
Koncert chlapeckých sborů
24. října 2012, kostel Sv. Ludmily

Chlapecký sbor Bruncvík
Antifona a žalm .....................................................................................In cymbalis
Antifona (15.stol.) .................................................................Ave Regina coelorum
Clemens non Papa (cca 1510 – 1555)........................................................Sanctus
Adam Michna z Otradovic (1600 – 1676) ............................... Andělské přátelství
Giulio Caccini (1550 – 1618) ................................................................ Ave Maria 
Maurice Durufle (1902 – 1986)................................................Ubi caritas et amor
Stuart Hinds ..................................................................................................Pacem

Haags Matrozenkoor
Malcolm Archer (*1952) ................................................... Lord of all hopefulness
Jerry Estes (*1955) .............................................................. Deux petite chansons
Malcolm Archer ...............................................................The Lord‘s my shepherd
Charles Wesley jr. (1757-1834) ................................... Like as we do put our trust
C.H. Lloyd (1849-1919) ................................... Grieve not the Holy Spirit of God
Scottish trad. (arr. A. Moffat) ......................................................Balaloo, Lammie
French/Canadian River Song .................................. By the clear running fountain
Gabriël Fauré (1845-1924) ................................................................... Ave Maria
Etienne Daniel (*1941) .......................................................................Si mes yeux
John Rutter (*1945)...........................................The Lord bless you and keep you
Don Besig ............................................................................That Dixieland Sound

Dietrich Buxtehude  (cca 1637-1707) ..........................................Cantate Domino

Sbormistři: 
Lenka Pištěcká   Daniel Salbert

PROGRAM

Cantate Domino



Haags Matrozenkoor (Námořníci z Haagu) založil v roce 1928 jeho první 
dirigent Theo van Elferen. V současné době má sbor 62 členů ve věku od 7 do 17 let a je to 
již dobře známý a poptávaný chlapecký sbor. Kromě pravidelné koncertní série, na které sbor 
provádí Matoušovy pašije J.S.Bacha, má své vlastní koncerty pod vedením sbormistra Daniela 
Salberta. Každoročně jezdí na evropské koncertní turné, v poslední době navštívil Barcelonu, 
Londýn, Lucembursko a nyní přijíždí do Prahy. Daniel Salbert je dirigentem sboru od roku 2007. 
Studoval obor hudební výchova, sbormistrovství a hudební teorie na Královské konzervatoři 
v Haagu. Daniel je zkušený sbormistr a pracuje jako učitel hudební teorie ve škole Mladých 
Talentů v Haagu. Je zapojen do vzdělávání mladých dětí na Královské hudební konzervatoři 
v Haagu a již několik let se specializuje na Kodalyho metodu, která byla vyvinuta speciálně pro 
zpěv a hudební výchovu dětí.

Chlapecký sbor Bruncvík byl založen na jaře roku 2006 ve snaze více rozezpívat chlapce 
a rozmnožit zatím jen velmi malý počet těchto těles v ČR. Názvem Bruncvík, dle legendárního 
středověkého rytíře, jehož slavná socha stojí u Karlova mostu, se sbor snaží podtrhnout právě 
výchovu k rytířským ctnostem – čestnosti, pravdomluvnosti, odvaze. Repertoir sboru je široký, 
od raného středověku až po skladby 20. století. Hlavní činností sboru je snaha inspirovat svým 
zpěvem své vrstevníky, což dokládá již třetí ročník úspěšného cyklu výchovných koncertů pro 
školy. Z večerních koncertů stojí za zmínku především provedení latinsko-americké mše Misa 
Criolla Ariela Ramíreze, účast na Velikonočním festivalu v Brně, kde sbor se skupinou Ritornello 
a pod vedením Michaela Pospíšila, provedl Responsoria Jana Jakuba Ryby, koncert věnovaný 
lidovým písním společně s Malou českou muzikou Jiřího Pospíšila a naposledy velký renesanční 
koncert spolu s Rožmberskou kapelou.

www.matrozenkoor.nl, www.bruncvik.eu

Koncert probíhá za podpory Římskokatolické 
farnosti u kostela Sv. Ludmily v Praze.


