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30/11Hudební rozjezdy 
(komorní koncert) 

Herci zpívají 

Dopolední taneční koncert 
(výchovný koncert pro školy)

Tradiční koncert 
oddělení dechových nástrojů

Novoroční koncerty 
v zajetí muzikálu

Hudební rozjezdy
(komorní koncert) 

Adventní koncert

Vánoční koncerty

Divadelní představení
(věčné téma Antigony)

Contemporary dance gala
současný tanec na JKO

Zahajujeme cyklus 
absolventských koncertů

Baroko v současnosti

Koncert vítězů 
interní pěvecké soutěže

Tradiční koncert 
oddělení bicích nástrojů

Daniela Paterová – akordeon
Katka Bobčíková – zpěv 
Klára Janatová – zobcová flétna
Alena Mazáková – klavír 

pěvecký vánoční koncert 
studentů oboru hudebně 
dramatické umění

seznámení s prací tanečníka, 
ukázky z práce tanečního 
oddělení

Symfonický orchestr JKO 
a hosté
Marek Prášil – dirigent

Pavel Divín – zpěv
Veronika Divínová – zpěv
Tatiana Korimová – příčná flétna
Aleš Pirnos – zpěv
Pavel Duda – klavír
Karolína Levková – zpěv

opět v kostele sv. Mikuláše 
v Ludgeřovicích 

obvykle v úterý a čtvrtek 
– podrobnější informace vždy 
na www.jko.cz

program bude upřesněn 
na www.jko.cz

výjimečně v 15 hodin

4. ročník oboru hudebně 
dramatického umění
režie Peter Gábor

Koncert – akordeon a cembalo

prosinec

říjen
26/10 Divadelní představení

bude upřesněno na www.jko.cz



květenduben
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12/5

8-11/4

26/529/4

Absolventské 
představení oboru tanec

Koncert vítězů
mezinárodní interpretační 
soutěže Pro Bohemia 
Ostrava 2021

Divadelní představení

Mladí umělci s Moravskou 
filharmonií Olomouc

Pro Bohemia Ostrava 2021 
19. ročník mezinárodní 
interpretační soutěže

Divadelní představení Divadelní představení 

v oborech hra na dechové 
nástroje dřevěné, hra na klavír, 
hra na smyčcové nástroje
a zpěv

6. ročník hudebně 
dramatického umění, 
režie Bogdan Kokotek 

4. ročník hudebně dramatického 
umění, režie Peter Gábor

4. ročník hudebně 
dramatického umění – repríza 

koncert vybraných sólistů 
s renomovaným orchestrem

výjimečně v 11 hodin

tentokrát v sále Moravské filharmonie 
v Olomouci

březen

17/3

3/3

8/3

11/3

4/3

31/3

Autorský večer

Operní koncert

Varhanní koncert

Koncert klavírního oddělení

Tanec Gala

kompozice studentů 
skladby JKO a jejich hostů

to nejlepší z práce tanečního 
oddělení a vystoupení hostů,
profesionálních tanečníků

účinkují studenti pěveckého 
oddělení

červen
6/6

27/5

15/6

24/6

25/6

Bez hranic

Talenty regionu XI.

Divadelní představení

Taneční koncerty

přehlídka hudebních nadějí 
Moravskoslezského kraje

pedagogické vedení 
Renata Klemensová
3. ročník hudebně 
dramatického umění

tradiční koncert 
tříd zobcových fléten

ukázky z práce tanečního 
oddělení



S přáním krásných uměleckých zážitků

milí hosté, Věřím, že si 
z nabídky vyberete 
to své a že se 
na akcích Janáčkovy 
konzervatoře 
v Ostravě setkáme.

SOŇA JAVŮRKOVÁ
ŘEDITELKA

Místa na Vámi vybrané koncerty 
a představení si můžete rezervovat na 
uvedených telefonních číslech 
a e-mailové adrese. Vstupenky jsou pak 
k dispozici cca hodinu před začátkem 
představení v předsálí.

Jsme přesvědčeni, že posluchač či divák, 
který se rozhodne strávit příjemné chvíle 
s mladými umělci, dokáže i patřičným 
způsobem ohodnotit jejich výkony. Výše 
vstupného na všechny uvedené akce je 
dobrovolná - začínáme částkou 
50 Kč za jednu osobu (horní hranice
je ponechána zcela na Vás).

Věříme, že nám zachováte svou přízeň 
a my se budeme snažit potěšit vás 
krásnou hudbou, zpěvem, tancem 
a hereckými výkony.
Bližší informace k jednotlivým 
pořadům najdete na našich webových 
stránkách vždy v dostatečném předstihu.

www.jko.cz 

SEKRETARIÁT – TEL. 596 114 767, 
596 112 007, KL. 215, INFO@JKO.CZ

Tato základní programová osnova je každý měsíc 
doplněna o celou řadu dalších koncertů 

a představení. Pokud se některá vystoupení 
uskuteční v jiných prostorách než v Janáčkově sále 

nebo v jiném čase než obvykle, je to vždy 
uvedeno na plakátech i na webových stránkách.


