TIC BRNO
↓
Kalendárium
2018
Přehled významných akcí
www.gotobrno.cz
www.ticbrno.cz

TÝDEN VÝTVARNÉ KULTURY
5.–11. 3.
Týden výtvarné kultury propojí brněnské kulturní
instituce a připraví bohatý program na cestě
za poznáváním výtvarného umění. Bude možné
navštívit množství výstav, přednášek, workshopů,
galerijních animací či tvůrčích dílen.
www.tvk-brno.cz

GO A REGIONTOUR
18.– 21. 1.
Veletrhy GO a REGIONTOUR jsou největší prezentací
cestovního ruchu v ČR. Součástí bude kvalitní
odborný program i atraktivní doprovodný program
pro širokou veřejnost.

JEDEN SVĚT
15.–23. 3.
Největší dokumentární filmový festival s tematikou
lidských práv na světě, který pořádá společnost
Člověk v tísni.
www.jedensvet.cz

www.bvv.cz/go-regiontour

VELIKONOČNÍ FESTIVAL DUCHOVNÍ
HUDBY
25. 3. – 8. 4.
Festival se odehrává každý rok v období
mezi Květnou a Bílou nedělí a je situován
do brněnských chrámů. Letošní 27. ročník bude
inspirován emblémem zahrady i jejími poklady.
Jedním z vrcholů festivalu bude koncert pod
taktovkou nového šéfdirigenta Filharmonie Brno D.
R. Daviese.
www.filharmonie-brno.cz

JAZZFESTBRNO
1. 2. – 10. 5.
17. ročník mezinárodního hudebního festivalu.
Celý program během třinácti festivalových večerů
nabídne více jak dvě desítky koncertů světových
hvězd, domácí špičky i nastupující generace.

OPEN DAYS
duben
První ročník festivalu, který veřejnosti otevírá
nepřístupná místa.

URBIS SMART CITY FAIR
25. – 28. 4.
První plnohodnotný ročník mezinárodního veletrhu,
který navazuje na pilotní ročník veletrhu chytrých
řešení pro města a obce v roce 2017. Unikátní
prostor pro sdílení nápadů a konkrétních řešení,
jak uvést k životu a rozvíjet koncept Smart city
ve středoevropských městech a obcích.
www.bvv.cz/urbis

ČARODĚJÁLES
30. 4.
Mezinárodní brněnský open-air hudební
festival, který již 10 let pravidelně zahajuje
festivalovou sezonu jižní Moravě. Progresivní akce
s našlapaným, převážně rockovým line-upem, který
je plný zahraničních kapel.
www.carodejales.cz

www.gotobrno.cz

www.jazzfestbrno.cz

MEZINÁRODNÍ DEN PRŮVODCŮ
17. a 18. 2.

SETKÁNÍ/ENCOUNTER
17.– 21. 4.

Mezinárodní den průvodců se koná každý rok
v několika zemích po celém světě. K oslavám
se již popatnácté připojí také Brno. Připraveno
bude mnoho zajímavých prohlídek města
s kvalifikovanými průvodci.

Mezinárodní festival divadelních škol, který
vytváří prostor pro setkávání studentů, pedagogů
a divadelníků. Tato přehlídka se stává každým
rokem prestižnější, především díky bohaté účasti
studentských souborů divadelních škol z celého
světa.

MAJÁLES

www.gotobrno.cz

www.encounter.cz

www.brno.majales.cz

5. 5.
Průvod s živým doprovodem kapel, tradiční volba
krále a královny a bohatý hudební i doprovodný
program, to je Majáles open-air festival.

NOC KOSTELŮ

DANCE BRNO 100 / TANEC BRNO 100

25. 5.

26. 5. – 16. 6.

Tradiční událost, kdy je možné navštívit v noční
atmosféře nejen kostely, ale také prostory
klášterů, rajské dvory, krypty, věže, kůry a další
běžně nedostupná místa. Nebude chybět ani
doprovodný program.

Taneční festival, který bude součástí projektu
Re:publika 1918–2018 – festivalu ke stému výročí
vzniku republiky. Pozvání na tento festival přijalo
celkem 7 zahraničních evropských souborů, ND
Praha a festivalu se zúčastní i Balet NdB.

www.nockostelu.cz

www.ndbrno.cz

MEETING BRNO

MOZARTOVY DĚTI

26. 5. – 10. 6.

29. 5.– 24. 6.

