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Jindřiška Bártová, Brno

Činnost sdružení Camerata Brno v závěreČné fázi 
jeho existenCe

Camerata Brno se zapsala do novodobé historie hudebního Brna nepřehlédnu
telným způsobem. toto sdružení hudebních skladatelů a teoretiků prezentovalo 
v 90. letech a na počátku nového tisíciletí na svých koncertech širokou škálu sou
dobého hudebního projevu, aktuálního a zajímavého nejen použitými kompozič
ními prostředky, ale též interpretačními přístupy a způsoby prezentace obecně.

v roce 2003 vyšla na JaMU v edici acta musicologica et theatrologica publi
kace věnovaná Cameratě z pera autorky této studie a v roce 2004 následovalo její 
upravené a aktualizované německé znění. Poněvadž sdružení pokračovalo dále 
ve své činnosti, a to letech 2005–2006 velmi významně, považujeme za vhodné 
tuto činnost připomenout. vzhledem k tomu, že Camerata pak ukončila v roce 
2008 svoji existenci, je tato připomínka současně i závěrečným shrnutím činnosti 
sdružení.

Camerata Brno se zrodila na počátku osmdesátých let z iniciativy Miloslava 
ištvana jako volné sdružení hudebních skladatelů a teoretiků, kteří stáli v opozi
ci vůči oficiální preferenci tvorby čerpající z eklektické návaznosti na hudební 
tradici1. Scházeli se ke společnému poslechu skladeb – většinou novinek někoho 
z přítomných, nebo ukázek z tvorby světových současných autorů – a násled

1 například na ustavujícím sjezdu Svazu českých skladatelů a koncertních umělců v roce 
1972, v době ostrého nástupu tzv. normalizace, hřímal v hlavním referátu Lubomír Železný 
slovy:“Leckteří hudební vědci a umělci s pohrdáním odsuzovali návaznost tvorby na tradici, 
v níž viděli pouze retardující element, aniž chápali, že každý vývoj – a tedy i vývoj hudby, jak 
tomu rozumíme my – se řídí dialektickým popřením starého a obnovením nového na vyšší 
úrovni.“ (Svaz českých skladatelů a koncertních umělců, Praha, Editio Supraphon 1975, str. 
36). o 16 let později Jan Seidel ve svém hlavním referátu na 4. sjezdu téhož SČSkU uvedl: 
„opíráme se o velké tradice české hudby, o dlouhou vývojovou linii našeho národního re
alistického umění, zažehnutého tvůrčím odkazem Smetany. tyto tradice, ať si to uvědomu
jeme více či méně, jsou přítomny v našem myšlení a citech. a logicky z nich vyrůstá i naše 
současné chápání socialistického realismu a celého současného socialistického umění v jeho 
schopnosti pravdivě zobrazovat svět v jeho revolučních zápasech a přeměnách a nést posel
ství revolučního humanismu.“ (iv. sjezd Svazu českých skladatelů a koncertních umělců. 
knižnice Hudebních rozhledů, Praha 1988, str. 17–18.)
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né debatě o nich. Schůzky skupiny, pro niž zcela samovolně brzy vznikl název 
Camerata, se konaly pravidelně ve čtrnáctidenních intervalech podle časových 
dispozic členů, nejprve na Pedagogické fakultě, kde tehdy působili Leoš Faltus 
a Michal košut, a od června 1981 na Filozofické fakultě brněnské univerzity 
v pracovně Miloše štědroně. Schůzky byly velmi podobné těm, které popisuje 
Ludvík vaculík v knize Český snář. ostatně už samotná skutečnost, že započaly 
v době zostřeného dohledu režimu nad umělci po vyhlášení Charty 1977, svědčí 
o tom, že politická atmosféra takovéto aktivity přímo vyvolávala. debaty na Ca
meratě byly občas velmi vzrušené – to když se dotýkaly aktuálních problémů ve 
společnosti. to podstatné, čím obohacovaly diskutující, však bylo nalézání shody 
v základních otázkách týkajících se procesu tvorby hudebního díla.

