POZVÁNKA NA :
EVROPSKÝ FESTIVAL DUCHOVNÍ HUDBY
ŠUMAVA-BAYERISCHER WALD
13. KVĚTNA - 5. ČERVNA 2011
KOLEGIUM PRO DUCHOVNÍ HUDBU

V sobotu 4. června 2011 od 16:00 uskuteční v chlistovském
kostele Povýšení sv. Kříže koncert, na němž vystoupí:
SUŠICKÝ DĚTSKÝ SBOR
SUŠICE

Sbor byl založen v roce 1969 jeho současným
sbormistrem Josefem Baierlem. Ve sborovém
zpívání je zapojeno téměř dvě stě dětí ve věku
od 4 do 18 let. Sborový repertoár je velmi
různorodý, snaží se zpěváky i posluchače
koncertů zaujmout celou šíří hudebního umění a
zahrnuje také všechna hudební období od
středověké chorální hudby až po moderní
skladby současných autorů a lidové písně. Po
celou dobu své činnosti sbor spolupracuje s
významnými hudebními skladateli a textaři
(Miroslav Raichl, Václav a Ivo Fischerovi a Věroslav Neumann). Dramaturgii sboru
obohacují choreografická ztvárnění některých skladeb pod vedením Svatavy Čížkové (např.
Otvírání studánek Bohuslava Martinů). Pod názvem „Je kraj, kde voní tráva“ organizuje SDS
od roku 1996 jednou za dva roky festival, na který zve nejen sbory z okolí, ale i špičkové
sbory z celé republiky a ze zahraničí. Během prvních šesti ročníků se zde vystřídalo více než
50 dětských sborů. Hlavním posláním festivalu je setkávání sborů, výměna zkušeností a
pořádání sbormistrovských seminářů.

a

KANTIKA
LITOVEL

První vystoupení sboru bylo dne 27.10.1968.
Původní název zněl: Chudobínský pěvecký sbor.
Od roku 1970 sbor změnil název na Cantica,
který byl v roce 1974 počeštěn. Místo působení
sboru bylo v r. 1977 přeneseno do Litovle.
Nosný program je zaměřen na díla starých
mistrů z období renesance a baroka. Významné
místo však zaujaly i skladby z období
klasicismu i romantismu. Soubor se však
nevyhýbá ani skladbám autorů 20. století a
současných žijících autorů. Pozornost je
věnována i úpravám lidových písní.
Od roku 2003 je uměleckou vedoucí a dirigentkou paní Irena Blektová, která převzala
taktovku po zakladateli sboru panu Vlastimilu Nedomovi. V září r. 1999 byla pořízena MC s
34 skladbami s názvem: Zpívá Kantika. V roce 2006 bylo vydáno CD s 32 vánočními písněmi
pod názvem: Vánoční koledy (od baroka po současnost).
Od svého založení sbor uskutečnil 360 vystoupení v ČR i zahraničí – Německo, Nizozemí,
Itálie, Slovensko a Polsko.
Během své činnosti byl oceněn stříbrnou medailí Leoše Janáčka a v mezinárodní soutěži
Iuventus Mundi Cantat v Olomouci získal stříbrnou medaili v roce 1997, 2000 a 2007.

Po koncertu ( cca v 17:00 ) bude následovat mše sv., kterou
bude sloužit P. František Hylmar, SJ, provinciál českých
jezuitů.
Dovolte mi, abych Vás pozval na obě výjimečné události.
Přeji Vám hezký den,

Ing. Václav Chroust
Bartolomeo, o.s.

http://www.fdh.sumavanet.cz/fdh/cs/ofestivalu.html
http://bartolomeo2008.eu/