Multižánrový kulturní festival, který nabízí
platformu pro setkání zástupců různých názorů,
kultur a náboženství. Jeho program obsahuje
diskuzní fóra s inspirativními hosty a množství
uměleckých vystoupení, která rozvíjejí hlavní
festivalové téma.

Nalákat do světa hudby děti a mládež všech
věkových kategorií. To je smyslem festivalu, který
se bude konat devátým rokem. Kromě koncertů
pro školáky či hudebních dílen se posluchači
mohou těšit na to, jak se s orchestrem představí
dětští sólisté.

www.meetingbrno.cz

www.filharmonie-brno.cz

UTUBERING
5. 5.
3. ročník fenomenálního festivalu
generace Z přinese to nejlepší z české YouTube
scény.
www.utubering.cz

TMAVOMODRÝ FESTIVAL

TÝDEN MĚSTA

10.–12. 5.

červen

Mezinárodní hudební přehlídka vystoupení
zrakově postižených dětí a mládeže s bohatým
doprovodným programem.

Během Týdne města oživí obyvatelé Brna své ulice
a náměstí kulturními a sousedskými aktivitami.
www.tydenmesta.cz

www.gotobrno.cz

FESTIVAL UPROSTŘED

28. MEZINÁRODNÍ BIENÁLE GRAFICKÉHO
DESIGNU BRNO 2018

1. 6. – 30. 9.

10. 5. – 26. 8.
Prestižní akce s dlouhodobou tradicí a přehlídka
vizuální kultury, která vzniká pod taktovkou
kurátorů ze skupiny OKOLO. Společně vytvářejí
otevřenou platformu, která prezentuje grafický
design v celé jeho šíři se všemi odlišnými
kreativními přístupy a charaktery grafických
projektů.
www.28.bienalebrno.org

IGNIS BRUNENSIS
26. 5. – 16. 6.

Druhý ročník festivalu nezřizované kultury
proběhne opět na různých místech v centru Brna.
Těšit se můžete na koncerty, DJ sety, workshopy,
happeningy, divadelní představení a další.
www.brno-stred.cz, www.gotobrno.cz

Světová soutěž ohňostrojů s festivalem zábavy
v Brně. Hlavním programem budou v roce 2018
čtyři velkolepé soutěžní ohňostroje na hladině
Brněnské přehrady.
www.ignisbrunensis.cz

BRNĚNSKÁ MUZEJNÍ NOC

CONCENTUS MORAVIAE

18. 5.

1.–27. 6.

Jedinečná příležitost prožít noc plnou nevšedních
zážitků. Brány muzeí, galerií a dalších kulturních
center v Brně i okolí se otevřou v čase od šesté
hodiny večerní až do půlnoci.

Jedinečné setkání se špičkovou hudbou
v unikátních prostorách hradů, zámků a dalších
historických sálech na jižní Moravě a Vysočině.
V roce 2018 se festival vydá zkoumat fascinující
propojení mezi hudbou a humorem.

www.brnenskamuzejninoc.cz

DIVADELNÍ SVĚT BRNO
24.–28. 5.

RE:PUBLIKA 1918–2018. BRNO. LIDÉ.
STOLETÍ.
26. 5. – 17. 6.

Festival nabídne inscenace význačných
zahraničních souborů a samozřejmě také to
nejzajímavější z české divadelní scény. Žánrově
pestrou přehlídku doplní četné doprovodné akce,
jako jsou výstavy, workshopy či dětské dílny.

Interaktivní společenská událost ke stému
výročí vzniku Československé republiky a také
devadesátileté historii brněnského výstaviště.
Bude reflektovat historii, uměleckou tvorbu, vědu,
vzdělání, zábavu, ale neopomene ani duchovní
rovinu a hodnoty, které přetrvávají.

www.divadelnisvet.cz

www.gotobrno.cz/republika, www.republika2018.cz

www.festivalcm.cz

FULLDOME FESTIVAL BRNO 2018
6.–8. 6.
Mezinárodní přehlídka vzdělávacích pořadů pro
digitální planetária. Představí novinky vytvořené
pro tento speciální formát producenty z celého
světa. V původním znění v angličtině.
www.hvezdarna.cz

GHETTOFEST

LETNÍ SHAKESPEAROVSKÉ SLAVNOSTI

NA PRKNECH, DLAŽBĚ I TRÁVĚ

9. 6.

červenec–srpen

10.–12. 8.