Změna nastala v roce 1990, kdy členové Cameraty vyhlásili oficiálně existenci 
skupiny (jejími členy se stali Jiří Bárta, Jindřiška Bártová, Leoš Faltus, radomír 
ištvan, Michal košut, ivo Medek, alena němcová, Pavel novák-Zemek, arnošt 
Parsch, alois Piňos, Miloš štědroň a nově přizvaní Eva drlíková a Jiří Fukač, 
členem in memoriam byl prohlášen Miloslav ištvan). Existovala zprvu v rámci 
nově vzniknuvší asociace hudebních umělců a vědců, jejíž stanovy ostatně právě 
členové Cameraty spoluvytvářeli. Charakter činnosti skupiny se ovšem hned od 
počátku změnil: sice zprvu pokračovaly její debaty, které se přesunuly do učebny 
katedry kompozice a dirigování na JaMU, stále více času si však v nich vyža
dovaly organizační záležitosti. a vzhledem k tomu, že každý ze členů skupiny 
procházel dalším vývojem a také vzhledem k tomu, že smrtí Miloslava ištvana 
v lednu 1990 odešla zakladatelská a svojí přirozenou autoritou všechny ostatní 
členy stmelující osobnost, diskuse o tvůrčí činnosti pozvolna ustávaly. 

v roce 1995 se pak otevřela třetí a poslední etapa v činnosti Cameraty Brno 
– etapa, v níž skupina fungovala jako pořadatel vlastních koncertů. k tomu bylo 
třeba nejprve vytvořit stanovy sdružení a zaregistrovat je u ministerstva vnitra. 
Stalo se tak 27. 3. 1995. Je v nich uvedeno mimo jiné, že Sdružení Camerata 
Brno je dobrovolným nevýdělečným společenstvím autorů – skladatelů, hudeb-
ních teoretiků a publicistů. Cílem činnosti sdružení Camerata Brno je propagace 
hudby jejích členů v kontextu soudobé české i světové tvorby. Své cíle zajišťuje 
především
− tím, že pořádá hudební produkce
− udržuje kontakt s jinými subjekty podobného zaměření
− hospodaří s vlastním majetkem i s majetkem, ke kterému má právo k užívání
− provozuje hospodářskou činnost související s tvorbou členů a zřizuje k tomu 

i potřebná zařízení.
v odstavci Práva a povinnosti členů je uvedeno, že se řádným členem 

sdružení mohou stát fyzické osoby, s jejichž přijetím souhlasí všichni stávající 
členové. Řádní členové mají právo

− zúčastňovat se všech akcí sdružení a zde volně vyjadřovat své názory na čin-
nost sdružení

− volit a být voleni do vedení sdružení
− využívat členských výhod
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− vystoupit ze sdružení.
Povinností řádných členů je

− řídit se stanovami sdružení
− nenarušovat vzájemné vztahy
− vykonávat přijaté funkce.

Členství ve sdružení zaniká
− úmrtím
− na vlastní žádost
− jednomyslným rozhodnutím všech členů při vážném porušení stanov. Proti 

tomuto rozhodnutí není odvolání.
ve stanovách je dále uvedeno, že nejvyšším orgánem sdružení je valná hroma

da, která volí dva mluvčí. ti sdružení zastupují a mají podpisové právo.
Programy koncertů Cameraty až do roku 2003 jsou sepsány v knize věnované 

skupině. v roce 2004 se uskutečnily další tři koncerty, všechny ve spolupráci 
se Spolkem pro novou hudbu v rámci cyklu Setkávání nové hudby, jak to bylo 
zavedeno už od roku 1994 organizační péčí arnošta Parsche. oproti dřívějšku se 
změnilo místo konání akcí: vzhledem ke stále větší zatíženosti koncertního sálu 
(auly) Hudební fakulty JaMU se koncerty Cameraty přesunuly do komorního 
sálu ve sklepních prostorách školy. Prvním z nich byl koncert 24. března 2004, 
na němž zazněla poprvé skladba Capriccio pro housle, klarinet a klavír Micha
la košuta a starší díla Jiřího Bárty (trio pro hoboj, klarinet a fagot), arnošta 
Parsche (Quattro pezzi per quattro stromenti), Leoše Faltuse (kejklíři pro hoboj, 
klarinet a klavír) a Miloše štědroně (villanelle per Willi). Účinkovaly soubory 
Filharmonické trio (Hana Bartoníková - hoboj, Emil drápela - klarinet a roman 
novozámský – fagot) a Sonata a tre (Marie Gajdošová – housle, Emil drápela – 
klarinet a dana drápelová – klavír), Barbara Willi (cembalo), štěpán Graffe a Jan 
vašta (housle), Jan škrdlík (violoncello) ad.

