj je doprovázen hudbou z ﬁlmu Mamma Mia
a broadwayského muzikálu stejného jména s písněmi slavné popové skupiny ABBA. Romantický milostný příběh
vyprávěný hudbou se odráží v jednotlivých pyrotechnických efektech. Proto se z ohňostroje pro diváky stává
prožitek, který je rozezpívá a roztančí. A to je cílem muzikálu. Nejzajímavější na naší show budou speciální
efekty, spolu se skvělou muzikou legendární popové skupiny ABBA, vrátí diváky zpět do doby jejich mládí
a rozhýbá je v rytmu této skvělé muziky. Vznikne nezapomenutelný příběh, z něhož se bude tajit dech.
Hudba: L. Janáček – Dymák  Mamma Mia Story - ABBA mix

18. 6.

NANOS FIREWORKS je moderní společnost, pro kterou jsou ohňostroje citovou záležitostí. Jejich
pyrotechnická představení jsou uměleckou kreací, ale také výsledkem technických studií. Pro
jejich zrežírování, design a produkci využívají multimediální technologie. NANOS FIREWORKS
se opírá o zkušenosti čtyř generací. Je nejstarší a největší ﬁrmou produkující ohňostroje
v Řecku a na svém kontě má pořádání celé řady akcí World Class Events po celém světě.
Název
ohňostroje:

„S O C I Á L N Í K R I Z E “

Design: Paul Nanos - NANOS FIREWORKS
Charakteristika ohňostroje podle autora: S moderní společností je něco velice v nepořádku.
Válka, násilí, chudoba, ničení životního prostředí a nerovnost způsobují, že člověk se člověku stává
nepřítelem. Nanos Fireworks použil písně a projevy o válce, korupci a nelidskosti, aby vytvořil show
jako protest proti takovému socio-ekonomickému systému, aby nové generace burcoval k tomu, a aby
vedly svět do lepší budoucnosti.
Hudba: L .Janáček – Dymák  Wim Mertens – Struggle for pleasure • David Usher – Black black heart
• Moby – Porcelain • The Verve – Bitter sweet symphony • Robert Miles – Children • MGMT – Kids
• The Bangles – Hazy shade of winter • Lana Del Ray – Summertime sadness

FLASH BARRANDOV SFX • ČESKO

MIRNOVEC PIROTEHNIKA byla založena v roce 1993. Je synonymem pro ohňostroje,
multimediální show a zábavní pyrotechniku ve své části Evropy, kde je jedničkou vtéto oblasti
– pobočky mají v Makedonii, Srbsku, Černé Hoře, Bosně a Hercegovině a Ománském sultanátu.

14. 6.

Design: Jakob Steiner - FEUERWERKE JOST
Charakteristika ohňostroje podle autora: První část je komponována na zadanou hudbu a dá
vyniknout kráse a atmosféře efektů. V druhé části bude show s tradičním vídeňským valčíkem.
Je to hudba zachycující úchvatnou atmosféru modrého Dunaje. V této části bude několik velmi tichých
úseků, které mají u diváka navodit pocit, jako by byl v elegantní Vídni někde na břehu Dunaje.
Show pokračuje za doprovodu známých melodií s velmi barvitou a atraktivní choreograﬁi. Hudba
v kombinaci s použitými špičkovými efekty vytvoří na nebi nad Brnem perfektní show – představení
vyvrcholí mohutným, ohlušujícím a rytmickým ﬁnále se stříbrným deštěm a dech beroucími salvami.
Hudba: L. Janáček – Dymák  Andre Rieu & the Johann Strauss Orchestra “Danube love” • Gipsy Kings
“Volare” • Jerry Lee Lewis “Great Balls of Fire” • Celine Dion “I Surrender” • Igor Stravinsky “Firebird Suit”