Street festival odehrávající se v lokalitě
přezdívané Brněnský Bronx. Jeho hlavními motivy
jsou otevření hranic tohoto pomyslného ghetta.
Obyvatelé lokality i ostatní Brňané se setkají
u hudby, diskuzí, tance i dialogických forem
umění.

Na hradě Špilberku se budou konat již
podevatenácté Letní shakespearovské slavnosti.
Diváci se mohou těšit na novou premiéru i reprízy
oblíbených inscenací.

Festival, který promění město v otevřenou scénu
prostřednictvím nejrůznějších forem živého umění
pod širým nebem.

www.ghettofest.cz

EVROPSKÝ SVÁTEK HUDBY
21. 6.
Nekomerční hudební slavnost v ulicích města,
jejímž cílem je podporovat aktivní provozování
hudby mladými lidmi, amatéry i profesionály.
www.gotobrno.cz

www.brno.shakespeare.cz

www.gotobrno.cz

XXVII. MEZINÁRODNÍ KYTAROVÝ
FESTIVAL BRNO ’18
4.–10. 8.
27. ročník významného festivalu zaměřeného
na klasickou kytaru. Do Brna pozve přední
světové interprety. Souběžně s festivalem
probíhají kytarové kurzy a mezinárodní soutěž,
navštěvované účastníky z 20 zemí světa.
www.kytarovyfestival.cz

DEN BRNA
10.–12. 8.
Den Brna je připomínkou slavné a úspěšné obrany
brněnských hradeb před útokem švédského
vojska. Připadá již tradičně na sobotu nejblíže
k datu 15. srpna a je spojený s bohatým kulturním
programem.
www.gotobrno.cz

DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
F SCÉNA

září

červen–červenec

Dny evropského dědictví otevřou veřejnosti
brány nejzajímavějších památek, budov, objektů
a prostor, včetně těch, které jsou jinak zčásti
nebo zcela nepřístupné.

Cyklus tradičních letních folklorních večerů
na open-air scénách. Návštěvníci se mohou
těšit na bohatou nabídku vystoupení folklorních
souborů v čele s vyhlášeným VUS Ondráš.
www.vusondras.cz

MĚSÍC AUTORSKÉHO ČTENÍ
1.–31. 7.
Největší středoevropský literární festival, který
zahrnuje dvě hlavní programové linie: domácí
a zahraniční. Ta prezentuje písemnictví země, která
je v daném roce čestným hostem. V roce 2018 to
bude Turecko.

MONSTER ENERGY GRAND PRIX
ČESKÉ REPUBLIKY

www.gotobrno.cz

3.–5. 8.
Mistrovství světa silničních motocyklů je největší
a nejprestižnější akcí v České republice. Letitá
tradice i hvězdy mistrovství světa lákají každý rok
desítky tisíc fanoušků.
www.czechgp.com

www.autorskecteni.cz

KOMA – MEZINÁRODNÍ KOMIKSOVÝ
FESTIVAL
září
První místní festival svého druhu, který přibližuje
současnou komiksovou tvorbu veřejnosti.
Elementy v podobě výstav, výtvarných instalací,
sympozií, filmových projekcí, workshopů,
komiksového trhu, koncertů, divadel či
storytellingu vtahují diváky do jednotlivých
událostí.
www.festivalkoma.cz

FESTIVAL VĚDY

MENDEL
20.–22. 7.
Multižánrový festival spojený s oslavou narozenin
významné brněnské osobnosti – Gregora Johanna
Mendela, otce genetiky a objevitele zákonů
dědičnosti. Součástí bude bohatý odborný,
pokrokový a zábavný program.
www.mendelknows.cz

MARATON HUDBY BRNO

7. a 8. 9.

Multižánrový hudební festival. Nepřetržitý tok
živých profesionálních i amatérských hudebních
produkcí nejrůznějších žánrů po celém městě Brně.

Festival vědy představuje jak odborné, tak
populárně-vědecké instituce působící ve městě
Brně. Cílem přitom není poučovat, nýbrž
inspirovat a názorně předvést, že věda je tu
proto, aby se nám lépe žilo.

www.maratonhudby.cz

www.hvezdarna.cz

9.–12. 8.

