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STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS
20. mezinárodní přehlídka ohňostrojů

Brno, Jihomoravský kraj
26. 5. – 25. 6. 2017
1998 – 2017

Sedm ohňostrojů – osm ohňostrojných týmů
Hudební festivalový dárek RegioJet Music Fest
Od 26. května do 25. června se v Brně uskuteční jubilejní dvacátý mezinárodní soutěžní
festival ohňostrojů STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS. Pro dvacáté jubileum je připraveno
sedm velkolepých ohňostrojů – úvodní a závěrečná nesoutěžní show v centru Brna nad
hradem Špilberkem a pět ohňostrojů v hlavní soutěži na hladině Brněnské přehrady.
Brněnský festival se tak v roce 2017 zařadil mezi největší ohňostrojné akce v Evropě
i ve světě. Na festival přijíždí ohňostrůjci z Rakouska, Německa, společné týmy Švýcarska
s Čínou, ohňostrůjci ze Španělska a jako vždy také dva domácí české týmy. Všichni
účastníci v soutěži jsou vybráni z vítězů a nejvyšších ocenění některé z velkých světových
přehlídek v předchozích třech letech.
PRELUDE nad hradem Špilberk
pátek 26. 5. / 22:30
THEATRUM PYROBOLI Česko
SOUTĚŽ
Brněnská přehrada
sobota 3. 6. / 22:30
IGNIS BRUNENSIS TEAM Česko
středa 7. 6. / 22:30
PYROVISION Rakousko
sobota 10. 6. / 22:30
IP INNOVATIVE PYROTECHNIK Německo
středa 14. 6. / 22:30
SUGYP Švýcarsko & JIN YI FIREWORKS Čína
sobota 17. 6. / 22:30
PIROTECNIA RICARDO CABALLER Španělsko
EPILOG
nad hradem Špilberk
sobota 24. 6. / 22:30
FLASH BARRANDOV SFX • Česko
Všechny veřejné výhledové plochy na ohňostroje jsou pro diváky zdarma. Na Brněnské
přehradě je také jako každoročně vybudována komfortní placená zóna – ozvučená tribuna
k sezení s kapacitou 600 míst. Předprodej vstupenek na tribunu pro veřejnost
a organizované skupiny probíhá online na www.ticbrno.cz a v novém infocentru na
Panenské ul.
• originální hudební doprovod k ohňostrojům vysílá nově Rádio Krokodýl 103 FM,
pouze k závěrečnému epilog ohňostroji vysílá originální hudbu současně také
Český rozhlas Brno 106,5 FM – jinde hudební originály k ohňostrojům neuslyšíte
• pro dobrý poslech hudby k ohňostrojům a strhující zážitky použijte mobilní
přijímače s FM příjmem
Soutěžní ohňostroje na hladině přehradního jezera potrvají i s povinným úvodem
na závaznou hudbu (v letošním roce část skladby Bugatti step od Jaroslava Ježka), vždy asi
17 minut. Prelude a Epilog jsou plánovány v délce asi 12-13 minut.
Novinkou v jubilejním festivalu STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS je hudební festival
RegioJet Music Fest, který všem návštěvníkům na Brněnské přehradě zpříjemní čekání
na soutěžní ohňostroje. Programy budou už od odpoledních hodin probíhat pro posluchače
a diváky s volným vstupem 3.6., 7.6., 10.6., 14.6. a 17.6. nad Rakoveckou pláží. V průběhu
pěti ohňostrojných programových dnů vystoupí Anna K., Lenny, Tata Bojs, slovenská zlatá
slavice Zuzana Smatanová, Mňága a Žďorp a dalších dvacet kapel.
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„ NEBE V PLAMENECH “ vrcholí ohňostrojem „NEBE NA ZEMI“

STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS 2017

změny programu vyhrazeny

SOUBOJ ŽIVLŮ MEZI NEBEM A ZEMÍ NAD BRNĚNSKOU PEVNOSTÍ
PRELUDE
pátek 26. 5. / 22:30

nad hradem Špilberk
THEATRUM PYROBOLI • ČESKO

Slavnostní Prelude k 20. výročí mezinárodní přehlídky ohňostrojů IGNIS BRUNENSIS věnované všem
lidem – tvůrcům a současně krotitelům ohně – ohňostrůjcům.
Název ohňostroje: „NEBE V PLAMENECH“
Název zapůjčila Hvězdárna a planetárium Brno ze stejnojmenného pořadu o ohňostrojích v Digitáriu.
Design: Ivan Martinek - THEATRUM PYROBOLI
Charakteristika ohňostroje podle autora:
I.obraz: ZKROCENÝ ŽIVEL • Důležitým živlem v životě člověka je oheň. Svítí, hřeje, ale i pálí
a ničí. Je také magický. S úctou a pokorou se lidé dotýkají ohně, který dává teplo a pomáhá při přípravě
pokrmů. Je nedílnou součástí života lidské společnosti.
II.obraz: MEZI NEBEM A ZEMÍ • Žijeme na Zemi – kamenné stavby a bájné věže se tyčí nad krajinou.
Dotýkají se nebe, symbolizují víru a naději. Nad námi se rozprostírá nekonečná pláň ve dne modré a v noci
temné oblohy. Reje meteoritů a hvězd tančí svůj astrální tanec na ohnivých dráhách. Všechno to nebeské
stříbro s ohnivými závoji sypou na naši planetu Zemi.
III.obraz: NEBE V PLAMENECH • Oheň – přítel i šelma ukazuje svoji tvář. Pestrobarevné kytice, siluety
stříbrných palem a mohutné vějíře otvírají ohňovou zahradu s mnoha květy. Ten největší roste u nebeské
brány uprostřed ohnivé hvězdné pláně.
Hudba:
Ilian Eshkeri – Zombie fight
Star dust - Andy Brown Shooting star
Two steps from hell – Star sky

ČESKÁ KREATIVNÍ ŠKOLA ZAHÁJÍ 20. ROČNÍK SOUTĚŽNÍ ČÁSTI
SOUTĚŽ 1
sobota 3. 6. / 22:30

Brněnská přehrada – vodní hladina
IGNIS BRUNENSIS Team • ČESKO

Letos se představí na hladině Brněnské přehrady opět skupina pod značkou „IGNIS BRUNENSIS Team“.
Úvodní show sestavy českých ohňostrůjců zahajuje pod touto značkou (zapůjčenou z názvu výroční
přehlídky) hlavní mezinárodní soutěž hodnocenou odbornou porotou, ale také veřejností – veřejnost
hodnotí a hlasuje i pro nesoutěžní ohňostroje.
Název ohňostroje: „JACK SPARROW“
Design: Jaroslav Štolba a IGNIS BRUNENSIS Team
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Jack zpět na Brněnské přehradě. Remake jednoho z nejúspěšnějších pyromuzikálů ve dvacetileté historii
přehlídky STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS. Tentokrát však za použití nejmodernější ohňostrojné
odpalovací technologie a tedy bez kompromisů. Zachrání Jack svět? Pevně v to doufáme! Jen si nejsme
jisti, zda Jack Sparrow následuje Tiu Dalmu, či je to naopak…?
Hudba:
Bugatti Step - Jaroslav Ježek
Underwater March
Up is Down
Tia Dalma
Two Hornpipes
Jack Sparrow
Blood Ritual
Barbossa is Hungry
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RAKOUSKÁ OHŇOSTROJNÁ KOMPOZICE FILMOVÉ HUDBY
SOUTĚŽ 2
středa 7. 6. / 22:30

Brněnská přehrada – vodní hladina
PYROVISION • Rakousko

Společnost PYROVISION byla založena v roce 1996 Christianem Czechem. Každoročně
produkuje přes sto velkých ohňostrojů, show a speciálních pyrotechnických efektů v divadle
a filmech v Rakousku i v zahraničí. Jako nejúspěšnější rakouská společnost získala mnoho
ocenění v mezinárodních pyrotechnických soutěžích.
Název ohňostroje: „POCTA HANSI ZIMMEROVI ...a Jaroslavu Ježkovi“
Design: Christian Czech - PYROVISION
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Název naší show je „Pocta Hansi Zimmerovi“, protože je jedním z největších skladatelů
filmové hudby a autorem hudby nejpopulárnějších a nejúspěšnějších filmů v posledních
dvaceti letech. A k ohňostrojům se jeho hudba hodí dokonale. Pro naši společnost je Brno
velkou výzvou, protože na letošní soutěž se sjeli ti nejlepší designéři pyrotechnických show.
Hudba:
Bugatti Step - Jaroslav Ježek
výběr filmové hudby Hanse Zimmera

