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Skutečnost, že maximální úhlová rychlost Země mezi perihéliem a aféliem se 
mění v poměru 16:15, což odpovídá poměru délek strun znějících tóny E a F, 
komentuje Johannes Kepler těmito slovy: „Země zpívá Mi, Fa, Mi.“ 

Vědci se dnes a denně přesvědčují o neuvěřitelném souladu větši-
ny přírodních jevů. Harmonie je důležitá nejen pro sněhové vločky, 
krystaly, květiny a hudbu, ale také pro pohyb planet kolem Slun-
ce. Není divu, že právě na počátku 17. století pojmenoval Johannes 
Kepler jedno ze stěžejních děl Harmonie světů. Zatímco filozofové 
středověku se metaforicky zmiňovali o „hudbě sfér“, Kepler objevil 
fyzikální harmonie v pohybu nebeských těles, na které obrazně ře-
čeno pohlížel jako na formu hudby, neslyšitelnou, ale krásně harmo-
nickou.

Hudba a vesmír se nyní prolnou na Hvězdárně a planetáriu Brno. 
Cyklus Hudba sfér nabízí šest vystoupení výjimečných umělců, kte-
ří vás přenesou do snového světa vesmíru kolem nás. Hudba, která 
vás obklopí, zážitek, který si odnesete, bude jedinečným souzněním 
matematiky, fyziky a lidského umu. 

Je pro mne osobně velikou ctí být hostitelem takového hudebního 
počinu. Moc za něj děkuji všem.

Jiří Dušek
ředitel Hvězdárny a planetária Brno



Děkujeme partnerům

statutární město Brno
Filharmonie Brno
Česká filharmonie

Brno – město hudby
Rádio Petrov

Brněnský deník



Vážení a milí hosté, Dámy a pánoVé,

když nás Jiří Dušek před rokem a půl oslovil s nápadem uspořá-
dat na brněnské Hvězdárně cyklus komorních koncertů, neváhali 
jsme ani minutu. Prostředí Hvězdárny a planetária důvěrně známe 
a jeho specifická atmosféra byla pro nás silnou inspirací. S trochou 
nadsázky bychom mohli říci, že při sestavování programu jsme po-
stupovali tak, jako bychom vás zvali k sobě domů. Kuchař by vám 
uvařil své milované jídlo, vinař nabídnul svá oblíbená vína, malíř 
by vám ukázal obrazy, které jsou mu nejdražší. I my jsme vybírali 
interprety a skladby, které jsou našemu srdci nejbližší. Nový cyk-
lus Hudba sfér se nepotřebuje pyšnit přídomky největší nebo nej-
slavnější. Kdybychom ho měli charakterizovat jediným slovem, bylo 
by to slovo osobní. Zvolili jsme pro vás hudbu, kterou máme rádi, 
v interpretaci, jíž sami s chutí nasloucháme. Naším jediným přáním 
je, aby vás Hudba sfér potěšila stejně jako nás, když jsme program 
připravovali.

Těšíme se na setkání s Vámi!

DaViD mareček
generální ředitel České filharmonie

DaViD Dittrich
ředitel MHF Concentus Moraviae



9. říJna 2016 

soŇa čerVená – umělecký přeDnes 
karel košárek – klaVír 

program: 

Bohuslav Martinů
Tři české tance (č. 1 Obkročák)
Bohuslav Martinů
Kuchyňská revue čili Pokušení svatouška Hrnce
Bohuslav Martinů
Film v miniatuře
Erik Satie
Sports et divertissements / Sporty a jiné kratochvíle

soŇa čerVená, operní pěvkyně a herečka, patří mezi výrazné osobnosti sou-
časné české kultury. Na profesionální dráhu vstoupila v Praze v oboru hudebního 
divadla a filmu. Její první operní angažmá byla Janáčkova opera v Brně, poté 
Státní opera v Berlíně, kde byla vyznamenána titulem Komorní pěvkyně.

