
Benja a Lvi
Yo nzambe na ngai z Konga 
Chodím po Brodwayi tradicionál
Severní vítr Jaroslav Uhlíř, Zdeněk Svěrák
Muž moudrý 
Černý muž tradicionál
Banuwa spirituál, Libérie

Bruncvík
To anděl kámen odvalil upr. Milan Uherek
To já, Pane můj upr. Štěpán Charvát, text Jiří Joran
Let Us Break Bread Together americký spirituál
Deep River arr. Adriano Secco
I Want To Be Ready americký spirituál
Amazing Grace americký tradicionál
Mboka na likolo spirituál, Kongo
Yakanaka Vhangeri píseň Makayů, Jižní Afrika
Sola nzila mpulusu spirituál, Kongo

pauza

I Can‘t Give You Anything But Love
Autumn Leaves
Fly Me to the Moon
Stardust
Joshua Fought the Battle of Jerico
Swing Low Sweet Chariot

Oh, When the Saints
Ev´ry time I feel the Spirit, arr. Bob Chilcott

Účinkují:
Lee Andrew Davison – zpěv
Vít Fiala – kontrabas
Radim Linhart – piano
Jaroslav Šindler – kytara

Chlapecký sbor Bruncvík:
Matouš Hejl - piano
Adéla Tlachačová, David Pištěcký – vedení přípravek
Lenka Pištěcká – sbormistr 

Lee andrew Davison (*1950), jazzový zpěvák, pochází z americké 
Oklahomy. Vyrůstal v prostředí protestantského chorálu, spirituálů 
a gospelů. Jako syn farmáře zažil realitu rasově segregovaného základního 
školství. Po univerzitních studiích v Alabamě se usadil v Bostonu. Založením 
profesionálního mužského gospelového kvarteta navázal na muzikální 
tradici své rodiny i zkušenosti z dirigování univerzitního sboru. Posléze  
se stal dirigentem Gospelového sboru Harvardské univerzity. V roce 1991  
se přestěhoval do Prahy a navázal spolupráci s předními českými jazzmany.
V roce 1996 společně s instrumentalisty Radimem Linhartem, Jaroslavem 
Šindlerem a vítem Fialou poprvé představili originální pořad spirituálů 
a gospelů, od té doby pravidelně účinkují na koncertech i festivalech 
v České republice. 

vít Fiala (*1946), jazzový hudebník – kontrabasista, baskytarista a hudební 
skladatel. Vystudoval právnickou fakultu UK v Praze, v hudbě je v podstatě 
samoukem. Od roku 1975 je členem Tria Bory Kříže, které se zaměřuje 
na interpretaci swingu a moderního jazzového mainstreamu. Vystupoval 
s řadou jazzových souborů, spolupracoval s předními osobnostmi hudební 
oblasti – např. Janou Koubkovou, Evou Pilarovou, Hanou Hegerovou, 
Vlastou Průchovou, Ferdinandem Havlíkem, Irenou Budweiserovou, Petrem 
Maláskem ad. Je autorem mnoha skladeb s jazzovou tematikou a zabývá se 
také scénickou hudbou. Aranžoval a natočil ústřední melodii k filmu Želary 
a v nakladatelství Muzikus mu vyšly publikace Jak se dělá jazz, Aranžérem 
a skladatelem snadno a rychle.

radim Linhart (*1963), držitel světového rekordu jako pianista, který 
dokáže zahrát zpaměti v současné době 3.300 písní a skladeb. Zároveň je 
kapelníkem Linhart Swingers a pianistou, který je stálým členem kapel 
Metropolitan Jazz Band, Mejdan Band, X-tet Víta Fialy a Frank Sinatra Revival 
a dalších. Je také skladatelem, který má na svém kontě několik autorských 
sólových cd a 13 dětských muzikálů - Tři čarodějnice, Čertův švagr, Popelka, 
Dobrodružství hastrmana Tatrmana, O dobru a zlu, Obušku z pytle ven 
a další. Působí i jako aranžér pro nejrůznější obsazení a studiový hudebník, 
který natáčí CD v oblasti filmové hudby, jazzu, country a populární hudby.

jaroslav Šindler (*1951), vystudoval pražskou Lidovou konzervatoř, stal se 
jedním ze zakládajících členů kapely E.S.P., spolupracoval se zpěvačkou J. 
Koubkovou a byl členem skupiny F.U.T. Františka Uhlíře. Šindler přes dvě 
desítky let spolupracuje s J. Stivínem, s nímž nahrál několik alb a absolvoval 
nespočet vystoupení jak doma, tak v zahraničí. V poslední době nejčastěji 
vystupuje s vlastním hudebním uskupením nesoucí jeho jméno Jaroslav 
Šindler Quartet a koncertuje formací X – Tet nebo s I. Budweiserovou, se 
kterou natočil také několik desek. Současně se věnuje pedagogické činnosti 
(vydal publikaci Kytarová praktika u vydavatelství Muzikus). Vyučuje 
jazzovou kytaru a improvizaci na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze.



chlapecký sbor Bruncvík byl založen na jaře roku 2006 sbormistryní 
Lenkou Pištěckou. Impulsem byla snaha více rozezpívat chlapce 
a rozmnožit zatím jen velmi malý počet těchto těles v ČR. Repertoir sboru 
je široký, od raného středověku až po skladby 20. století. Sbor pořádá 
již třetí ročník úspěšného cyklu výchovných koncertů pro školy Děti, 
zpívejte. Hlavní ideou je, že děti zpívají dětem. Také napříč hudebními styly 
a ve spolupráci s profesionálními hudebníky, kteří jsou pro děti nejlepší 
inspirací. Repertoir sboru je velmi pestrý. V loňském roce spolupracoval 
se souborem Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila, s Malou českou 
muzikou Jiřího Pospíšila a s Rožmberskou kapelou vedenou Mariem 
Mesanym. 

Benja (zkráceně Benjamínci) a Lvi jsou přípravná oddělení Chlapeckého 
sboru Bruncvík. Bruncvíkem se může stát ten, kdo se během jednoho roku 
dokáže z líbezného stadia benjamínek proměnit ve řvoucího lva a během 
následujícího roku pak zvládne svůj řev kultivovat do líbezného rytířského 
zpěvu.

www.bruncvik.eu

ev´ry Time i FeeL The SpiriT
aneb Černošské spirituály s jazzovou tečkou

PROGRAM
23. 6. 2013, 19h, Hlahol

Děkujeme Městské části Praha 1, MHMP, Nadaci Život umělce  
za podporu koncertu a celkové činnosti sboru.


