Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků

73. komorní koncert na radnici
Předvánoční hudební setkání 2014

lidová muzika a písně s vánoční tematikou
v podání špičkových profesionálů a městského amatérského sboru
http://www.rozhlas.cz/broln/portal - http://mim.cemotel.cz/modrice/sbor

Sólisté BROLN
František Černý (primáš BROLN) - housle a zpěv,
Jan Telecký – cimbál, Pavel Trkan – kontrabas

jako hosté a

Smíšený pěvecký sbor
města Modřice
diriguje Jana Šuplerová

středa 10. prosince 2014 v 19 hodin
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích
vstupné dobrovolné

Program

Sólisté BROLN
A já dobre vím
- čardáš – Kopanice
Javořina, chlapci
- táhlá – Bílovice
Měl jsem galánečku
- sedlácká – Bílovice
Cimbál polka
Až pojedu orat
- táhlá – Podluží
Už je slunko
- táhlá – Podluží
Kohútku jarabí
- vrtěná – Podluží
Už dozrála kukurička
- verbuňk – Podluží
Frajír, milý frajír
- táhlá – Podluží
Čardáše od Debrecína
- čardáš – Maďarsko
Verbovali na Myjavě
- čardáš - Myjava (Petr Surý)
Došli sme k vám na koledu - krokem – Podluží
Copak je to nového
- vánoční rytmická – Moravská
Díťa se nám narodilo
- vánoční rychlá - Valašsko

přestávka

Smíšený pěvecký sbor města Modřice
Den přeslavný
Kristus Pán se narodil
Kolednice idú
Padla rosa studená
Tichá noc
Vzhůru, vzhůru, pastuškové
Hej, člověče Boží
Zajíc běží k háji
Bim Bam

- lidová
- lidová
- lidová
- lidová
- F. X. Gruber a F. Mohr
- lidová
- P. Pokorný a M. Zavřilová
- lidová
- D. Vančura a F. Nedvěd

O účinkujících
František Černý
Pochází z Moravského Krumlova a přestože nestudoval na střední ani vysoké
škole uměleckého zaměření (absolvoval obor Fyzikální elektronika a optika na
Přírodovědecké fakultě UJEP v Brně), ještě během studií mu učarovala hudba.
Nejdříve orchestrální hra na housle a violu, následně pak cimbálová muzika jako primáš v souboru Včelaran z Bílovic u Uherského Hradiště, angažmá v
Cimbálové muzice Petra Olivy, která spolupracovala s populárním zpěvákem
Jožkou Černým a v řadě dalších. Od roku 2007 pak převzal umělecké vedení
BROLN.
Jan Telecký
Vystudoval na brněnské a kroměřížské konzervatoři hru na klavír a na cimbál a
studoval u slovenského virtuóza L'udovíta Daniela. Učí na ZUŠ Ivančice hru na
klavír, je cimbalistou v BROLN a spolupracuje i s dalšími muzikami.
Pavel Trkan
Absolvent konzervatoře ve hře na kontrabas, postupně byl členem řady
významných cimbálových muzik, nyní sólista BROLN a také autor řady úprav i
pro jiné muziky. Vedoucí cimbálových muzik dětského souboru Valášek a učitel
hry na dudy a kontrabas na ZUŠ Jaroslava Kvapila v Brně.
Smíšený pěvecký sbor města Modřice
částečně navazuje na sbor při ZUŠ (1998-2001, R. Zavadil) a od konce r. 2001
(poprvé - rozsvícení Vánočního stromu 13. 12.) působí jako sbor města
Modřice. Pod novým zřizovatelem sbor střídavě vedly Jana Šuplerová, roz.
Kovářová (v letech 2001 až 2008) a Lucie Tomečková. roz. Vitásková (2009
až 2014). Od prázdnin 2014 po návratu Jany Šuplerové z mateřské dovolené,
sbor opět pracuje pod jejím vedením.
Kromě koncertů a pravidelných akcí v Modřicích, sbor úspěšně vystupoval v
Divadle Na provázku v Brně a jinde v blízkém i vzdálenějším okolí (Chrlice,
Šlapanice, Obřany, Neslovice, Oslavany, Rosice, Horní Dubňany, JezeřanyMaršovice, Mutěnice, Želešice) a v květnu 2010 spolu s Lanstrasser
Mandolinenverein TUMA ve slavnostním sále radnice 3. městské části
Landstrasse - Wien.
Jana Šuplerová
Absolventka brněnské konzervatoře v oboru dirigování ze třídy profesora Petra
Fialy. Na SZUŠ v Brně vyučovalae hru na klávesové nástroje a věnovala se též
aktivnímu zpěvu. Spolupracovala s ansámbly Kvintet de Monte, Musica da
Camera Brno, Ars Brunensis Chorus a skupinou Kamelot. Podílela se též na
provedení opery Acis a Galatea (Händel), Don Giovanni (Mozart) a byla členkou
pěveckého oktetu "Sol et Sedes" v Brně. Od konce roku 2001 je sbormistrem
Smíšeného pěveckého sboru města Modřice.

Realizační tým komorních koncertů na radnici,
Smíšený pěvecký sbor města Modřice i ostatní účinkující

přejí všem pěkné Vánoce a hodně zdraví v roce 2014
(foto Miroslava Hájka z rozsvícení Vánočního stromu 2014 v Modřicích)

Pozvání na další Modřické koncerty na radnici a DFS MODŘICE 2015:
73 - Sólisté BROLN a Modřický pěvecký sbor – středa 10. prosince 2014
74 - Rozpravy milostné – vážné i veselé pásmo z období renesance a baroka
Martina Macko – zpěv, Simona Holubcová – loutna - středa 28. ledna 2015
75 - účinkující v jednání - středa 25. března 2015
76 - Setkání při swingu - Jazzové trio a sólisté ZUŠ,
Modřický pěvecký sbor - středa 27. května 2015
77 - Dětské folklorní setkání v areálu ZŠ - sobota 13. června 2015
78 - účinkující v jednání - středa 21. října 2015
79 - Sólisté BROLN a Modřický pěvecký sbor - středa 9. prosince 2015
Fotoreportáže Miroslava Hájka z Komorních koncertů na radnici přináší
Modřický internetový magazín – http://mim.cemotel.cz/modrice/koncerty – vydává Vlastimil Čevela,
výběr foto též nové stránky radnice - www.mesto-modrice.cz a Modřický Zpravodaj