V lednu 1962 prošla berlínskou zdí do západní Evropy; stala se vyhledávanou 
sólistkou operních domů ve Vídni, Miláně,  
Amsterdamu, Barceloně, Bruselu, Lisabonu 
a všech velkých německých operních scén. Byla 
také žádaným hostem předních evropských 
a amerických scén a mezinárodních festivalů. 
V San Francisco Opera působila po 11 sezon. Vy-
stupovala s dirigenty Rafaelem Kubelíkem, Kar-
lem Ančerlem, Herbertem von Karajanem, Pie-
rrem Boulezem, sirem Charlesem Mackerrasem 
ad. V koncertním i operním repertoáru se brzy 
specializovala na tvorbu 20. století. Ve Frank-
furtu nad Mohanem byla podruhé vyznamená-
na titulem Komorní pěvkyně. Po uzavření operní 
dráhy působila v renomovaném činoherním diva-
dle Thalia v Hamburku. S kreacemi režiséra Roberta Wilsona a s hudbou Toma 
Waitse a Lou Reeda hostovala ve všech pěti světadílech. Do České republiky se 



vrátila po sametové revoluci, pro pražské Národní divadlo pak jako host operního 
i činoherního souboru vytvořila řadu výrazných rolí. Mimořádnou jevištní zkuše-
nost zúročuje také v přednesech melodramů. 

karel košárek vystudoval hru na klavír na konzervatoři v Kroměříži 
a HAMU v Praze. Svá studia zakončil v USA (SMU Dallas), kde získal diplom 
Artist Certificate a titul Master in Music. Obdržel ceny na mnoha mezinárod-
ních soutěžích, je laureátem prestižní Walter W. Naumburg Award v New Yorku 
(1997). 

K významným momentům Košárkovy kariéry patřily recitály v New Yorku, 
Dallasu, Palm Beach, Calgary, Tel Avivu, Petrohradu a Bangkoku, stejně jako 
koncertní vystoupení v Evropě a Japonsku. Vystupoval rovněž na mezinárodních 
hudebních festivalech a spolupracoval s předními orchestry, mezi které patří Čes-
ká filharmonie, PKF – Prague Philharmonia, Symfonický orchestr hl. m. Prahy 
FOK, Nagoya Philharmonic Orchestra, St. Petersburg Chamber Orchestra, Sin-
fonietta Cracovia či Filharmonie Brno.

Zazářil v cyklu Světová 
klavírní tvorba, absolvoval 
turné s Magdalenou Kože-
nou po USA (New York,  
Washington, Atlanta, San 
Francisco), přednesl Šosta-
kovičovův Klavírní kvintet  
g moll se Škampovým kvar-
tetem na Pražském jaru 
a na festivalu Janáčkův 
máj v Ostravě. V roce 2011 
hrál  Rachmaninův 3. klavírní 
koncert se Symfonickým or-
chestrem FOK za řízení Zdeňka Mácala. Představil se jako sólista na abonentních 
koncertech České filharmonie, Moravské filharmonie Olomouc a Orchestru Li-
tevské národní opery. S PKF vystoupil na festivalu Janáčkův máj a s Brněnskou 
filharmonií na Festivalu Špilberk. Na festivalu Musica Holešov provedl s PKF 
premiéru klavírního koncertu Aleše Březiny Falling Leaves, vystoupil mj. na fes-
tivalu Resonanzen ve švýcarském Sv. Mořici či s Baborák Ensemble na Pražském 
jaru.

Karel Košárek nahrává pro významné nahrávací společnosti, mj. Supraphon,  
Hyperion, Etcetera a Naxos.



13. listopaDu 2016 

IRENA HERAJNOVÁ – housle 
DAVID MAREČEK – klaVír 

program: 

Leoš Janáček
Sonáta pro housle a klavír
Antonín Dvořák
Romance F dur, op. 11
Antonín Dvořák
Sonatina G dur, op. 100

irena heraJnoVá pochází z muzikantské 
rodiny s více než stoletou tradicí. Na housle 
začala hrát již v pěti letech na ZUŠ v Karlo-
vých Varech. V roce 2000 absolvovala Konzer-
vatoř v Plzni u Jindřišky Holotové a na praž-
ské AMU studovala bakalářský a magisterský 
stupeň ve třídě Ivana Štrause. Stala se lau-
reátkou soutěže Konzervatoří (2. cena 1995,  
1. cena 2000). Vystoupila několikrát jako só-
listka s Plzeňskou filharmonií. Jako členka 
European Union Youth Orchestra reprezen-
tovala Českou republiku na koncertním turné  
v evropských metropolích pod taktovkou Ber-
narda Haitinka. 

