
spoluúčinkují:  Lukáš Vendl – varhany 
                             Štěpán Mesany – flétny
 sbormistryně: Lenka Pištěcká

Chlapecký sbor  BruncVík
  vokální kvartet  rudoLfVoice

Štěpán Mesany
talentovaný flétnista z hudební větve pražského 
Gymnázia Jana nerudy. Člen rožmberské kapely, 
instrumentálně-vokálního souboru, který inter-
pretuje především gotickou a renesanční hudbu 
na historické hudební nástroje. Po roční stáži 
v německu je opět stálým doprovazečem sboru.

Lukáš Vendl
známý český varhaník a cembalista. Je umě-
leckým vedoucím instrumentálního souboru 
Harmonia delectabilis a komorního vokální-
ho souboru ensemble Guillaume. Vyučuje na 
Pedagogické fakultě uk – collegiu Marianu 
v rámci oboru Sbormistrovství chrámové hud-
by. Je vyhledávaným doprovazečem a hráčem 
continua, zabývá se autentickou interpretací 
staré hudby, především autorů 16. – 18. století.

        Staropražské 
                 Vánoce
                                           
                                                     s výhledem do Evropy...



rorate     chorál
Angelus ad Virginem   Franusův kancionál, 1505
Pueri nativitatem    Čechy, pol. 14. stol.

Hodie christus    chorál 
Verbum caro factum est: dies est leticie 4. stol.     
Verbum caro factum est: in hoc anni circulo Jistebnický kancionál, 1420
Jasná záře vyšla jest   Čechy, 15. stol.
nastal nám den veselý   Čechy, 14. stol.

Gaudete!    Jistebnický kancionál
in dulci iubilo    Německo, 15. stol.

in dulci iubilo    Michael Praetorius (?1571-1621)
Solis praevia    Jindřichohradecký graduál, 1491
 
in natali domini    Kodex Speciálník, konec 15. stol.

na Boží narození    Chrudimský kancionál, 1530
Zvěstujem vám radost   Benešovský kancionál, 1580
Alleluja! Panna syna porodila  Krolmusův kancionál, 1. pol. 16. stol

Pastorela c dur    František Xaver Brixi (1732-1771)

Poslouchejte křesťané   Čechy
Pásli ovce valaši    Morava
Štědrej večer nastal   Čechy
   

děťátko rozkošně nám se narodilo Václav Karel Holan Rovenský (cca 1644-1718)
Zavítej k nám dítě milé   Václav Karel Holan Rovenský
Zpívejte andělové   Václav Karel Holan Rovenský
nové hvězdy nové světlo  Václav Karel Holan Rovenský
Veselme se všichni nyní  Václav Karel Holan Rovenský

coventry carol   Anglie, 16. stol.
God rest you merry  Anglie
noel    Francie
Vánoční hospoda   Adam Michna z Otradovic (cca 1600-1676)

Pozdravení děťátka Ježíše  Adam Michna z Otradovic
Vánoční roztomilost  Adam Michna z Otradovic
Vánoční noc   Adam Michna z Otradovic

Pastuší kolíbka   Čechy, 2. pol. 18.stol.
Puer natus   kníže Paul I. Esterházy (1635-1713)
deck The Hall   Wales 
dormi, dormi   Itálie
canzone dei Zampognari  Itálie (Neapol)

White christmas   1954, Irving Berlin (1888-1989)
The Angel Band   vánoční spirituál, arr. Robert E. Page
Jingle Bells   1857, James Lord Pierpont (1822-1893), 
    arr. Ray Charles

PROGRAM                                                  PROGRAM

rudolfvoice vokální kvartet
Benjamínci přípravka  
  Chlapeckého
  sboru Bruncvík
  pod vedením 
  Adély Tlachačové
Chlapecký 
sbor Bruncvík sbormistr 
  Lenka Pištěcká 

doprovod   
Štěpán Mesany flétny
Lukáš Vendl varhany

    Rudolfvoice
   vokální kvartet, který tvoří čtveřice kama-
rádů – Filip Dámec, Ondřej Holub, Michael 
Podlaha a David Pištěcký. Bývalí členové chla-
peckého sboru Pueri Gaudentes a zároveň 
dlouholetí žáci Lenky Pištěcké se na její popud 
poprvé sešli na jaře 2009. Mladé těleso teprve 
hledá svou tvář, ale jeho zvuk napovídá slib-
nou budoucnost. Dnes večer vystoupí poprvé 
po úspěšné reprezentaci ve Washingtonu.

     Chlapecký sbor Bruncvík
   založila na jaře 2006 a dosud vede zpěvačka a hlasová terapeutka Lenka Pištěcká, a to 
ve snaze více rozezpívat mladé chlapce a rozmnožit zatím jen velmi malý počet těchto 
tolik potřebných těles v Čechách. Názvem Bruncvík, dle legendárního středověkého 
rytíře, jehož slavná socha stojí u Karlova mostu, se sbor snaží podtrhnout právě výcho-
vu k rytířským ctnostem – čestnosti, pravdomluvnosti a odvaze.
Repertoár sboru je široký, od raného středověku až po černošské spirituály. Vedle bohaté-
ho koncertního života pořádá Bruncvík v pražském Hlaholu za podpory Magistrátu Hlav-
ního města Prahy úspěšný cyklus deseti výchovných koncertů pro školy, v rámci kterého 
sbor seznamuje děti s hudbou různých období a zapojuje je do písní, rytmů a tanců.
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