o měsíc později, 21. dubna 2004, byl uspořádán ve stejných prostorách další 
koncert cyklu Setkávání nové hudby, v němž zazněly karikatury aloise Piňose 
v provedení sdružení Musica nova (Petr Pomkla – flétna, vít Spilka – basklarinet, 
Jana Goliášová – klavír), ze záznamu zazněla elektroakustická kompozice arnoš
ta Parsche Josefu Horákovi v provedení dedikanta a Ensemble MariJan (Mar
kéta dvořáková, ivo Medek, Jan kavan) prezentoval svou autorskou týmovou 
kompozici tri-air. Z tvorby nečlenů skupiny provedl soubor Musica nova sklad
bu Chvála manželství Pavla nováka-Zemka2 a violista Petr Pšenica s pianistkou 
Janou Goliášovou skladbu Panta rhei dalibora Spilky. 26. května 2004 pak cyk
lus skončil večerem hostující zpěvačky Jacqueline Bobak (USa) a perkusionisty 
a skladatele dana dlouhého, který byl současně dramaturgem večera. koncert 
byl pojat jako „zápas“ vokálu a (nejen) bicích nástrojů (jak zněl jeho podtitul), 
což naznačovalo, že skladby uvedené v programu večera vesměs počítaly s vy

2 Pavel novák-Zemek byl sice zakládajícím členem Cameraty Brno, ale po smrti Miloslava 
ištvana na vlastní žádost ze skupiny vystoupil. v roce 2004 vystoupil rovněž radomír ištvan 
a nadále tedy jeho skladby nebyly v programech koncertů skupiny zastoupeny.
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užitím specifických interpretačních kvalit obou účinkujících. Byly to Svízelné 
situace aloise Piňose, Prosté zpěvy arnošta Parsche, tance královny Lear Miloše 
štědroně, ancient Stories ivo Medka, tomtomiana Jiřího kollerta a Surrealistic
ký objekt dana dlouhého a skladby Marka Bobaka a daryla runswicka. 

tento poslední koncert znamenal v činnosti Cameraty novum v tom, že byl 
exportován do dalších měst: se stejným programem byl proveden o den dříve 
na Univerzitě Palackého v olomouci a o den později na Janáčkově konzervatoři 
v ostravě.

v uvedených koncertech zaznívaly vedle novinek i skladby staršího data. ty 
potvrzovaly své kvality už tím, že si je většinou interpreti sami zvolili a nabídli 
pořadatelům. Jejich reprodukční podoba byla tedy dokonale vycizelovaná a pře
svědčující. tmelem každého z koncertů byla přitom vystoupení pevných inter
pretačních seskupení, existujících delší dobu a majících svůj zřetelný interpretač
ní profil. 

Patřilo k nim Filharmonické dechové trio, spojující hráče dřevěné dechové 
skupiny brněnské filharmonie (Hana Bartoníková – hoboj, Emil drápela – klari
net a roman novozámský – fagot) a Sonata a tre, hrající ve složení Marie Gaj
došová – koncertní mistr Filharmonie Brno, Emil drápela – první klarinetista 
téhož orchestru a jeho manželka dana drápelová, pianistka. oba tyto soubory 
existují dodnes pod inspirativním vedením Emila drápely, který po celou svo
ji tvůrčí dráhu sleduje novinkovou produkci a vyvolává v život nové skladby. 
Z jeho nejnovějších sólistických aktivit připomeňme alespoň první provedení 
ronda pro klarinet a orchestr Michala košuta na koncertech Filharmonie Brno 
25. a 26. března 2010.

dalším interpretačním seskupením, které se podílelo na interpretační podobě 
brněnských koncertů od roku 1990, byl soubor ars incognita, těleso variabilního 
obsazení, sestavované klarinetistou Liborem novotným opět většinou ze členů 
brněnské filharmonie. o všech těchto souborech bylo pojednáno už ve zmiňova
né knize Camerata Brno.

novým souborem účinkujícím poprvé na koncertu Cameraty 21. dubna 2004 
se stala Musica nova. název i obsazení souboru byly symbolické: jeho členové 
Petr Pomkla – flétna, vít Spilka – basklarinet a Jana Goliášová – klavír totiž 
vědomě navázali na činnost někdejšího stejnojmenného souboru z počátku let 
šedesátých (tvořili jej oldřiška vaňharová, Josef Horák a Branko Čuberka), kte
rý se významnou měrou podílel na utváření éry premiér autorů tehdejší světové 
avantgardy (Boulez, Messiaen, Stockhausen, Hindemith, Stravinskij – většinou 
poprvé v Československu) i tvořící se avantgardy brněnské (ištvan, Piňos, Faltus, 
Pavel Blatný, Pololáník a další)3. nový soubor dal najevo vazbu na své před
chůdce nastudováním Piňosových karikatur, premiérovaných právě souborem 
šedesátých let.

