REGIOJET IGNIS BRUNENSIS – 25. světová přehlídka ohňostrojů | IGNIS DRONE SHOW | Brno, Jihomoravský kraj

IGNIS BRUNENSIS se vrací na Brněnskou přehradu.
Před sobotními ohňostroji dronové světelné show,
200 dronů v Česku poprvé
Ohňostroj dětem odstartoval v sobotu 11. června na jihu Brna v areálu Hněvkovského pětadvacátou
mezinárodní soutěž uměleckých ohňostrojů REGIOJET IGNIS BRUNENSIS – potrvá do 23. července 2022.
Hlavní část ohňostrojného festivalu se vrací na hladinu Brněnské přehrady od 25. června do 6. července. Diváci
uvidí vždy od půl jedenácté večer čtyři velkolepé ohňostroje. „Ohňostroje IGNIS BRUNENSIS na Brněnské
přehradě představí tvůrce ze čtyř zemí. V sobotu 25. června Česko, ve středu 29. června Chorvatsko,
v sobotu 2. července Česko s Německem a ve středu 6. července Švédsko," upřesňuje ohňostrojný program
umělecký a technický ředitel IGNIS BRUNENSIS Jaroslav Štolba z Flash Barrandov SFX.
Pro čtvrtstoletý festival je díky finanční podpoře města Brna připraveno i mimořádné programové lákadlo
v podobě dvou komponovaných moderních světelných dronových show ještě před odpaly dvou sobotních
ohňostrojů. „Tradiční ohňostrojné umění se podařilo při jubilejním 25. ročníku IGNIS BRUNENSIS rozšířit
o vizuální tvorbu moderními světelnými technologiemi. Divácky atraktivní a unikátní ohňostrojné a světelné show
nad přehradním jezerem a další zábavné programy zařadí Brno na přelomu června a července mezi světové
metropole jako jsou třeba Londýn nebo Dubaj,“ láká brněnská primátorka Markéta Vaňková k opakovaným
letním návštěvám Brna a nejen programů na přehradě. Poprvé viděli diváci v Brně světelnou show před
ohňostrojem vloni na Kraví hoře se stovkou dronů. „Letos se díky výborné spolupráci se zkušeným festivalovým
týmem IGNIS BRUNENSIS předřadí před sobotní ohňostroje nad hladinou Brněnské přehrady dvě tematicky,
vizuálně i hudebně odlišné světelné show, každá s 200 drony. Brno se tak stane vůbec prvním místem v Česku,
kde diváci uvidí světelná představení s takto velkým počtem dronů,“ zdůrazňuje brněnské prvenství a unikátní
postavení Tomáš Koláčný, náměstek primátorky města Brna, který byl jedním z hlavních iniciátorů této novinky.
Hlavní festivalové programy vrcholí 23. července nad hradem Špilberk ohňostrojnou show věnovanou Gregoru
Johannu Mendelovi. „Dvousté výročí narození světoznámého genetika Gregora Johanna Mendela
si připomínáme letos na celé jižní Moravě. Při IGNIS BRUNENSIS oslavíme významného vědce hned dvakrát.
Dronovou show Genetika 25. června na Brněnské přehradě a ohňostrojem 23. července nad Špilberkem,“
připomíná Mendelovo dvousté jubileum Jan Grolich, hejtman Jihomoravského kraje.

11.6. – 23.7.2022
SVĚTOVÁ SOUTĚŽ OHŇOSTROJŮ & DRONE SHOW
BRNĚNSKÁ PŘEHRADA
25.6.2022 / 21:45
dronová show „Genetika“ / SPECTRUM PRODUCTION
25.6.2022 / 22:30
ohňostroj „Plameny vášně“ / IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko
29.6.2022 / 22:30
ohňostroj „Symfonie života“ / PYRO GAMBLERS Chorvatsko
2.7.2022 / 21:45
dronová show „Elementy“ / SPECTRUM PRODUCTION
2.7.2022 / 22:30
ohňostroj „Labyrint lidských životů“ / THEATRUM PYROBOLI Česko
s podporou PYROPRODUKT Německo
ohňostroj „Vzpomínky na Mistry“ / GÖTEBORGS FYRVERKERI Švédsko

