Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

67. komorní koncert na radnici
Předvánoční hudební setkání 2013

lidová muzika a písně s vánoční tématikou
v podání špičkových profesionálů a městského amatérského sboru
http://www.rozhlas.cz/broln/portal - http://mim.cemotel.cz/modrice/sbor

Sólisté BROLN
František Černý (primáš BROLN) - housle a zpěv,
Jan Telecký – cimbál, Pavel Trkan – kontrabas
jako hosté a

Smíšený pěvecký sbor
města Modřice
diriguje Lucie Tomečková

čtvrtek 12. prosince 2013 v 19 hodin
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

Program
Sólisté BROLN

lidová
lidová
lidová
Pavel Trkan
lidová
lidová
lidová
J. G. Hrisko
lidová
Pavel Varmuža
Petr Pavlinec
lidová
František Černý
Jan Zaviačič
Adam Michna
Ĺudovít Daniel

Číže sú to kone
Zazpívaj slavíčku - předěl
Ten vánoční čas
Poďme, bratři; A přijeli do Betléma
A tam hore na salašu
Já sem si začal libě spáti
Na vánoce, …, na ty hody
Cikánský tanec - 1. část
Co to znamená
Hoja Jano dolinečkú
Cis moll geampara
Skoro ráno bývá
Vyletěla sojka
Nad tem dumkem
Chtíc aby spal
Mikulecké pole

Smíšený pěvecký sbor města Modřice

tradiční
německá koleda
F. Mendelssohn
Adam Michna
H. a P. Ulrychovi
J. Graham
tradiční anglická
H. a P. Ulrychovi
lidová koleda

In Dulci Jubilo
Maria hustým lesem šla
Hark, The Herald Angels Sing
Vánoční magnét a střelec
Ta noc, ten den
All on a starry night
Pivní koleda
Nad horama vyšla hvězda
Hopsa pacholátka

O účinkujících
František Černý
Pochází z Moravského Krumlova a přestože nestudoval na střední ani vysoké
škole uměleckého zaměření (absolvoval obor Fyzikální elektronika a optika na
Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně), ještě během studií mu učarovala hudba.
Nejdříve orchestrální hra na housle a violu, následně pak cimbálová muzika jako primáš v souboru Včelaran z Bílovic u Uherského Hradiště, angažmá v
Cimbálové muzice Petra Olivy, která spolupracovala s populárním zpěvákem
Jožkou Černým a v řadě dalších. Od roku 2007 pak převzal umělecké vedení
BROLN.
Jan Telecký
Vystudoval na brněnské a kroměřížské konzervatoři hru na klavír a na cimbál a
studoval u slovenského virtuóza L'udovíta Daniela. Učí na ZUŠ Ivančice hru na
klavír, je cimbalistou v BROLN a spolupracuje i s dalšími muzikami.
Pavel Trkan
Absolvent konzervatoře ve hře na kontrabas, postupně byl členem řady
významných cimbálových muzik, nyní sólista BROLN a také autor řady úprav i
pro jiné muziky. Vedoucí cimbálových muzik dětského souboru Valášek a učitel
hry na dudy a kontrabas na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně.

Lucie Tomečková, roz. Vitásková
Pochází z Hradce u Opavy, vystudovala skladbu na konzervatoři v Brně a v
roce 2005 absolvovala v témže oboru JAMU. Učí klávesové nástroje a vede
dětský pěvecký sbor na SZUŠ v Brně – Řečkovicích. Členkou modřického
sboru je od r. 2006 a po nástupu J. Šuplerové na mateřskou dovolenou v r.
2009 tento sbor vede.
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
částečně navazuje na sbor při ZUŠ (1998-2001, R. Zavadil) a od konce r. 2001
(poprvé - rozsvícení Vánočního stromu 13. 12.) působí jako sbor města
Modřice. Sbormistr Jana Šuplerová, roz. Kovářová je t.č. na mateřské
dovolené a sbor vede Lucie Tomečková. Kromě koncertů a pravidelných akcí
v Modřicích, sbor úspěšně vystupoval v Divadle Na provázku v Brně i jinde a v
květnu 2010 spolu s Lanstrasser Mandolinenverein TUMA ve slavnostním sále
radnice 3. městské části Landstrasse - Wien.

Realizační tým komorních koncertů na radnici,
Smíšený pěvecký sbor města Modřice i ostatní účinkující

přejí všem pěkné Vánoce a hodně zdraví v roce 2013
(kresby ze Slováckých jesliček - Miloslav Čevela 1923-1945)

*****************************************************************

Předběžně projednaný plán koncertů na rok 2014

68 - středa 5. února 2014 - klavír, zpěv, umělecký přednes
prof. Alena Borková a další
69 - středa 26. března 2014 - Setkání při swingu
Jazzové trio Milana Kašuby, Pavel Rosendorf a žáci ZUŠ Modřice
70 - středa 28. května 2014 - slavnostní jubilejní zpívání
Řečičky - dětský pěvecký sbor - Brno Řečkovice
Naděje - pěvecký sbor - Centrum Brno Chrlice
Modřický pěvecký sbor
71 - sobota 14. června 2014 - Dětské folklorní setkání Modřice 2014
Kamínek Žďár nad Sázavou s muzikou
Javorníček IV Brno s muzikou
Slováček II Brno s muzikou
Cimbálová muzika ZUŠ Zbyňka Mrkose Brno
Dětský folklorní kroužek Modřice
72 - středa 22. října 2014 - duchovní a další písně, klavír
Pěvecký sbor pravoslavného chrámu Brno
Lucie Czajkowská
73 - středa 10. prosince 2014 - Předvánoční zpívání
sólisté BROLN
Modřický pěvecký sbor
Fotoreportáže Miroslava Hájka z Komorních koncertů na radnici
MIM - Modřický internetový magazín – http://mim.cemotel.cz/modrice/koncerty – vydává Vlastimil Čevela,
výběr foto též nové stránky radnice - www.mesto-modrice.cz a Modřický Zpravodaj

