Kostel sv. Jakuba Staršího na Zbraslavi

PROGRAM KONCERTU
Pavel Svoboda: Vločka
Klára Gronátová, kl. dopr. Hana Dufková
Jaroslav Uhlíř: Skálo, skálo
Petr Eben: Zvědavá písnička
Jiří Šlitr: Purpura
Adam Václav Michna: Chtíc aby spal

TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT
pátek 14. ledna 2022 od 18:00

Vstupné dobrovolné

Dětský pěvecký sbor ZUŠ Kl. Slavického, Praha – Radotín
Sbormistryně: Linda Kunclová
Klavírní doprovod: Hana Dufková

Edmund Pascha: Vianočná omša F dur

Smíšený pěvecký sbor

Sokol Královské Vinohrady

Výtěžek vstupného bude použit ve prospěch Tříkrálové sbírky
Diriguje: Zdena Součková

GAUDIUM PRAHA
Smíšený pěvecký sbor GAUDIUM PRAHA má za sebou už více než třicetileté
působení (zrodil se r. 1988). Jeho základem se kdysi stali k dospělosti odrostlí
členové dětského pěveckého souboru Radost. I manželé Součkovi, sbormistři,
provázejí pěvecký sbor od jeho začátku. Za dobu existence Gaudia nastudovali
neobyčejně rozlehlý repertoár od lidových a duchovních písní z kancionálů
17. a 18. století až po vokální díla současných autorů. Vynikající úroveň
sborového zpěvu u nás Gaudium úspěšně reprezentuje na zájezdech a
festivalech v zahraničí. Je členem České obce sokolské T.J. Sokol Královské
Vinohrady. Je spolunositelem čestného uznání „Sokol roku 2020“ za první
místo v kategorii Kulturní počin roku.

Na závěr si společně všichni zazpívejme:

Předehra

Čas radosti, veselosti, světu nastal nyní,
neb Bůh věčný, nekonečný, narodil se z Panny,
v městečku Betlémě, v jesličkách na slámě,

LIDOVÁ MUZIKA SOUBORU PÍSNÍ A TANCŮ JOSEFA VYCPÁLKA

leží malé pacholátko na zimě.

Vznikla společně s folkloristickou taneční sekcí už v r. 1947, čili před více než
sedmdesáti lety. Do „erbu“ přijala jméno profesora Josefa Vycpálka (18471922), slavného obrozeneckého sběratele lidových tanců. Jeho sbírka České
tance s takřka dvěma stovkami položek je dodnes pokladem našeho tanečního
folkloru. Současným uměleckým vedoucím je houslista Martin Terray. Soubor
je členem České obce sokolské T.J. Sokol Kampa. Je spolunositelem čestného
uznání „Sokol roku 2020“ za první místo v kategorii Kulturní počin roku.

Mezihra

Co jsme všichni lidé hříšní radostně čekali,
to anjelé dnes vesele nám jsou zvěstovali,
a protož plesejme, všickni se radujme,
pacholátku, nemluvňátku, zpívejme.

EDMUND PASCHA: Vianočná omša F dur
Tvořivý mnich, kněz, varhaník a komponista, Moravan, rodák z Kroměříže
EDMUND PASCHA prožil většinu života v klášterech františkánů
na Slovensku (tehdy v Uhrách). Narodil se roku 1714 v Kroměříži, zemřel
roku 1772 v Žilině. Jeho nejznámějším dílem skladatele je Vánoční mše F-dur
ze sborníku Harmonia pastoralis. Tuto lidovou mši vytvořil skoro půl století
před Jakubem Janem Rybou, jehož vánoční mše "Hej Mistře" je známější.
Františkánský řeholník EDMUND PASCHA, těžce postižený lámavostí kostí a
takřka nepohyblivý, zaznamenal celé sborníky pastorel a dávných koled.

Opakování první sloky


Děkujeme za Vaše finanční dary a v novém roce Vám přejeme vše dobré!



