Nsango malamu
Nsango malamu znamená v jazyce lingala „dobrá zpráva“ neboli evangelium.
Hudbou Konga a Angoly - pro mnohé netradiční - se skupina snaží otevřít širokému
spektru posluchačů nové obzory do světa Africké kultury. Zpřístupnit Afriku nejen tak,
jak je nyní převážně prezentována, ale takovou, jaká je především.
Využívá bubny a originální tanec s nemenší vervou, než jiné skupiny. Oproti ostatním
se ale navíc zaměřuje na zpěv a slovo. Skupina zpívá duchovní i tradiční folklorní
písně v afrických jazycích lingala, kikongo a v některých písních jazykem swahili.
Skupinu na konci roku 2005 znovuzaložil Jacques Celestin Moliba společně s Pedrem
Joao Macaxim, kteří zároveň obohacují její repertoár o další nové písně.

www.nsangomalamu.cz

Africký

slunovrat

Rudolfvoice

Rudolfvoice tvoří čtveřice kamarádů, bývalých členů sboru Pueri gaudentes, zároveň
také dlouholetých žáků Lenky Pištěcké. Na její popud na jaře 2009 utvořili vokální
kvartet, který ač teprve hledá svou tvář, jeho zvuk napovídá, že mají před sebou
slibnou budoucnost.

lidové a duchovní písně,
evropské, americké a africké

Chlapecký sbor Bruncvík

Chlapecký sbor Bruncvík byl založen na jaře 2006 ve snaze více rozezpívat mladé
chlapce a rozmnožit zatím jen velmi malý počet těchto těles v Čechách a také se více
přiblížit evropské tradici, kde jsou chlapecké sbory běžnou součástí života.
Názvem Bruncvík, dle legendárního středověkého rytíře, jehož slavná socha stojí
u Karlova mostu, se sbor snaží podtrhnout právě výchovu k rytířským ctnostem –
čestnosti, pravdomluvnosti a odvaze.
Repertoár sboru je široký, od raného středověku až po černošské spirituály. Zatím
největším úspěšným projektem sboru (podpořil jej Magistrát Hlavního města Prahy)
je cyklus deseti výchovných koncertů pro školy, v rámci kterého sbor seznamuje děti
s hudbou různých období a zapojuje je do písní, rytmů i tanců.
Sbor založila a vede Lenka Pištěcká.

21. června 2010, 19 hodin
www.bruncvik.eu

Velký sál Zpěváckého spolku Hlahol,
Masarykovo nábřeží 16, Praha 1

Program

skupina Nsango Malamu
umělecký vedoucí Pedro Ngonga
Mboka yango oyo ya sika............................(Dnes spatříme krásu Nového Jeruzaléma)
Mawa mingi............................................ (Ach, co s pokolením, jež odmítlo spasitele?!)
Muamba muamba..................................................................... (On je Pán, Ježíš je Pán)
Kimia awa nse.........................................................(O pokoj na zemi Tě žádáme, Pane)

Benjamínci

klavírní doprovod Martin Rudovský
Běžela ovečka.......................................................................................................... (lid.)
Kočka leze dolů........................................................................................................ (lid.)
Macek lezl ze vrátek................................................................................................ (lid.)
Kytka masožravá a cvrček...........................................................................(P. Jurkovič)

Rudolfvoice

(Ondřej Holub, Filip Dámec, Michael Podlaha, David Pištěcký)
V tom našem dvoře....................................................(arr. Jaroslav Krček)
Dana – dana........................................................................ (Lájos Bardos)
Láska opravdivá.................................................................(Leoš Janáček)
Doo – ba

Mbeni mu nzila........................... (Nyní kráčíme za spasitelem, ďáblové, jděte z cesty!)
Telema, telema, telema...................................... (Vstaň, chceme zpívat Bohu věčnému!)
Wiza wiza mpangi ame..................................................................(Pojď s námi, bratře)

Totela Bayawe...............................................................................(Chvalme Hospodina)
Lelo totondi na esenbé................................................................... (Dnes je den radosti)
Nzambe Tata tobiangi yo...............................................................(Bože, Tebe vzýváme)
Sanzola Nkolo na nkembo............................................................ (Chvalte Pána slávy!)
Soki yo ozangi................................................................................. (Nebýt tebe, Bože…)
Nkembo na nkembo.......................................................... (Nebesa oslavuji Hospodina)

Mboka na likolo ezali kitoko............................................(Nebeské město je překrásné)

Chlapecký sbor Bruncvík

klavírní doprovod Martin Rudovský, umělecká vedoucí Lenka Pištěcká
To anděl kámen odvalil
Sola nzila mpulusu........................................... (Vyber si cestu spásy, spirituál z Konga)
Swing Low.................................................................. (Zastav se pro mě božský kočáre)
Go down, Moses............................................... (Jdi na jih, Mojžíši, a osvoboď můj lid)
Amazing Grace.......................................................................................(Úžasná milost)
Nobody Knows............................................................................................ (Nikdo neví)
Deep River...............................................................................................(Hluboká řeka)
Oh, when The Saints....................................................................(Když svatí pochodují)