6.7.2022 / 22:30
HRAD ŠPILBERK
23.7.2022 / 22:30
ohňostroj „Mendelovy inspirace“ / FLASH BARRANDOV SFX Česko
OHŇOSTROJE: Dvěstěpadesáté narozeniny Beethovena s dvouletým zpožděním
Při ohňostrojích na přehradě se mělo slavit 250. výročí narození Ludwiga van Beethovena povinnými
dvouminutovkami Osudové nebo Ódy na radost už v roce 2020. „Díky koronaviru a dvouletému posunu
přehradních ohňostrojů připomeneme v povinné části show už dvěstěpadesáté plus druhé Beethovenovy
narozeniny,“ upřesnil na zvláštnost za hlavního producenta Jiří Morávek, generální ředitel SNIP & CO.
DRONY: Možný termínový nebo časový posun dronových show v případě nepříznivého počasí
U dronových show je z technických a bezpečnostních důvodů možná změna času nebo přesun termínu
v případě deštivého počasí nebo silnějšího větru. Aktuální informace k produkci budou na webu a sociálních
sítích a také ve vysílání Rádia Krokodýl 103 FM.
OHŇOSTROJE & DRONY: Diváci hodnotí všech šest ohňostrojů, samostatně i dronové show
Do hodnocení ohňostrojů je opět zapojena veřejnost, všech šest letošních show je soutěžních. Diváci hlasují na
facebooku IGNIS BRUNENSIS OFFICIAL, ať už vidí ohňostroje naživo nebo po zhlédnutí video záznamů ve 4K
rozlišení. Stejným způsobem proběhne také hodnocení dronových show. Odborná ohňostrojná porota bude
vybírat z mezinárodních představení na přehradě, vítěz se nominuje do speciálního ročníku „Winner of Winners“
v příštím roce 2023. (pozn. vyhlášený ročník vítězů je posunutý o jeden rok z důvodů koronavirových omezení v předchozích letech)
OHŇOSTROJE & DRONY: Hudba k ohňostrojům i dronům na Krokodýlu
Hudební doprovod synchronizovaný s ohňostroji i drony vysílá exkluzivně Rádio Krokodýl 103 FM. Stačí si tedy
najít jakékoliv místo s výhledem na ohňostroj nebo drony a naladit muziku. Důležité upozornění – hudbu nalaďte
pouze na FM příjmu – nepoužívejte internetový stream, který je zpožděný a hudební doprovod tak není
synchronizovaný. V přístavišti Bystrc bude vysílání hudby zajištěno centrálně, lokálně i v místech dalších akcí.
OHŇOSTROJE & DRONY: Výhledové plochy zdarma. Pro větší komfort na Brněnské přehradě placená tribuna
Všechny veřejné výhledové plochy jsou pro diváky zdarma. Na Brněnské přehradě bude ale připravena také
komfortní placená zóna – tribuna RegioJet k sezení s ozvučením. Předprodej probíhá online na GoOut.net,
doprodej vstupenek na místě vždy před ohňostrojem (cena 250 Kč / jeden ohňostroj).
IGNIS BRUNENSIS s podporou města Brna, Jihomoravského kraje a RegioJet
Hlavními spolupořadateli jsou statutární město Brno, Jihomoravský kraj a SNIP & CO jako hlavní
producent. Titulárním partnerem je společnost RegioJet ze skupiny STUDENT AGENCY. Hlavním
garantem ohňostrojné části festivalu je Flash Barrandov SFX. Technologickým a uměleckým
garantem IGNIS DRONE SHOW je Spectrum Production, hlavním partnerem dronových show je
město Brno. Oficiálním dopravcem návštěvníků městskou dopravou je Dopravní podnik města Brna.
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REGIOJET IGNIS BRUNENSIS

PRELUDE ČESKO
sobota 11.6.2022 / 22:30

Brno-jih, areál Hněvkovského
THEATRUM PYROBOLI

IGNIS DRONE SHOW

DRONOVÁ SVĚTELNÁ SHOW
sobota 25.6.2022 / 21:45

nad hladinou Brněnské přehrady
SPECTRUM PRODUCTION

Název a téma show: „Genetika“
Dronová show s 200 drony pojednávající o genetice, která definuje všechny živé organismy. Představení
vzdává hold zakladateli genetiky a objeviteli základních zákonů dědičnosti Gregoru Johannu Mendelovi, jehož
200. výročí narození si letos připomínáme. Světelná show bude doprovázena synchronizovanou hudbou
vysílanou na Rádiu Krokodýl 103 FM.

Realizační tým:
Dronové show „Genetika“ 25.6. a „Elementy“ 2.7. v produkci SNIP & CO a týmu IGNIS BRUNENSIS
technologicky a umělecky realizuje brněnský tým Spectrum Production, který se tvorbě audiovizuálních show
věnuje po celém světě více než 10 let. Spectrum Production jako první a jediný tým zajišťuje v České republice
dronové show. Konkrétně v Brně byly k vidění prozatím dvě jejich představení – v srpnu 2021 na Kraví hoře
při IGNIS BRUNENSIS a 17. listopadu 2021 nad hradem Špilberk. Druhá jmenovaná show vznikla k výročí
Sametové revoluce a byla k vidění nejen v Brně, ale ve stejný moment s druhou letkou dronů také v Praze.
Tato dronová show byla oceněná speciální cenou na největší celosvětové soutěži dronových show, do které
se přihlásilo téměř 220 týmů ze 104 zemí světa.