V roce 1999 se zúčastnila festivalu Academy XXTH of Century Music v Paříži, 
kde měla možnost studovat současnou hudbu pod dohledem P. Bouleze a Ensem-
ble contemporary. V dubnu roku 2000 byla pozvána na 10. ročník Mezinárodní-
ho Hudebního Festivalu Porozumění do Polska, kde provedla houslový koncert  
J. N. Hummela s anglickým dirigentem Gregorym Rosem. V rámci programu  
Socrates-Erasmus v roce 2001 získala stipendium na zahraniční stáž do Výmaru, 
kde studovala u Vladimira Malinina. V roce 2003 byla členem Pražské komor-
ní filharmonie, kde měla možnost vystupovat i sólově. V letech 2007–2010 byla  
 



členkou Kvarteta Martinů. V současné době zastává post zástupce koncertního 
mistra v České filharmonii.

DaViD mareček absolvoval jako klavírista 
a dirigent brněnskou konzervatoř pod vedením 
Ivany Stanovské a Evžena Holiše a ve studiích 
klavíru pokračoval na JAMU ve třídě Inessy 
Janíčkové a Jaroslava Smýkala. Účastnil se 
také mezinárodních mistrovských kurzů vý-
znamných pianistů a pedagogů Karl-Heinze 
Kämmerlinga (Musikhochschule Hannover), 
Petera Langa (Mozarteum Salzburg), Pierra 
Jasmina (Université du Québec) a Waltera 
Groppenbergera (Musikhochschule Graz). 
V roce 1998 získal stipendium Nadace Čes-
ký hudební fond a o dva roky později obsadil 
spolu s houslistou Jiřím Němečkem 2. místo  
v  soutěži o Cenu L. Janáčka. Na podzim 2007 
dokončil doktorandské studium. Jako sólista 
a komorní hráč vystupuje doma i v zahraničí. 

V letech 1998–2006 působil na ZUŠ a na uměleckém gymnáziu; na brněnské kon-
zervatoři je profesorem sólového klavíru a v letech 2003–06 zde byl také zástup-
cem ředitele. Od roku 2005 byl dramaturgem Filharmonie Brno, po dvou letech 
se stal jejím ředitelem. Od roku 2010 působí ve funkci generálního ředitele České 
filharmonie; v září 2012 docílil návratu Jiřího Bělohlávka do funkce jejího šéfdi-
rigenta a uměleckého ředitele.



11. prosince 2016 

BARBARA MARIA WILLI – cembalo 

program: 

Hans Leo Hassler
Canzona III in F
Johann Sebastian Bach
Chromatická fantazie a fuga d moll BWV 903
Francois Couperin
Les barricades mystérieuses
Peter Graham
BAMAWI pro cembalo sólo (pro Barbaru M. Willi)
Johann Sebastian Bach
Partita D dur BWV 828 (výběr)

barbara maria Willi, je inovativní a ceněná cembalistka. Významně při-
spěla k vývoji oboru staré hudby v ČR. V roce 2014 založila první oddělení staré 
hudby na české vysoké škole (JAMU v Brně) a zároveň se stala jeho vedoucí. 

V  současné době pracuje na dalším ambicióz-
ním projektu, kterým je tvorba společného stu-
dijního programu s prestižním institutem staré 
hudby při Královské konzervatoři v nizozem-
ském Den Haagu. V roce 2006 získala doktor-
ský titul na Filozofické fakultě Masarykovy 
univerzity v Brně za svou práci O stylu gene-
rálního basu v 17. století. Rok 2010 jí přinesl 
profesorský titul. 

Obory hra na cembalo, kladívkový kla-
vír a provozovací praxe staré hudby u Ke-
nnetha Gilberta a Nikolause Harnoncourta  
na Mozarteu v Salcburku absolvovala s vy-
znamenáním. Lásku k historickým nástrojům 



v ní probudili a dovednosti v ladění jí předávali Jos van Immerseel a Mark Lin-
dley, inspirací pro stylovou generálbasovou hru jí pak byl Jesper Christensen. 
V průběhu své mezinárodní kariéry získala řadu ocenění, např. Special mention  
v  mezinárodní cembalové soutěží v  belgických Bruggách, cenu německé hudební 
kritiky za CD Intrada di Polcinelli či francouzskou prestižní cenu Choc du monde 
de musique za kultovní nahrávku Salve mater.

V roce 2005 byla členkou poroty Mezinárodní soutěže Pražské jaro. Její drama-
turgie pro festival Concentus Moraviae jsou nápadité a  provokativní. Od roku 
2014 Barbara zodpovídá také za dramaturgii festivalu Bachův varhanní podzim. 
Společně s hudební agenturou C.E.M.A. založila úspěšný koncertní cyklus staré 
hudby Barbara Maria Willi uvádí...  

