
aneb Etnické putování za písněmi 
národů přírodních i kočovných

22.října 2013, 18.30h

PROGRAM

Kateřina Andršová (1969) se od studijních let na Vysoké škole pedagogické v Hradci 
Králové (obor hudební výchova – dějepis) věnovala interpretaci barokní a renesanční 
hudby. V letech 1994-1996 absolvovala na pražské HAMU čtyřsemestrální kurs pedagogické 
aprobace v oborech klavír a zpěv, zde rovněž absolvovala přednášky doc.Vlastislava 
Matouška z oboru etnomuzikologie. Od roku 2000 působí jako externí spolupracovnice 
Českého rozhlasu a připravuje pořady s tématikou etnická hudba a world music. Paralelně 
s touto činností působí také pedagogicky, do r. 2012 na Vyšší odborné škole pedagogické 
a sociální, Střední pedagogické škole a Gymnáziu v Evropské ulici v Praze 6, v současnosti 
externě přednáší etnomuzikologii a nonartificiální hudbu na Univerzitě Hradec Králové. 
Přepisy nahrávek do not za účelem zpřístupnění žákům, učitelům i široké veřejnosti začala 
pořizovat po roce 2000, v souvislosti s rozvíjející se spoluprací s Multikulturním centrem 
Praha, kde působila do roku 2004 jako lektorka hudebních workshopů. 

Chlapecký sbor Bruncvík byl založen na jaře roku 2006 Lenkou Pištěckou. Impulsem byla 
snaha více rozezpívat chlapce a rozmnožit zatím jen velmi malý počet těchto těles v ČR. 
Repertoár sboru je velmi široký, od raného středověku až po skladby 20. století. 
Sbor pořádá již čtvrtý ročník úspěšného cyklu výchovných koncertů pro školy Děti, zpívejte. 
Na kterých interaktivním způsobem provádí své vrstevníky napříč hudebními styly, ve 
spolupráci s profesionálními hudebníky, kteří jsou pro děti nejlepší inspirací.
S profesionály spolupracuje i na celovečerních projektech, za zmínku stojí z poslední 
doby vystoupení se souborem Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila, s Malou českou 
muzikou Jiřího Pospíšila a s Rožmberskou kapelou vedenou Mariem Mesanym, Letos pak 
velký koncert Ev´ery time I feel The Spirit, společně s černošským jazzmanem Lee Andrew 
Davidsonem žijícím v Praze. V červnu sbor pořádal první ročník festivalu chlapeckých sborů 
Slavíci v zahradě.

Poděkování
  Kateřině Andršové za přípravu notových materiálů, videoprezentaci  
i praktické seznámení s etnickou hudbou

  Anně Valešové za návrh a realizaci triček
  Jindrovi Polákovi za veškeré grafické práce
  členům sboru za výtvarné návrhy pro plakát  
(Vojtěch Rišlink, Jáchym Voráček, Martin Kupčík a David Hammerschmied)

  všem maminkám zúčastněným na maskování sboru, též za pomoc  
při organizaci samotného koncertu

  Děkujeme Magistrátu HMP a Městské části Praha 1 za podporu koncertu  
a celkové činnosti sboru

www.bruncvík.eu



Přírodní národy
Heya, heya, indiánský pokřik 
Corroboree, australský tanec 
Haku, novozélandský tanec 

Luk o ňáme, trad. Vietnam
Aka tomba (rudá vážka), trad. Japonsko, sólo Štěpán Vodáček

Skořápkový tanec, trad., mořští Čukčové
Kattajjaq, improvizace
Píseň obského rybáře, trad., sólo Jan Lebeda
Khopu-khat, mimický tanec k rybolovu, trad. Tunguzové-Ulčové

E tukituki vetevete, píseň typu Fakanau, Tuvalu 
Pulissimani (Policajti), píseň typu Fakaseasea, Tuvalu
Samareru, trad. Burundi, sólo Vojtěch Kovařovic a Jan Lebeda
Garčila ší /Persie/

romSKé PíSně
Karačoňa avel (Vánoce přicházejí), trad. vánoční píseň,  
sólo Vojtěch Kovařovic
Amen roma sam (Jsme romové), autor Amare neni,  
rodinná kapela z Rokycan
Andro roma bari kedva hin  
(romové mají velké potěšení – každý je muzikant),  
autor Gejza Horváth, sólo Štěpán Vodáček
Lakere bala (Její vlasy), trad.
mamó, so te kerav, autor Ján „Ačo“ Slepčík , sólo Vojtěch Kovařovic
Kilos Bandurki, trad.

Kateřina Andršová – klavír, xylofon, flétna, keš-keš
Jan Lebeda, Vojtěch Kovařovic – didgeridoo, bubny

Chlapecký sbor Bruncvík
sbormistr Lenka Pištěcká

Přepis skladeb: Kateřina Andršová
dále Vlastislav Matoušek, Jana Svobodová, Lenka Pospíšilová,  

Annegret Krellner, S. Kostić

Tu marghudy, trad. Řecko
mraval jamier, trad. Gruzie

ŽidoVSKé PíSně 
Hevenu šálom, trad. 
Ani maamim, úprava soubor Mišpacha, sólo Michael Verner
Tumbalalajka, trad., sólo Tomáš Morgan a Vojtěch Kovařovic

AfriCKé PíSně
improvizace
Ňanga é jaó, trad., ukolébavka kmene Kaka 
yakanaka Vhangeri, trad. Zimbabwe, sólo Jakub Tichý a Jan Lebeda 
nkosi sikelele, Státní hymna JAR
mboka na likolo, trad. Kongo
Siyahamba, trad. Zulu
Solanzila, trad. Kongo