3 viz štědroŇ, Miloš. Brněnská Musica nova (1961–1964), in: Časopis Moravského muzea 
Li, 1966, str. 325–344.
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vrcholem činnosti Cameraty v roce 2004 byla organizace koncertu Státní fil
harmonie Brno4 14. října v Besedním domě, na němž zazněly skladby Milosla
va ištvana, Jiřího Bárty, Pavla nováka – Zemka a Michala košuta. impulzem 
k uspořádání tohoto koncertu byla skutečnost, že Michal košut, který v onom 
roce oslavil své padesátiny, se ocitl na oficiálním seznamu jubilujících skladatelů 
v rámci projektu Česká hudba 2004. tato skutečnost umožnila požádat o grant, 
díky němuž Camerata získala finanční prostředky nutné k zajištění akce.

První část večera připomněla dílo zakladatele Cameraty Miloslava ištvana 
a současně i – dedikací zakotvenou v názvu – dalšího významného představitele 
brněnské tvorby šedesátých let: in memoriam Josef Berg je skladba z roku 1971, 
v níž se ištvan vyrovnával s odchodem svého přítele, skladatele Josefa Berga, 
který počátkem téhož roku podlehl rakovině. tvorbu osmdesátých let zastupova
ly na koncertě reliéfy Jiřího Bárty, zatímco další dvě díla zazněla poprvé: byla 
to Symfonie č. 4 – Unisono pro orchestr Pavla nováka-Zemka z let 2002–2003 
a symfonie -via sotterranea Michala košuta z roku 2003. Státní filharmonie Brno 
pod taktovkou Milana kaňáka interpretovala tento náročný program na vysoké 
úrovni, mimořádně početné publikum nešetřilo potleskem.

Byl to první orchestrální novinkový večer v Brně od roku 1989, tedy po dlou
hých patnácti letech. Svým charakterem navázal na někdejší tzv. studiové koncer
ty, které zejména v letech sedmdesátých a osmdesátých organizoval Svaz českých 
skladatelů a koncertních umělců ve spolupráci se Státní filharmonií Brno a s Čs. 
rozhlasem. konaly se pravidelně dvakrát ročně a na jejich programu byla téměř 
výlučně nová orchestrální díla brněnských skladatelů. Jiná česká města podobný 
typ koncertů neměla, Brno bylo v tomto ohledu výjimečné5. koncert Cameraty 
navázal na tuto tradici i tím, že byl natočen brněnským rozhlasem.

a ještě jednou skutečností byl koncert 14. října 2004 pozoruhodný: jeho no
vinkou byla spojitost s výtvarným uměním. Hodinu před koncertem se konala 
ve foyer Besedního domu vernisáž výstavy výtvarných objektů Jana Wolfa (ma
líře, sochaře a také speleologa, který podnikal s Michalem košutem výpravy do 
podzemí, jež se staly inspirací pro košutovu symfonii via sotterranea). Publikum 
si tak před koncertem či o přestávce mohlo prohlédnout současné výtvarné arte
fakty, což dodalo akci další dimenzi. a v neposlední řadě je třeba připomenout, že 
i tištěné programy tohoto večera byly výtvarným objektem sui generis. využily 
totiž – se svolením dědiců – výtvarného návrhu akademického malíře Jiřího Ha
dlače pro katalog Mezinárodního hudebního festivalu z roku 1988 (tedy z téhož 
roku, kdy vznikly Bártovy reliéfy).

v roce 2005 uspořádala Camerata Brno obdobným způsobem jako v roce 
minulém tři koncerty, opět nazvané Setkávání nové hudby a opět ve spolupráci 

4 orchestr nesl název Státní filharmonie Brno od svého založení v roce 1956 a teprve po pa
desáti letech své existence změnil název, který už neodpovídal skutečnosti, na Filharmonie 
Brno.