„OHNIVÉ DUŠE II.“

Design: Ivan Martinek - THEATRUM PYROBOLI
Charakteristika ohňostroje podle autora: Téma Ohnivých duší I. vzniklo při výstavě soch význačného českého
umělce Olbrama Zoubka na zámku v Lysicích v roce 2013. Scénické abstraktní obrazy z ohňostrojných barev a tvarů
jsou inspirátorem fantazijního světa diváků. V příběhu Ohnivých duší II. v roce 2014 nad Brněnskou přehradou.
Obraz I. - Ohnivé duše láskyplné • Úderem blesku ožívají duše ženy a muže. Jsme v romantické zahradě u modrého
jezera. Vychází slunce. Rozkvétají záhony květů a keřů. Noční pohled zavírá blikavý opar nebeské opony.
Obraz II. Ohnivé duše vášnivé • Neobvyklé pohledy přes ohňové variace umocňují spojení muže a ženy
ve vášnivém tanci plným ohnivých doteků. Tryskající šňůry neuhasitelné energie, vrcholí kosmickou bouří.
Obraz III. Ohnivé duše tajemné • Tajemství provází osudy lidí od nepaměti. Radost, strach i bolest přináší pocity
našich vizí. Memento – Nezapomeňte na pokoru, úctu k životu a přírodě. A ještě něco, co je výš...
Hudba: L. Janáček – Dymák  Hans Zimmer - Soundtrack Pearl Harbor • Two steps from hell • J.S.Bach část varhanní fugy

Název
ohňostroje:

Název
ohňostroje:

S O UTĚ Ž • hladina Brněnské přehrady

„OHNIVÝ POHÁR HARRYHO POTTERA“

T H E AT R U M P Y R O B O L I • Č E S KO

S O UTĚ Ž • hladina Brněnské přehrady
Rakouská společnost FEUERWERKE JOST je jedním z předních dodavatelů
pyrotechnických akcí u našich jižních sousedů. Spojení fantazie
a tradice charakterizuje nezapomenutelná a úchvatná představení
společnosti JOST v mnoha evropských i světových festivalech.

NANOS FIREWORKS • ŘECKO

Design: Jaroslav Štolba - FLASH BARRANDOV SFX
Charakteristika ohňostroje podle autora: Podivuhodný svět čarodějnického učně je hlavním motivem
pohádkového ohňostrojného představení. Spatřiti nejnovější nebeská kouzla mohou noví adepti magického
řemesla všech věkových kategorií již krátce po západu slunce, až stín zapadajících paprsků povadne.
Společnost Flash Barrandov SFX zde představí ohnivý pohár plný podivuhodného, staronového světa
magie na hudební motivy z široké série ﬁlmových epizod Harryho Pottera…
Hudba: Golden Egg - Harry Potter a Ohnivý pohár • Professor Umbridge 2 - Harry Potter a Fénixův řád •
Hedwig‘s Theme - Harry Potter a Kámen mudrců • Hogwarts‘ March, The Quidditch World Cup, Potter Walz
- Harry Potter a Ohnivý pohár • Fireworks - Harry Potter a Fénixův řád

Název
ohňostroje:

FEUERWERKE JOST • RAKOUSKO

23. 5.

E P I L OG • nad hradem Špilberk

21. 6.

Nedobytá hrdá dominanta moravské metropole – hrad Špilberk – poskytne scénu
pro závěrečné ohňostrojné obrazy věnované 90. výročí Českého rozhlasu Brno.
Design a produkci zajistí společnost Flash Barrandov SFX, která je pravidelným
účastníkem, několikanásobným vítězem a tedy i legendou brněnské přehlídky ohňostrojů.
Název
ohňostroje:

„L E G E N D Y N A V L N Á C H “

Design: Jaroslav Štolba - FLASH BARRANDOV SFX
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Závěrečný ohňostrojný EPILOG věnují organizátoři Českému rozhlasu v Brně, který si letos v těchto
dnech připomíná 90 let od zahájení prvního vysílání brněnského studia. Blahopřejný ohňostrojný
pozdrav je věnován především rozhlasovým legendárním osobnostem, hudebním skladatelům
a tělesům, které psaly a tvoří historii rozhlasového vysílání z Brna v časostroji devíti desetiletí.
Hudba: z hudebních klenotů brněnského studia Českého rozhlasu

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKA! TRIBUNA S OZVUČENÍM!
Pro diváky bude také letos připravena tribuna k sezení s ozvučením a zázemím
v Rakovecké zátoce na Brněnské přehradě. Vstupné na jednotlivý ohňostrojný den jen 200 Kč.

Neváhejte a využijte předprodej:
Dům pánů z Lipé, nám. Svobody 17 (9 – 18 h) • TIC Brno, Radnická 8 (8.30–18 h)
on-line předprodej na vstupenky.ticbrno.cz • doprodej v místě konání u vstupu

Cena jen 200 Kč/1 vstup • Pozor, omezená kapacita míst!!