NĚMECKÁ PRECIZNOST PLNÁ EMOCÍ A RADOSTI
SOUTĚŽ 3
sobota 10. 6. / 22:30

Brněnská přehrada – vodní hladina
IP INNOVATIVE PYROTECHNIK • Německo

Ohňostrojný tým INNOVATIVE PYROTECHNIK byla založena v roce 1994. Specializuje se
na komponované hudební produkce v halách i pod širým nebem. Spolupodílela se na
koncertních turné skupin AC/DC, Rolling Stones i Tiny Turner.
Název ohňostroje: „PYRO RAPSODIE“
Design: Joachim berner, Ulrich Frick - INNOVATIVE PYROTECHNIK
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Ohňostrojná show Pyro Rapsody byla zkomponována s cílem podněcovat představivost
diváků vizuální prezentací humoru, okamžiků plných emocí i nádherných
nezapomenutelných dojmů. Pro vyvolání takto intenzivních pocitů scénografie
využívá převážně současnou klasickou hudbu a klasické nástroje, které kombinuje
s vášnivostí ohně.
Hudba:
Russian Dance Tschaikowsky
Bugatti Step - Jaroslav Ježek
Echnaton Philipp Glass
La Boda de Luis Alonso Gimenez
Canon in D Pachibel
Danza Final - Malambo Marquez
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NEOBVYKLÉ SPOJENÍ EVROPY S ASIÍ
SOUTĚŽ 4
středa 14. 6. / 22:30

Brněnská přehrada – vodní hladina
SUGYP Švýcarsko & JIN YI FIREWORKS Čína

SUGYP-IMPORT G.PORCHET byla založena v roce 1967. V roce 2007 společnost koupili bratři
Jean-Pascal a Nicolas Guinand, jejichž velikou vášní byly ohňostroje. Společnost přejmenovali na SUGYP
SA a postavili se do jejího čela. Společnost SUGYP se etablovala jako jednička mezi západošvýcarskými
ohňostrojnými společnostmi. Pro brněnskou soutěž Švýcaři spojili síly s čínskými ohňostrůjci.
Název ohňostroje: „ŠŤASTNÝ POHLED NA ŽIVOT“
Design: Nicolas Guinand - SUGYP
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Tato show je výsledkem spolupráce švýcarské scénografie zastoupené firmou Sugyp a špičkového
čínského výrobce Wenhuamontain z Liuyangu. Jejich spolupráce dala vzniknout velkolepé show
s jazzovou, rockovou i klasickou hudbou, radostnou a humornou atmosférou, která vás naladí
k pozitivnímu pohledu na život.
Hudba:
The Wizard of Oz – Overture – Harold Arlen
Shake it – Thom Hanreich
Bugatti Step - Jaroslav Ježek
Imaginaerum – Nightwish
Chicago/Hot honey rag orchestra – John Kander
The Ginormica suite – Henry Jackman
Chicago/Roxie´s suite – Danny Elfman
Transformers/Arrival to Earth – Steve Jablonsky
Sweet Charity/The rich man´s frug – Cy Coleman
Smells like teen spirit – Nirvana

ŠPANĚLSKÁ TRADICE UŽ OD ROKU 1881
SOUTĚŽ 5
sobota 17. 6. / 22:30

Brněnská přehrada – vodní hladina
PIROTECNIA RICARDO CABALLER • Španělsko

Pirotecnia Ricardo Caballer, S.A. (Ricasa) je španělská společnost, specializující na výrobu všech druhů
zábavné pyrotechniky a projektování a realizaci ohňostrojů po celém světě. Historie společnosti se datuje
do požehnaného dne roku 1881, kdy Vicente Caballer Calatayud založil ohňostrojnou společnost. Tuto
tradici dál rozvíjí Ricardo Caballer Zamorano.
Název ohňostroje: „KOUZELNÉ SNY“
Design: Ricardo Caballer - PIROTECNIA RICARDO CABALLER
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Skvěle sladěná show s rytmem, nabízející obrovské množství nejrůznějších ohňostrojných prvků vysoké
kvality, které jsme sami sestavili speciálně pro tuto příležitost v brněnské přehlídce.
Hudba:
Road to El Dorado
Inception
Avatar
Alice¨
Bugatti Step - Jaroslav Ježek
Por ti volaré (Andrea Bocelli)
Rush
Transformers
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NEBESKÁ POHODA PRO LIDI NA ZEMI A VE VESMÍRU
EPILOG