MEZIPATRA – QUEER FILM FESTIVAL
listopad
Festival představí kolem stovky špičkových filmů
s gay, lesbickými, bisexuálními, trans a queer
tématy. Mezinárodní soutěž bude doplněna
o výstavy, odborné přednášky, workshopy, diskuze
a párty.
www.mezipatra.cz

TÝDEN VĚDY A TECHNIKY
listopad

BABYLONFEST
18.–23. 9.
Festival s podtitulem Dny brněnských
národnostních menšin přiblíží veřejnosti lidovou
kulturu a život národnostních minorit ve městě
prostřednictvím pestrého hudebního, tanečního či
gastronomického programu.
www.gotobrno.cz

BACHŮV VARHANNÍ PODZIM
říjen
Čtrnáct převážně varhanních, ale i komorních
koncertů pořádaných na různých místech České
republiky. Základem koncertních programů budou
skladby J. S. Bacha. Dramaturgie bude reflektovat
i 100. výročí vzniku Československé republiky.
www.bachuvpodzim.cz

Týden vědy a techniky AV ČR je nejrozsáhlejší
a největší vědecký festival v České republice.
Celkově se uskuteční více než 250 přednášek,
60 výstav, 75 dnů otevřených dveří, to vše
bude doplněno o vědecké kavárny, workshopy,
semináře a projekce dokumentárních filmů po celé
republice.

BRNĚNSKÉ VÁNOCE

www.tydenvedy.cz

www.brnenskevanoce.cz

23. 11. – 23. 12.
Tradiční vánoční trhy v centru města. Bohatý
kulturní program, gastronomické a řemeslné
stánky, betlém, zookoutek, mikulášská nadílka
a mnoho dalšího.

FESTIVAL PROTOTYP
listopad
Prototyp je festival umění, vědy a technologií,
který se postará o program plný interaktivních
instalací, workshopů, přednášek i živých
vystoupení.
www.prototypbrno.cz

LIFE!
9.–11. 11.
Festival sportu, tance a zábavy. Festival Life!
obsahuje sekce SPORT Life!, DANCE Life!, IN-JOY
Life!, YOU2BER Life! a Life! STYLE. Na své si přijdou
jak sportovní nadšenci, tak tanečníci, na které
čekají workshopy a soutěže. Součástí bude
i oblíbené setkání youtuberů.
www.bvv.cz/life

ADVENT NA ZELŇÁKU
30. 11. – 23. 12.
Tradiční vánoční trhy v duchu lidových řemesel
a kvalitního sortimentu. Návštěvníci se mohou
těšit na dobré jídlo a pití, doprovodný program
i koledy.
www.adventnazelnaku.cz

NOC DIVADEL
MEZINÁRODNÍ STROJÍRENSKÝ VELETRH

17. 11.

1.–5. 10.

Noc divadel je projektem otevřených dveří
a nových zážitků. Návštěvníci téměř 130 divadel
po celé České republice mají možnost během
jedné noci v roce vidět v divadle to, co jim
normálně zůstává utajeno.

Mezinárodní strojírenský veletrh je nejvýznamnější
průmyslový veletrh ve střední Evropě. Zastoupeny
budou všechny klíčové oblasti strojírenského
a elektrotechnického průmyslu. Nedílnou součástí
bude i špičkový doprovodný program.

www.nocdivadel.cz

www.bvv.cz/msv

BRNĚNSKÁ 16
10.–13. 10.

ADVENT NA MORAVÁKU

Brněnská šestnáctka je jedním z nejstarších
tuzemských mezinárodních festivalů a svůj název
odvozuje od filmového formátu o šířce 16 mm.
Přinese přehlídku těch nejlepších krátkých filmů
z domova i zahraničí.

30. 11. – 23. 12.
Unikátní koncept velkokapacitních šapitó
s centrálním barem. Vystoupí dětské a studentské
kapely či sbory, připravená bude adventní naučná
stezka a další.

www.brno16.cz

www.adventnamoravaku.cz

MORAVIA MUSIC FEST
říjen–listopad
Mezinárodní jazzový festival s desetiletou tradicí
v Brně, který přiváží významné světové umělce,
představuje české i světové trendy jazzového
žánru, ale dává přednost i nové generaci
talentovaných interpretů. Každoročně uvádí
rovněž unikátní hudební projekty přímo v produkci
festivalu.
www.moraviamusicfest.cz

VÁNOCE NA BRNĚNSKÉ RADNICI
JANÁČEK BRNO

21. 12.

6. ročník prestižního bienále, věnovaného
osobnosti Leoše Janáčka.

Těsně před Štědrým dnem se pro nedočkavé děti
a jejich rodiče otvírá Nová radnice, aby jim nadělila
hudební a divadelní vystoupení, výstavy a na závěr
ohňostroj před radnicí.

www.janacek-brno.cz

www.vanocenaradnici.cz

17. 11. – 5. 12.