Se svým originálním kladívkovým klavírem z roku 1797 podnítila výzkumnou 
cestu do oblasti písňové tvorby 18. století a představila celou řadu méně známých 
českých autorů. V současné době se věnuje také interpretaci soudobé hudby, 
mimo jiné se souborem Brno Contemporary Orchestra. Je autorkou generálbaso-
vé detektivky Generálbas aneb kdo zavraždil kontrapunkt? 



12. února 2017 

IVO KAHÁNEK – klaVír

program: 

Johann Sebastian Bach
Partita B dur, BWV 825
Leoš Janáček
V mlhách 
Fryderyk Chopin 
Scherzo b moll, op. 31
Scherzo cis moll, op. 39
Scherzo E dur, op. 54

iVo kahánek si jako interpret nevšední emocionální síly a hloubky získal po-
věst jednoho z nejpůsobivějších umělců své generace a je mnohými považován 
za nejlepšího současného českého pianistu. Svůj dar okamžitě navázat citovou 
vazbu s publikem dokáže náležitě zužitkovat ve skladbách od baroka po moder-
nu, s těžištěm v romantickém repertoáru. V cizině je rovněž vítán jako uznávaný 
specialista na interpretaci české hudby. 

Ivo Kahánek absolvoval ost-
ravskou konzervatoř u Marty 
Toaderové, pražskou AMU 
u Ivana Klánského, postgra-
duální studium na londýnské 
Guildhall School u Romana 
O´Hory a řadu mistrovských 
kurzů u význačných pianistů. 
V roce 2004 se stal absolutním 
vítězem soutěže Pražského 
jara a již předtím získal četná 
soutěžní ocenění u nás i v ci-
zině. Po úspěšných debutech 
na Beethovenově festivalu 



v Bonnu a na Pražském jaru provedl v srpnu 2007 se Symfonickým orchestrem 
BBC pod taktovkou Jiřího Bělohlávka v londýnské Royal Albert Hall klavírní 
koncert č. 4 Inkantace Bohuslava Martinů. Tímto dílem také v roce 2014 za-
hájil v pražské Smetanově síni s Berlínskými filharmoniky řízenými Simonem 
Rattlem druhý ročník Festivalu Rudolfa Firkušného. Mladý klavírista se tak stal 
právě po Rudolfu Firkušném teprve druhým českým pianistou v historii, jenž vy-
stoupil s tímto světoznámým tělesem. Má za sebou úspěšná vystoupení se všemi 
našimi význačnějšími orchestry, v cizině pak s tělesy v Glasgowě a v Kolíně nad 
Rýnem. Pro Supraphon natočil 7 CD; jeho album Janáček – Martinů – Kabeláč 
získalo v prestižních zahraničních časopisech nejvyšší hodnocení. Jeho zatím po-
slední deska je věnována Fryderyku Chopinovi. 



26. března 2017  

koncert mlaDých – noVé hVězDy 
českého huDebního nebe

program: 

Program bude upřesněn. 
Sledujte www.hvezdarna.cz/hudbasfer

aDam klánský – violoncello
Adam Klánský (2001) pochází z hudebnické rodiny, oba rodiče jsou klavíristé. 
Na violoncello hrál od svých pěti let ve třídě paní učitelky Kateřiny Hroníkové 
v ZUŠ Jana Hanuše Praha 6. Od letošního školního roku je studentem Praž-
ské konzervatoře. První soutěže se zúčastnil už v šesti letech, kdy získal 2. cenu 
na soutěži Prague Junior Note. Od té doby se stal laureátem mnoha národních 
i mezinárodních soutěží. Mezi nejcennější patří 1. místo na Heranově violon-
cellové soutěži v Ústí nad Orlicí, 1. cena a absolutní vítězství v soutěži Jana 
Vychytila, 1. cena na soutěži Pro Bohemia, kde obdržel i zvláštní cenu Nadace  
B. Martinů, 2. cena na mezinárodní soutěži v rakouském Liezenu, vítězství v sou-
těži Talents for Europe v Dolnom Kubíně či četné úspěchy v celostátních kolech 
soutěže MŠMT, kde vystupuje i se svou sestrou, houslistkou Klárou.