nad hradem Špilberk

sobota 24. 6. / 22:30

FLASH BARRANDOV SFX • Česko

Nedobytá hrdá historická dominanta moravské metropole – hrad Špilberk – poskytne
tradiční scénu pro závěrečné ohňostrojné obrazy jubilující přehlídky. Design a produkci
zajistí společnost Flash Barrandov SFX, která je pravidelným účastníkem,
několikanásobným vítězem a tedy i dvacetiletou legendou brněnské přehlídky.
Ohňostrojnému Epilogu nad Špilberkem bude předcházet symbolický ohňostrojný přípitek
odpálený těsně před půl jedenáctou z areálu výstaviště při finále 20. výročí přehlídky
STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS.
Název ohňostroje: „NEBE NA ZEMI“
Design: Jaroslav Štolba - FLASH BARRANDOV SFX
Charakteristika ohňostroje podle autora:
Tečka za dvacítkou musí být skutečně pohodová a pozitivní, tak jako je jazz a swing od
Franka Sinatry, Louise Armstronga, Deana Martina a nakonec skladby od Jaroslava Ježka,
neboť …když já Vám povídám, že je Nebe na Zemi, pravdu mám, věřte mi…
Co spatříte, když pohlédnete k noční obloze? Je to jen černá prázdnota ozářená světlem
vzdálených planet nebo snad něco víc? Literární díla a filmy popsaly různé směry, kterými
by se mohla ubírat budoucnost. Vědci nám říkají, že na obloze vidíme minulost. V tomto
obrovském prostoru, který nazýváme vesmírem, si našla svůj domov imaginace. Toto
nadčasové nekonečno bez hranic jitří naši představivost. Nemá začátek. Nemá konec. Je to
plátno, na kterém barvy září dvojnásob jasněji a odnášejí nás daleko od našich všedních
životů. Následujte alespoň na chvíli světla této rozzářené temnoty a naslouchejte příběhům
tvořivé fantazie.
Hudba:
Blue Skies • What a Wonderfull World • When You’re Smiling • I love The Way You Say
Goodnight • Nebe na Zemi

SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ • Rytířský sál Nové radnice v Brně
neděle 18. 6. / 11:00
(vstup pouze na pozvánky nebo na základě platné novinářské akreditace k festivalům)

Slavnostní vyhlášení výsledků soutěžní části přehlídky STAROBRNO IGNIS
BRUNENSIS se uskuteční v neděli 18. června 2017 v 11:00 v Rytířském sále Nové
radnice v Brně. Odborná porota udílí „Hlavní cenu IGNIS BRUNENSIS“, dále budou
předány zvláštní ocenění České televize Brno a Českého rozhlasu Brno.
„Cena diváka STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS“ bude vyhlášena po uzávěrce
hlasování 29. 6. 2017.

HLAVNÍ SPOLUPOŘADATELÉ A PARTNEŘI STAROBRNO IGNIS BRUNENSIS
Hlavními spolupořadateli 20. přehlídky ohňostrojů jsou statutární město Brno, Jihomoravský
kraj a SNIP & CO, reklamní společnost současně jako hlavní producent. Titulárním
partnerem ohňostrojné přehlídky je společnost Heineken Česká republika – pivovar
Starobrno. Akce je zařazena mezi nejvýznamnější akce České republiky s podporou
Ministerstva pro místní rozvoj prostřednictvím státní agentury CzechTourism.
Na ohňostrojném festivalu se výrazně podílejí městské části Brno-střed, Brno-Bystrc
a Brno-Kníničky. Oficiálním dopravcem je Dopravní podnik města Brna. Technickým
garantem mezinárodní ohňostrojné soutěže je tradičně v celé historii soutěže Flash
Barrandov SFX.

www.ignisbrunensis.cz
Tiskovou informaci dne 25. 5. 2017 hlavní producent festivalů SNIP & CO, reklamní společnost, s.r.o.
tel. 543 537 217 • e-mail akce@snip-brno.cz • www.snip-brno.cz