5 viz Bártová, Jindřiška. Státní filharmonie Brno a hudba dvacátého století, in: Státní 
filharmonie Brno 1956–2006. Brno 2006, příloha Historie a současnost Státní filharmonie 
Brno, str. 6–9.
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se Spolkem pro novou hudbu a s Hudební fakultou JaMU, v prostorách jejího 
komorního sálu. novým prvkem v nich byl poměrně značný počet hostů: ke 
spolupráci byly přizvány skladatelské subjekty arbos, klub moravských skla
datelů, Bezmocná hrstka a tvůrčí centrum asociace hudebních umělců a vědců 
ostrava.

První koncert se konal 23. února a na jeho programu byly hned čtyři původní 
premiéry děl autorů Cameraty: tance královny Lear (ve verzi pro violu, vokál 
a bicí) Miloše štědroně, řeči královské pro zpěv, flétnu a kytaru Jiřího Bárty, 
tlučte a bude vám otevřeno pro bicí aloise Piňose a tance ohňů ivo Medka pro 
flétnu, klarinet, bicí a klavír. interprety byli Musica nova (Petr Pomkla, vít Spilka 
a Petr Hala), perkusionisté dan dlouhý a Martin opršál, vladimír richter (zpěv), 
Marie Hovorková (kytara) a Petra Zemanová (tanec). Sdružení pro novou hudbu 
arbos mělo na programu skladby Michala nejtka, Hanuše Bartoně a Miroslava 
Pudláka a představilo i maďarské autory Máté Hollóse, László Sáryho, Pétera 
durkó a Miklóse Sugára.

druhý koncert cyklu Setkávání nové hudby se konal 6. dubna 2005, ze skla
deb členů Cameraty na něm zazněly Glosy ze švejka Miloše štědroně, Clamores 
aloise Piňose a ostrovy arnošta Parsche. Členové klubu moravských skladatelů 
a Bezmocné hrstky (skupiny složené ze studentů a nedávných absolventů JaMU) 
byli zastoupeni skladbami Le ro víta Zouhara, Co nás přinutilo jet na kole Zdeň
ka krále a My dva Jana Meisla. Účinkovalo vokální sdružení affetto (Jan Mi
kušek, vladimír richter, Marek olbrzymek a aleš Procházka) a ars incognita 
s dirigentem Pavlem šnajdrem.

třetí koncert téhož cyklu se uskutečnil 26. května 2005 v komorním sále HF 
JaMU. Z tvorby členů Cameraty zazněl Svět Jana Zrzavého Michala košuta 
v provedení pianistky daniely velebové a dva zpěvy pro ženský sbor, baryton 
a klavír Jak mátu v dlani arnošta Parsche (tomáš král – zpěv, daša Briškárová 
– klavír, ars brunensis chorus, dirigentka kateřina Studentová). dále zazněly 
divy lásky Petra Haly, sborové skladby ostravských autorů dobroslava Lidmily 
a Milana Báchorka a Chytrosti pro vokální trio Edvarda Schiffauera.

tím skončily koncerty Cameraty Brno v té podobě, na jakou si brněnská kul
turní veřejnost zvykla v průběhu více než desetiletí. na své valné hromadě 6. 
dubna 2005 se Camerata dohodla nevstupovat samostatným koncertem do fes
tivalu Setkávání nové hudby plus s tím, že tento festival připravuje a organizuje 
ivo Medek s jinými subjekty. Usnesla se rovněž na tom, že dramaturgii dalších 
koncertů a činnosti s tím související přebírá Michal košut.