paVla tesařoVá – housle
Pavla Tesařová (1999) se začala učit hře na housle od sedmi let pod vedením 
profesorky Hany Metelkové. V dlouhé řadě soutěžních úspěchů vyniká 1. místo 
na Kociánově houslové soutěži včetně ceny za nejlepší provedení povinné sklad-
by, vítězství v soutěžích Talents for Europe, Mistra J. Muziky v Nové Pace, 
Prague Junior Note, v Ústí nad Orlicí získala cenu Nadace B. Martinů. Jako 
vítězka celostátního kola soutěže ZUŠ obdržela cenu za umělecký projev zároveň 
s cenou Sólistka orchestru Europera 2011/ 2012. Vrcholem spolupráce s orches-
trem byl prestižní koncert s TV přenosem v katedrále sv. Víta a koncerty ve fran-
couzském Deux-Sèvres. Již jako devítiletá hrála s Josefem Sukem a orchestrem 
PKF na koncertě ve Španělském sále Pražského hradu. V roce 2014 obdržela 
cenu města Plzně Orfeus a vystoupila sólově s Plzeňskou filharmonií. V roce 
2015 se stala absolutní vítězkou mezinárodní houslové soutěže J. Micky. Studuje 
na Pražské konzervatoři u profesora Pavla Kudeláska.



martin chuDaDa – klavír
Martin Chudada se narodil v roce 2001 v Žilině. Na klavír začal hrát v šesti 
letech (ZUŠ Ferka Špániho) a již za dva roky se stal  mimořádným posluchačem 
Konzervatoře v Žilině ve třídě prof. Dariny Švárnej. Od roku 2014 žije Martin 
v Praze, kde v současnosti studuje gymnázium Jana Keplera a zároveň je žákem 
prof. Markéty Cibulkové na ZUŠ Jižní Město. Na jeho umeleckém růstu se po-
dílí i vynikající český klavírista a pedagog Ivo Kahánek.

Od raného dětství získává Martin ocenění na mezinárodných soutěžích (Con-
corzo internazionale di ezecuzione pianistica Agropoli – 1. cena, Amadeus Brno 
– 1. místo, Medzinárodná klavírna súťaž  Petra Toperczera Košice – 2. místo 
a cena prezidenta Slovenské republiky pro nejlepšího slovenského účastníka, Me-
zinárodní klavírní soutěž v Neapoli – 1. cena, Laureát Mladého klavíru Pražské 
konzervatoře). 

Již jako desetiletý se představil coby sólista v Koncertu f moll Johanna Sebastia-
na Bacha se Státním komorním orchestrem Žilina pod vedením dirigenta Leoše 
Svárovského. Následovaly koncerty se Státní Filharmonií Košice (dir. Theodor 
Kuchár) a pravidelná pozvání ke spolupráci od Státního komorního orchestru Ži-
lina, jako např. v září 2015, kdy mu byl svěřen sólový part III. klavírního koncer-
tu Ludwiga van Beethovena (dir. Leoš Svárovský) při provedení na významném 
mezinárodním hudebním festivalu Bratislavské Hudobné Slávnosti.

V roce 2015 získal Martin Chudada v rychlém sledu následující ocenění: 1. cena - 
Mezinárodní rozhlasová soutěž Concertino Praga (jako člen komorního tria), 1. 
cena - Soutěž slovenských konzervatoří (vzhledem k nízkému věku se zúčastnil 
jako mimořádný   posluchač Žilinské konzervatoře), 1. cena - Mezinárodní kla-
vírní soutěž Broumovská klávesa 

V roce 2016 vyhrál Martin Chudada coby čerstvě patnáctiletý 1. cenu na Mezi-
národní klavírní soutěži Beethovenův Hradec, stejně jako zvláštní cenu Janáčko-
vy Filharmonie Ostrava. Soutěžil zde ve věkové kategorii do 35 let. 
Ve stejném roce obdržel Martin pozvání na vystoupení ve významných kultur-
ních centrech Evropy (Řím, Brusel, Vídeň, Bratislava).

Svá studia doplňuje účastí na mistrovských klavírních kurzech pod vedením 
osobností jako Eugen Indjić, Avedis Kouyoumdjian, Marián Lapšanský.

Martinovi byl v rámci programu „Talenty Novej Európy“ opakovaně udělen 
grant od Středoevropské nadace CEF a Slovnaftu.