REGIOJET IGNIS BRUNENSIS

OHŇOSTROJ ČESKO
sobota 25.6.2022 / 22:30

nad hladinou Brněnské přehrady
IGNIS BRUNENSIS TEAM

Název ohňostroje: „Plameny vášně“
Design: Jaroslav Štolba
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Ohňostrojná kompozice na hudební motivy inspirovanými příběhy osudově spjatými s doteky plamenů lásky,
nespoutané vášně, tance, svobody, poselství a naděje. Představení je i reminiscencí na ohňostrojnou show
„Femmes en Feu“ („Ohnivé ženy“), která byla před 20 lety realizována v kanadském Vancouveru jako oslava
udělení pořadatelství olympijských her…
Hudba:
1. Faust a Markétka (Charles Gounod, „Cinquiéme Acte, Ballet“, opera „Faust“)
2. Armarutam Dei (Eric Serra, soundtrack a film by „Joan of Arc“)
3. Šárka (Bedřich Smetana, „Má vlast“)
4. Seherezada (Loreena McKennitt, album „The Book of Secret“)
5. Habanera (Georges Bizet, opera „Carmen“)
6. The Weavers Reel (Peter Gabriel, album „Ovo“)
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OHŇOSTROJ CHORVATSKO
středa 29.6.2022 / 22:30

nad hladinou Brněnské přehrady
PYRO GAMBLERS

Název ohňostroje: „Symfonie života“
Design: Damir Belanić
Charakteristika ohňostroje podle autora:
V dnešní době není jednoduché v ohňostrojných produkcích nabídnout něco zcela nového. Přesto se ale
diváci mohou těšit na jedinečnou show, velmi bohatou a dynamickou, jako je sám život. A ten je
i tématem našeho představení. Předvedeme dokonalou symfonii zvukových a světelných efektů. Pečlivě
vybranou hudbou budeme vyprávět příběh o realitě dnešního života, o lidských tužbách a jejich historii.
Stejný příběh vypráví i hudba. V dnešní době se lidé cítí osamělí, myslí jen na práci, na sebe, jsou
na mobilech, myslí na svoji samotu... Lidé spolu stále méně komunikují a myslí si, že tak je to normální.
My se snažíme dokázat, že tomu tak není. Naopak. Je normální, že lidé touží po něčem novém, dělají
odvážné kousky, svobodně létají, ale to první a nejdůležitější je uznat, že byste tu nebyli, kdyby vás někdo
někdy v minulosti nebo i dnes nepodpořil, nepostavil se za vás, nedodával vám sílu a energii jít dál, a že
jen díky tomu člověk dosáhne úspěchu. Doufáme, že diváci pochopí, že se jim snažíme ukázat, že jsme si
všichni podobní – v představení je spojení a sjednocení nás všech.
Hudba:
1. Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 5 „Osudová“ (povinná část)
2. Alan Walker – Lily feat. K-391 & Emelie Hollow
3. Alan Walker – Alone (Restrung)
4. K-391 & Alan Walker – Ignite (feat. Julie Bergan & Seungri)
5. Alan x Walkers Sapphire – Unity (Acoustic)
6. Alan Walker, K-391, Tungevaag, Mangoo – Play
7. Alan Walker – The Spectre

IGNIS DRONE SHOW

DRONOVÁ SVĚTELNÁ SHOW
sobota 2.7.2022 / 21:45

nad hladinou Brněnské přehrady
SPECTRUM PRODUCTION

Název a téma show: „Elementy“
Dynamická světelná show s 200 drony. Představením se prolínají základní elementy, které formují svět
kolem nás. Dronová show bude doprovázena synchronizovanou hudbou vysílanou na Rádiu Krokodýl
103 FM.
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OHŇOSTROJ ČESKO + NĚMECKO
sobota 2.7.2022 / 22:30

nad hladinou Brněnské přehrady
THEATRUM PYROBOLI Česko
s podporou PYROPRODUKT Německo

