Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

70. komorní koncert na radnici
Slavnostní jubilejní zpívání
na kterém vystoupí

Řečičky - dětský pěvecký sbor
z Brna–Řečkovic
diriguje Lucie Tomečková

Naděje - pěvecký sbor
zrakově postižených z Brna-Chrlic
diriguje Miloš Paleček

Smíšený pěvecký sbor
města Modřice
diriguje Lucie Tomečková
Program:
dětské písně, hudební pohádka a připomenutí doby renesance
webové stránky - mim.cemotel.cz/modrice/koncerty

středa 28. května 2014 v 19 hodin
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

Program koncertu
Dětský pěvecký sbor Řečičky z Brna-Řečkovic
1. Kočka na okně (Suchý - Šlitr)
2. A te Rehradice (Vlasta Redl nebo lidová :-)
3. Touch the sky (pohádka Rebelka)
hraje a zpívá Aneta Králová - vítězka celostátní soutěže ve hře na
elektronické klávesové nástroje Nová Konfrontace v Karviné
4. V domě straší duch (Jaroslav Ježek)
5. Lollipop (Chordettes)
vokální trio Agáta Mičová, Kateřina Chybová, Anna Pěchová
6. Zamilovaný princ (pohádka Tajemství staré bambitky)
7. Holka nebo kluk (pohádka Tajemství staré bambitky)
8. Slyším své srdce bít (pohádka Tajemství staré bambitky)
Naděje – pěvecký sbor zrakově postižených z Brna-Chrlic
Dětská opera „O 12 měsíčkách“
autoři Zdeněk Svěrák (text) a Jaroslav Uhlíř (hudba)
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
1. Pavane „Belle qui tiens ma vie“ (Thoinot Arbeau 1519-1595)
2. Ukvalské písně (Leoš Janáček 1854-1928)
3. Válka růží (Spiritual Quintet – upr. Lucie Tomečková)
4. Oj, oj, oj (valašské lidové písně - upr. Zdeněk Lukáš 1928-2007)
5. Slunéčko zachodí (Čechomor – upr. Lucie Tomečková)

O účinkujících
Dětský pěvecký sbor Řečičky
funguje pod vedením Lucie Tomečkové od roku 2006 při Soukromé
základní umělecké škole Lídl Music. Kromě školních koncertů měl už
možnost vystupovat i na řadě mimoškolních akcích (např.benefičních
koncertech aj.). Sbor navštěvují žáci od první do třetí třídy. V minulých
letech se v rámci sboru úspěšně provedly dvě dětské operky a v letech
2008, 2009 a 2010 soubor absolvoval velice úspěšná vystoupení na
modřických koncertech na radnici (na klávesy doprovází Zdeněk Doubrava)

Naděje – pěvecký sbor zrakově postižených
Sbor Naděje je složený ze zcela nevidomých zpěváků Centra sociálních
služeb (CSS) v Brně Chrlicích. Ve svém repertoáru má převážně vícehlasé
sbory, zpívané bez doprovodu (a capella), jejichž autory jsou B.Smetana,
A.Dvořák, L.Janáček, E.Suchoň, ale i W.A.Mozart, G.Verdi a jiní. Zpívá i
úpravy mnoha lidových písní. V loňském roce se sbor poprvé představil
s celým nastudování vánoční mše J.J.Ryby „Hej mistře“. Sbor se dvakrát
úspěšně zúčastnil celostátní přehlídky sborů „Nad oblaky“ v Olomouci. Na
tomto koncertě doplní sbor Naděje několik vidomých zpěváků z Chrlic a
blízkého okolí.
Dětská opera „O 12 měsíčkách“ je dílem populární dvojice Zdeněk Svěrák
(text) a Jaroslav Uhlíř (hudba). Toto vtipné dílko v délce asi 20 minut
vyžaduje od zpěváků i sólové výstupy. Kulisy vyrobily dílny CSS.
Představení nastudoval a řídí sbormistr Miloš Paleček, na klávesy
doprovází pan Tomáš Kramosil.

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.
V úvodu vystoupení sboru zazní renesanční skladba PAVANA z roku 1588,
složená za života anglické královny Alžběty (1533-1603), rok po smrti
Marie Stuartovny. Pavana se tančila i na královském dvoře Jindřicha VIII.
Ukvalské písně z roku 1899 obsahují části: Ondraš, Ondraš – Ty ukvalsky
kosteličku ! - Na tych fojtovych lukach – Ty ukvalsky kosteličku, hej ! - Pan
Buh vam zaplať ! - Fojtova Hanka.

Pozvání na další koncerty
71 – DFS Modřice 2014 – sobota 14. června v 15 hod
Dětské folklorní setkání v rámci koncetů na radnici spolupořádá Základní
škola a hostitelem je Dětský folklorní kroužek města. Koná se v areálu ZŠ
Benešova ul. a záštitu nad ním převzal starosta města Ing. Josef Šiška.
účinkují:
Dětský folklorní soubor Borověnka Štěpánov nad Svratkou
borovenka.webnode.cz
Dětský folklorní soubor Slováček Brno s cimbálovou muzikou
www.slovacekbrno.cz
Cimbálová muzika ZUŠ Zbyňka Mrkose Brno
www.zus-brno.cz

Dětský folklorní soubor Javorníček IV Brno s muzikou
www.javornicek.cz

Dětský folklorní kroužek města Modřice - jako hostitel
mim.cemotel.cz/modrice/krouzek

72 - středa 22. října 2014
Lucie Czajkowská – sólový klavír
Pěvecký sbor pravoslavného chrámu Brno
73 - středa 10. prosince 2014 - Předvánoční zpívání
sólisté BROLN
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
Fotoreportáže Miroslava Hájka z Komorních koncertů na radnici
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