23. Dubna 2017 

epoQue Quartet
 

program: 

Pat Metheny: Minuano
David Balakrishnan: Skylife
Django Reinhardt: Minor Swing
Jan Kučera: Zrození
Astor Piazzolla: Adios Nonino, Libertango
Petr Wajsar: Tuitytuityutyu song
Django Reinhardt: Douce Ambiance
Alexey Aslamas: Hora Martisolurui
Pat Metheny: Jaco

Pražské smyčcové kvarteto epoQue Quartet vzniklo na počátku roku 1999. 
Čtyři vynikající sólisty a komorní hráče s bohatými pódiovými zkušenostmi při-
vedla ke společné práci nejen názorová shoda a příbuznost uměleckého naturelu, 
ale především mimořádné nadšení pro žánry obvykle nezařazované pod hlavičku 
„vážné hudby“ – jazz, rock a funk. Ačkoliv skladby klasické kvartetní literatury 
zůstávají nedílnou součástí programů tohoto tělesa, citlivý přístup k netradičním 
aranžmá mu přináší nové 
možnosti využití smyčcových 
nástrojů a zároveň umožňuje 
nebývalou šíři repertoárové-
ho záběru, na našich i zahra-
ničních pódiích ojedinělou. 

Soubor pravidelně účinkuje 
po celé Evropě, v dubnu roku 
2016 absolvoval úspěšné tur-
né po Kanadě. Je opakovaně 
zván do abonentních cyklů 
Symfonického orchestru Čes-
kého rozhlasu, Českého No-



neta, Spolku pro komorní hudbu, spolupracuje s Českou televizí i rozhlasem a je 
častým hostem prestižních mezinárodních hudebních festivalů. Na poli jazzové 
hudby se Epoque Quartet setkal mimo jiné s George Mrazem, Benny Beaileym, 
Yoshiko Kishino, soustavně spolupracuje s renomovanými jazzovými triy Rober-
ta Balzara a Martina Brunnera. K nejzajímavějším projektům patří turné s Da-
nem Bártou a Ilustratosphere, spolupráce s Monkey Business, Tatabojs, Clarinet 
Factory, nebo koncerty a nahrávky s Michalem Pavlíčkem, Gregory Porterem, 
Lenkou Dusilovou, Dashou, Ondřejem Brzobohatým, Tomášem Klusem, Kami-
lem Střihavkou, Lucií Bílou, Ewou Farnou či Gabrielou Vermelho. Na poli kla-
sičtějším pak s Radkem Baborákem, Ivanem Klánským, Ludmilou Peterkovou 
či Janem Kučerou. Nejnovějšími přírůstky do bohaté diskografie souboru je CD 
Flow, na němž zní skladby kanadského klavíristy Davida Braida a jehož křest se 
uskutečnil v newyorské Steinway Hall, a CD Wanted, na němž kvarteto doprová-
zí mezzosopranistku Dagmar Peckovou v písních Kurta Weilla . 





příběh hVězDárny a planetária brno

Hvězdárna a planetárium Brno byla otevřena v roce 1954 v podobě malé pozorovatelny s otáči-
vou kopulí o průměru 7 metrů. V roce 1959 bylo přistavěno planetárium o průměru klenby 8,5 
metrů, přednáškový sál, pozorovatelna s odsuvnou střechou a několik kanceláří. V roce 1991 
vznikla další přístavba se sálem velkého planetária o průměru kopule 17,5 metru. V letech 
2010 a 2011 prošla celá budova radikální přestavbou, v roce 2013 bylo do provozu uvedeno 
digitální planetárium.

Letět do vesmíru, nahlédnout do mikrosvěta, poznat tajemství života, ponořit se do říše fanta-
zie, poodhalit budoucnost, prožít vědecko-fantastický příběh. To všechno, vlastně mnohem více 
dnes objevíte na Hvězdárně a planetáriu Brno.

Jsme centrum pro popularizaci nejrůznějších věd, především z oblasti neživé přírody. Na prv-
ním místě je samozřejmě astronomie, ale nevyhýbáme se ani geologii, chemii, fyzice, mate-
matice, geografii a mnoha dalším. To vše ve srozumitelné, zábavné a interaktivní podobě. 
Nepatříme mezi vědecká pracoviště, ale s vědou se u nás setkáte na každém kroku. Věnujeme 
se také propagaci brněnských univerzit a velkých vědeckých projektů realizovaných na území 
města Brna.

Moderně zařízené prostory Hvězdárny a planetária Brno jsou ideální pro středně veliké akce 
kongresové a incentivní turistiky, specializované eventy pro sponzory a reklamní či barterové 
partnery, kulturní aktivity (divadelní a hudební představení) i poněkud komornější setkání.

V každém okamžiku, v každé situaci, při každé příležitosti… vždy se u nás setkáte s výjimeč-
nou vášní pro vědu, vesmír a vůbec… Tóny hudby sfér jsou u nás všudypřítomné.
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