Název ohňostroje: „Labyrint lidských životů“
Design: Ivan Martinek
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Náš komponovaný ohňostroj „Labyrint lidských životů“ přináší prostor pro fantazii při sledování abstraktních
ohňostrojných obrazů na plátně tmavé oblohy. Společně s hudebním doprovodem modeluje příjemný
a neopakovatelný zážitek.
Úvodní povinná část – Ludwig van Beethoven „Osudová“ / Vždycky je naděje. I v situacích nejtěžších,
nejtemnějších, nejbezvýchodnějších. Poselství symfonie můžeme chápat tak, že osud je nezměnitelný
a hlavně nemá nad člověkem moc.
I. obraz – Metamorfózy duší / Myšlenky radosti, dobra, ale i zla se rodí v každé lidské duši. Vzplanou v zářivém
oblaku fantazie. Jiskření silných zážitků při východu slunce, také setkání s nekonečnou hvězdnou oblohou.
Barevná příroda dodává klid a pohodu.
II. obraz – Boj dobra a zla / Planeta Země se brání agresi zla. Hromy a blesky padají z oblohy. Proti nim se
staví člověk a jeho lidská společnost. Chorál o spokojeném a klidném životě staví pomyslný val zlu. Romantický
obraz přírody završuje lidský um, láme pozici zla a vítězí.
III. obraz – Oslava krajiny dobra a naděje / Lidská fantazie dovede vytvořit obrazy mystické krajiny. Pocity dobra
souvisí s klidem duše. Naděje zvedá touhy po klidném životě. Třetí závěrečný obraz je věnován fenomenálnímu
hudebnímu skladateli Vangelisovi, který nás nedávno opustil. Jeho hudba však zůstává navěky.

Hudba:
1. Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 5 „Osudová“ (povinná část)
2. Antonio Vivaldi – Farnace Overture
3. Carl Orff – Carmina Burana
4. Vangelis – Alexander

REGIOJET IGNIS BRUNENSIS

OHŇOSTROJ ŠVÉDSKO
středa 6.7.2022 / 22:30

nad hladinou Brněnské přehrady
GÖTEBORGS FYRVERKERI

Název ohňostroje: „Vzpomínky na Mistry“
Design: Martin Hildeberg a Simon Svensson
Charakteristika ohňostroje podle autorů:
Naše představení bude poctou skvělým hudebníkům, skladatelům a zpěvákům, kteří již odešli, ale dál žijí díky
své hudbě. Tak vznikla naše přehlídka hitů od klasiků po popové ikony – Beethoven, David Bowie, Aretha
Franklin, Whitney Houston, Michael Jackson, švédští Roxette a DJ Avicii. Během show uvidíte pečlivě
sestavený program výrobců ohňostrojných efektů ze Slovinska, Německa, Itálie, Španělska a Číny. Naší
specialitou je sladění různých ohňostrojných efektů s emocemi, vyjádřenými hudbou.
Hudba:
1. Ludwig van Beethoven – Symfonie č. 5 „Osudová“ (povinná část)
2. David Bowie – Life on Mars
3. Aretha Franklin – Think
4. Whitney Houston (Feat Kygo) – Higher Love
5. Roxette – It Must Have Been Love
6. Michael Jackson – Medley: Thriller, Billie Jean, Bad
7. Avicii – Medley: Fade Away, Wake me Up, Levels
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EPILOG „MENDEL 200“
sobota 23.7.2022 / 22:30

nad hradem Špilberk
FLASH BARRANDOV SFX Česko

Název ohňostroje: „Mendelovy inspirace“
Design: Jaroslav Štolba a Daniel Černý
Charakteristika ohňostroje podle autorů:
Slavnostní ohňostrojné představení k poctě Gregora Johanna Mendela, světově významného vědce,
zakladatele oboru genetiky. Hudební motiv a konstrukce ohňostrojného designu jsou inspirovány dílem
tohoto významného přírodovědce, matematika, vášnivého včelaře, ale též řeholníka a opata
augustiniánského kláštera na Starém Brně. Nechybí zřejmě nejznámější varhanní skladba Johanna
Sebastiana Bacha a ani pokusy o křížení ohňostrojného hrachu či žlutě a oranžově kvetoucí rostliny
jestřábníku – chlupáčka. Tentokrát na nebi, avšak velmi, velmi blízko zahradě opatství, kde Mendel
prováděl většinu svých botanických pokusů.
Hudba:
1. Toccata & Fugue (Johann Sebastian Bach, Sinfonity Electric Guitar Orchestra, Live in Segovia 2014)
2. La valse d´Amélie (Yann Tiersen, album „La Fabuleux d´Amélie Poulain)
3. Pilky (Leoš Janáček, album „100 let České filharmonie“, Lašské tance)
4. Mezi horami (Čechomor, album „Gorale“)

Tiskovou informaci vydal dne 13.6.2022 hlavní producent IGNIS BRUNENSIS:
SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o. • T: 543 537 217 • E: akce@snip-brno.cz • www.ignisbrunensis.cz