na základě svých zkušeností s organizací orchestrálního koncertu v roce 2004 
sledoval košut od počátku myšlenku uspořádat reprezentativní cyklus koncertů u 
příležitosti čtvrtstoletého výročí vzniku Cameraty. Pro uskutečnění této myšlen
ky získala Camerata finanční podporu Ministerstva kultury, nadace Leoše Janáč
ka, Hudební nadace oSa a nadace Českého hudebního fondu a mohla tedy na 
jaře 2006 publiku představit to nejlepší z tvorby svých členů. koncerty se konaly 
v prostorách konventu Milosrdných bratří na Starém Brně a programově byly 
složeny výlučně ze skladeb členů sdružení s tím, že interpretační páteří každého 
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večera byl některý z existujících brněnských souborů, který provedl skladby vy
hovující jeho obsazení či psané přímo pro něj. tak na prvním večeru uspořáda
ném 23. 2. 2006 účinkoval soubor ars incognita a v nastudování dirigenta Emila 
Skotáka zazněly skladby ivo Medka – 11 Gestalten des Mondscheins a křídla, 
Miloše štědroně – nostalgia a aloise Piňose – Clamores. košutovu skladbu Mu
sica per clarinetto solo přednesl Emil drápela. na druhém ze tří reprezentativních 
koncertů Cameraty dne 30. března 2006 účinkoval soubor Čeští komorní sólis
té, který pod taktovkou Petra vronského uvedl kantilénu pro housle a komorní 
smyčcový orchestr aloise Piňose, il Giuoco pro klavír, smyčcový orchestr a bicí 
Leoše Faltuse, Hudbu pro smyčce – in memoriam Miloslav ištvan Jiřího Bárty 
a koncertantní hudbu pro klavír a 11 smyčcových nástrojů Michala košuta. Só
listy byli Leoš Zavadilík – housle, Milan Bialas a Jarmila Mrazíková Češková 
– klavír. 

třetí koncert z cyklu, který uspořádala Camerata u příležitosti čtvrtstoletého 
výročí své existence 27. 4. 2006, měl na programu skladby Leoše Faltuse – tri
fonia pro housle, klarinet a klavír, Zátiší Jiřího Bárty a kresby arnošta Parsche 
pro stejné obsazení, Miloše štědroně Scherzetti cervetti pro kontrabas a klavír 
a Miloslava ištvana trio pro klarinet, bicí nástroje a klavír. Účinkovali kontraba
sista Miloslav Jelínek, pianistka Marcela Jelínková, perkusionista Martin opršál 
a soubor Sonata a tre.

Epilog činnosti skupiny Camerata Brno dopsali symbolicky mladí interpreti. 
Posledním koncertem cyklu ke 25. výročí existence sdružení se totiž stalo vy
stoupení studentů a nedávných absolventů Hudební fakulty JaMU, kteří sami 
přišli s iniciativou uspořádat koncert z tvorby Miloslava ištvana. v komorním 
sále JaMU tedy zazněly 29. května 2006 v provedení houslisty Pavla Burdycha, 
klarinetisty ondřeje dvořáka, violoncellistů štěpána Filípka a karla Chudého 
a pianistek Zuzany Bérešové a dany drápelové ištvanovy komorní skladby z let 
1954–1970. koncert byl působivý nejen svojí hudební podobou, ale též výtvarně: 
o jeho design se zasloužil další ze studentů školy Pavol Juráš.

a tím skončila činnost skupiny Camerata Brno. na valné hromadě 5. prosince 
2007 bylo konstatováno, že nikdo ze členů sdružení nepodal podnět k nějaké čin
nosti, tudíž nebude prozatím Camerata veřejnou činnost vyvíjet s tím, že registra
ce Cameraty u Ministerstva vnitra rušena nebude. Situace se však zkomplikovala 
při každoroční povinnosti sepsat daňové prohlášení. Finanční úřad požadoval 
jednoznačné stanovisko k činnosti sdružení, a proto byla listinou ze dne 26. 3. 
2008 tato činnost oficiálně ukončena.
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the aCtivities of the assoCiation Camerata Brno  
in the final period of its existenCe

the Camerata Brno was established in the early 1980s as an association of music composers and 
theorists who held informal sessions to listen to compositions and to discuss them. after the fall of 
the communist regime the Camerata Brno declared its existence and started to organize its own con
certs. its activities are treated by the writer of the present paper in the book Camerata Brno which 
was published at the Janáček academy of Music and Performing arts in 2003 in Czech and a year 
later in an updated version in German. the association continued its activities. in 2003 it gave three 
concerts in Brno and some performances in other towns. the highlight of the Camerata´s activities 
was a concert of the Brno Philharmonic in 2004 which presented orchestral music composed by 
the members of the group. in 2005 the Camerata organized three chamber concerts of compositions 
by its members and by guests from Prague and ostrava, in 2006 a prestigious concert series on the 
occasion of the 25th anniversary of its birth. Symptomatically, an epilogue to the Camerata´s activi
ties was written by young performers – the Janáček academy students, who suggested to arrange 
a concert program consisting of compositions by Miloslav ištvan, the founder of the association. 
this performance, in May 2006, finished the activities of the group Camerata Brno.


