






MORAVIA BRASS BAND
Moravia Brass Band vznikl před více než 
deseti lety na půdě Konzervatoře                      
P. J. Vejvanovského v Kroměříži, kde i většina 
současných členů studovala. Ovšem                 
s odchodem z konzervatoře za  profesionální 
kariérou se brass band rozpadl. V roce 2017 
se Prokoncert na popud stěžejních členů 
orchestru rozhodl Moravia Brass Band založit, 
ale tentokrát již z profesionálních hudebníků, 
členů předních českých orchestrů  (Filharmo-
nie Brno, Česká filharmonie, Moravská filhar-
monie Olomouc, Symf. orch. hl. m. Prahy FOK, 
SOČR, SOSR, Janáčkova opera NdBrno, 
Filharmonie B. Martinů Zlín, ČNSO a další).

Po natočení promo videa v roce 2017 
začali hudebníci s přípravami pilotního 
projektu FILM MUSIC TOUR 2018. Uspořádali 
11 koncertů po celé republice. Vystoupili 
např. na Mezinárodním festivalu Špilberk         
a celkově orchestr slyšelo 6000 posluchačů. 
V prosinci 2018 představují nový program 
“ŽESTĚ ROZEZNÍ CHRÁM”, na kterém 
spolupracují se smíšeným sborem a pracují se 
zvukem žesťů v bazilice. Díky tomuto projektu 
rozšiřují repertoár o barokní hudbu. 

V roce 2019 orchestr vystoupí hned se čtyřmi 
projekty - FILM MUSIC TOUR 2019, ŽESTĚ 
ROZEZNÍ CHRÁM, PLANETY a ORIGINAL. 
Mezi jeho sólisty v roce 2019 bude patřit 
sólotrumpetista Berlínských filharmoniků Gábor 
Tarkövi, dále je domluvená spolupráce            
s Českým filharmonickým sborem Brno.
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