
program
20.prosince, 18h, sá Zpěváckého spolku Hlahol

● Chlapecký sbor Bruncvík 
byl založen na jaře roku 2006 Lenkou Pištěckou. Impulsem byla snaha více rozezpí-
vat 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 hudeb-
ními 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 a Afrika? Afri-
ka!, s Papisem Nyassem.
V září tohoto roku vystoupil v rámci Svatováclavských slavností se známým flétnistou 
a jazzmanem Jiřím Stivínem s programem „Od chorálu k jazzové improvizaci“ a v říjnu 
připravil projekt Bruncvík a alikvotní rej společně s alikvotním sborem Spektrum.
V loňském roce sbor pořádal první ročník setkání českých chlapeckých sborů 
Slavíci v zahradě.
Celkem má sbor na svém kontě za osm let působení přes 90 koncertů a prošlo jím 
okolo stovky chlapců.

DĚKUJEME
• paní Daně Bellany za kompletní grafické zpracování tiskovin ke koncertu

• Martě Ebenové za scénické nastudování a přípravu kostýmů, 
též veškerou další pomoc při soustředěních

• Kláře Flekové za grafické (velmi obětavé) zpracování andělské novoročenky
• děkujeme za velkou pomoc s dopravou a organizací všem zúčastněným rodičům 

(Pajerová, Kupčík, Šebkovi) 
• zvláštní poděkování Haně Ansorgové za veškerou (a nezištnou) celoroční produkci 

• děkujeme Oskaru Pajerovi za návrh a realizaci videa pro Hithit
• děkujeme všem, kteří podpořili a podpoří náš projekt „Dveře pro Bruncvíka“ na Hithit.com

• DĚKUJEME Městské části Praha 1 za poskytnutí nových prostor ke zkouškám sboru, 
které nám umožní vytvoření zázemí a především další rozvoj!

Koncert probíhá za podpory Magistrátu Hlavního města Prahy, Městské části Praha 1 
a Městské části Praha 5

www.bruncvik.eu

Zvěstujem vám 
       radost,

aneb Od Adventu ke Třem králům
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Rorate coeli   chorál 
Anjelové jsou zpívali  Krumlovský kodex, 15.stol
Ze staročeských rorátů:  Duše naše Boha chval, Poslán jest od Boha anděl, 
    Vítej Jezu Kriste, Nastal nám den veselý 
Mititur archangelus fidelis Jan z Jenštejna /1350-1400/, sólo michael Verner
Sanctissima, mittisima  Franusův kanc./1505/, sólo petr Jiran a Jan Lebeda
Angelus ad Virginem  Franusův kanc./1505/
Danielis prophetia  Jistebnický kanc./15. stol/
Quem pastores, anonym  /15. stol/
Gaudete, gaudete, Piae cantiones /1582/

Benjamínci a Lvi
Hej vánoce, dlouhý noce
Dej Bůh štěstí tomu domu
Štědrej večer nastal
Koleda, koleda Štěpáne
Já malý přicházím koledovat
My tři králové
Fanfr, fanfr, fanfrnoch

Poslouchejte křesťané  česká koleda
Zvěstujem vám radost  Jan Trajan Turnovský /1550-1596/, sólo 
Zpívejte anjelové   Václav Karel Holan rovenský /1644-1718/,   
    sólo Štěpán Vodáček
Když veškeren svět byl popsán adam michna z otradovic /1600-1676/
Dobrý král Václav  anglická koleda, český text pavel Jurkovič,   
    sólo Ondřej Pajk a Samuel Kypet
Dost jsem si dnes ráno přivstal krkonošská koleda,     
    sólo Petr Jiran, Jan Lebeda, Michael Verner
Jesličkáři   vánoční koleda z Benecka, sólo Štěpán Vodáček,  
    Lukáš Vašek, Petr Jiran, Jakub Tichý, Kryštof Pravda
Radujte se ptáčátka  krkonošská koleda, sólo Martin Kupčík 
Jak jsi krásné neviňátko
Dormi, dormi   italská koleda, sólo Jakub Tichý
Deck the Hall   anglická koleda, sólo Petr Jiran, Jan Lebeda,   
    Michael Verner
Offertorium solenne  Šimon Brixi (1693-1735), sólo Petr Jiran,   
    Jan Lebeda, Michael Verner
The Virgin Mary had a baby boy trinidadská koleda, sólo Štěpán Vodáček,   
    Jan Lebeda, Michael Verner
Adeste fideles

program hraje a zpívá

Chlapecký sbor Bruncvík
Benjamínci a Lvi

Jiřina Dvořáková, varhany a klavír
Marta Ebenová, scéna a režie pastýřské hry

Lenka Pištěcká, sbormistryně

● Jiřina Dvořáková-Marešová
vystudovala hru na varhany na Konzervatoři v praze ve třídě prof. Josefa popelky 
a Hudební fakultu akademie múzických umění v praze pod vedením doc. Jaroslava 
Tůmy. Svá studia si rozšířila na Hochschule für musik und Theater Hamburg 
ve třídě prof. Wolfganga Zerera. 
Již během svého studia se začala zajímat o stylovou interpretaci barokní hudby, 
o hru na historické typy nástrojů a o varhanní improvizaci. Účastnila se proto mno-
ha zahraničních mistrovských kurzů. pracovala pod vedením vynikajících peda-
gogů a interpretů, jako např. m. Haselböck, E. Ulmann, m. Sander, m. Bouvard, 
L. Lohmann, E. Kooimann, H. Franke ad.
Vystupuje na mnoha mezinárodních hudebních festivalech v Čechách i zahraničí. 
Nahrává pro Český rozhlas v rámci projektu Historické varhany Čech a moravy.
S Chlapeckým sborem Bruncvík spolupracuje od roku 2010 na všech významných 
projektech sboru.

● Marta Ebenová
Dlouholetá členka dětského sborového studia Zvoneček, později následného 
dívčího sboru abbellimento. Hraje na klavír a cembalo, na Filosofické fakultě 
studovala Divadelní vědu a v současné se věnuje režii na DamU.
S chlapeckým sborem Bruncvík spolupracuje již několik let, vedla přípravku Lvi 
a připravovala „hravou nauku“ a její přínos je nenahraditelný především při velkých 
letních soustředěních sboru.

● Benja (zkráceně Benjamínci) a Lvi 
jsou přípravná oddělení sboru Bruncvík. Benjem se stane každý hošík, který již 
udrží buben a občas i notu ! především však je hravý a všeho schopný...
Lvem pak nazýváme hocha, který se dokáže z něžného stadia benjamínek proměnit 
ve řvoucího lva a během následujícího roku pak zvládne svůj řev kultivovat 
do líbezného rytířského zpěvu.

Benjamínci: 
Jeník, Vojta, Eliáš, Jakub, David
Lvi: 
Čenda, Lucián, Tobias, Jakub
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