
Papis Nyas: žije v České republice již dvacet let a za tu dobu 
spolupracoval s mnoha hudebníky (např. Alan Vitouš, Lenka Dusilová, 
Jaroslav Dušek, skupina Yellow Sisters)

Řekl o sobě: Narodil jsem se v Gambii v západní Africe, kde hra na 
bubny a tanec jsou každodenní součástí života všech lidí. Hudba je 
posvátná, dává nám sílu a víru. Oslavuje život. Je barevná a může nás 
povzbudit i dojmout. Když jsem v roce 1996 přiletěl do Evropy a vybral 
si Čechy za svůj nový domov, moje kořeny mi pomohly v hledání cesty. 
Mým snem bylo a stále je přiblížit kulturu mojí země Vám evropanům. 
Dát Vám možnost objevit rytmus, tanec a vášeň Afriky. Mám veliké 
štěstí na přátele muzikanty, se kterými spolupracuji a tvořím. 
Propojení mých rytmů s jinými kulturami je mi potěšěním a utvrzuje 
mne, že nejsem jen Afričan, jsem součástí naší planety...světoobčan.

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. 

Mezi hlavní aktivity sboru patří pořádání výchovných koncertů pro 
školy Děti, zpívejte, na kterých interaktivním způsobem provádí své 
vrstevníky napříč hudebními styly a to ve spolupráci s profesionálními 
hudebníky, kteří jsou pro děti nejlepší inspirací. 

S profesionály spolupracuje i na celovečerních projektech, které 
mají vždy tématické zaměření. Za zmínku stojí vystoupení se 
souborem Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila na Velikonočním 
festivalu v Brně (2012) s provedením Responsorií Jakuba Jana Ryby, 
koncert věnovaný pouze lidovým písním s Malou českou muzikou 
Jiřího Pospíšila, koncert věnovaný renesanci s Rožmberskou 
kapelou vedenou Mariem Mesanym. Sbor se věnuje i jiným žánrům, 
např. projekt Ev´ery time I feel The Spirit, společně s černošským 
jazzmanem Lee Andrew Davidsonem žijícím v Praze či Heya, heya, 
koncert věnovaný etnické hudbě napříč světem. Celkem má sbor na 
svém kontě za necelých osm let působení přes 80 koncertů.

V loňském roce sbor pořádal první ročník setkání českých 
chlapeckých sborů Slavíci v zahradě.

Dnešní koncert, kterým se sbor loučí po 8 letech s Hlaholem, je 
44. koncertem v tomto sále !

BruNCvík
Yo nzambe nangai, trad. Angola
Ňanga é jaó, ukolébavka kmene Kaka
Amaibu, zpěv Pygmejů
Siph´mandla Nkosi, trad. Zulu 
Yakanaka vhangheri, trad. Zimbabwe, sólo Jakub Tichý, Jan Lebeda
Nkosi sikele Afrika, hymna JAR

BeNjamíNCi a Lvi
Yo nzambe nangai, trad. Angola
Běžela ovečka, sólo Lucián Šedivec
Koza bílá, sólo Alex Bürgermeister
Macek lezl ze vrátek, sólo Eliáš Bürgermeister a Theodor Zámorský
Balada o mužích 

BruNCvík
Banuwa, banuwa, trad. Libérie
Rain, trad. Bruncvík
Mboka na likolo, trad. Kongo, sólo Michael Verner
Thula thula, ukolébavka Jižní Afrika, sólo Martin Kupčík,  
Štěpán Vodáček, Vojtěch Kovařovic, Michael Verner
Dubula, trad. Zulu, sólo Vojtěch Kovařovic, Jan Lebeda
Siyahamba, trad. Zulu
Solanzila, trad. Kongo

PaPis Nyass a LamiN saNyaNg
africké písně a improvizace na djembe

účinkují :
Chlapecký sbor Bruncvík
Benjamínci a Lvi
Papis Nyass, Lamin Sanyang – djembe, zpěv
Pavlína Trakalová, Michael Verner – klavír
Jan Lebeda – djembe

Lenka Pištěcká - sbormistryně



AFRIKA? 
AFRIKA!

PROGRAM

20. 6. 2014, 19h, sál Hlaholu

  děkujeme Městské části Praha 1, Praha 5, MHMP, za podporu koncertu 
a celkové činnosti sboru

  děkujeme paní Daně Bellany za grafické zpracování plakátu
  děkujeme panu Jindrovi Polákovi za přípravu tiskovin
  děkujeme paní Haně Ansorgové za obětavé pracovní nasazení při produkci 
sboru, psaní grantů a hledání nových prostor 

  děkujeme Martě Ebenové za velkou pomoc s přípravou her pro sbor 
  děkujeme všem rodičům za veškerou pomoc s přípravou koncertů 
a činností sboru


