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	 Pásmo	 Magdalenky	 zakončí	 skladba	 dnes	 již	 zmiňovaného	
Emila Hradeckého,	a	to	náladově	kontrastní	skladbička	Fordka  
a lordka,	v	jejíž	zpívané	části	i	klavírní	předehře	jsou	jasně	patrné	
ony	jazzové	tendence	a	hravá	práce	s	rytmem.

Kantiléna	vznikla	v	roce	1956	jako	Šlapanický	dětský	sbor;	do	roku	
1967	však	přerostla	pod	vedením	Ivana	Sedláčka	ve	výběrovou	in-
stituci,	která	spolupracuje	s	předními	dirigenty,	orchestry	i	skladateli.	
Je	 laureátkou	 řady	mezinárodních	 sborových	 soutěží;	 z	 posledních	
úspěchů	 jmenujme	3	zlaté	medaile,	které	vybojovala	v	silné	konku-
renci	150	sborů	na	3.	evropských	sborových	hrách	v	lotyšské	Rize.	
Zpívala	v	evropských	zemích,	v	USA,	Kanadě	a	Japonsku.	Od	roku	
1984	působí	při	Filharmonii	Brno	a	spoluúčinkuje	na	jejích	akcích.		
K	náročnému	koncertování	hlavního	sboru	se	děti	chystají	ve	starším	
přípravném	sboru	–	Kantilénce	a	ti	nejmenší	v	Magdalence,	po-
jmenované	 po	 bývalé	 člence	 a	 současné	 patronce	Magdaleně	Ko-
žené.
	 Hlavním	dirigentem	a	uměleckým	vedoucím	Kantilény	je	Jakub 
Klecker,	 absolvent	 brněnské	 konzervatoře	 a	 pražské	 AMU.	 Od	
roku	 2007	 působil	 jako	 dirigent	 v	 Janáčkově	 opeře	 NdB;	 v	 sezo-
ně	 2013/2014	 nastoupil	 na	místo	 šéfdirigenta	 a	 zrealizoval	 řadu	
úspěšných	 inscenací	 na	 domácí	 scéně	 i	 v	 zahraničí	 –	 v	 pražském	
Národním	divadle	Figarovu svatbu	nebo	večer	komponovaných	ba-
letních	opusů	Ballettissimo;	v	roce	2013	debutoval	s	Verdiho	Aidou	
ve	Státním	divadle	v	Norimberku,	roku	2017	s	Mozartovou	Figarovou 
svatbou	v	polské	Vratislavi	a	na	zájezdu	Janáčkovy	opery	do	Ománu	
(2014)	uvedl	–	poprvé	na	Arabském	poloostrově	–	Dvořákovu	Rusal-
ku.	Mimoto	spolupracuje	s	našimi	 i	zahraničními	orchestry	–	připo-
meňme	turné	po	Japonsku	s	Filharmonií	Brno	v	letech	2007	a	2009.	
Opakovaně	účinkoval	na	festivalech	MHF	Brno,	Janáček	Brno,	Rhein-
gau	Musik	Festival	a	Pražské	jaro.	V	současné	době	je	šéfdirigentem	
Moravské	filharmonie	Olomouc	a	hudebním	ředitelem	opery	Národ-
ního	divadla	moravskoslezského	 v	Ostravě.	Od	 roku	2014	působí	
pedagogicky	na	JAMU	v	Brně.	
	 Michal Jančík	vystudoval	hudební	vědu	na	Masarykově	univer-
zitě,	hudební	výchovu	a	řízení	sboru	na	Ostravské	univerzitě	a	dirigo-
vání	sboru	na	JAMU.	Jeho	hlavní	činností	je	nyní	sbormistrovská	práce		
v	Kantiléně,	kde	je	od	roku	2011	sbormistrem	Kantilénky	i	koncertního	
sboru.	Se	sborem	absolvoval	řadu	zahraničních	turné	a	soutěží,	pre-
miéroval	 díla	 současných	 českých	autorů	 (Vít	 Zouhar,	 Robert	Hejnar	
aj.),	připravil	jej	na	spolupráci	s	významnými	hudebními	tělesy	(např.	
Česká	filharmonie,	Staatsphilharmonie	Nürnberg	aj.)	i	pro	účinkování	
v	hudebně-dramatických	dílech	(Mahenovo	divadlo,	Divadlo	na	Orlí).	
V	 dřívějších	 dobách	 založil	 a	 vedl	 amatérský	 smíšený	 sbor	 Magna		
Diesis	ve	Velkém	Meziříčí,	s	nímž	získal	mnohá	ocenění	v	mezinárodní	
soutěži	Svátky	písní	Olomouc.	Se	sborem	Perličky	při	ZŠ	Jana	Babáka	
v	Brně	zvítězil	v	katalánském	Malgrat	de	Mar	a	zároveň	dostal	Cenu	
pro	nejlepšího	dirigenta	festivalu.	Působí	také	jako	externí	spolupracov-
ník	České	televize	při	realizaci	záznamů	z	oblasti	klasické	hudby,	je	
častým	členem	porot	ve	sborových	soutěžích.
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	 Sbormistryní	 Magdalenky	 je	 od	 roku	 2011	 Veronika Novo- 
sádová.	Studium	na	Pedagogické	fakultě	a	Akademii	staré	hudby	při	
MU	ji	vedlo	jednak	k	pedagogické	činnosti,	ale	i	k	rozšíření	hudebně-
-edukačních	obzorů	v	rámci	doktorského	studia.	Pěvecky	spolupracu-
je	 se	 soubory	Czech	Ensemble	Baroque,	 Ensemble	Versus,	 Societas	
Incognitorum,	Ars	Brunensis	a	Musica	Animata.	V	roli	chorovoda	se	
pravidelně	 účastní	 Letní	 školy	 barokní	 hudby	 v	Holešově.	 Pod	 jejím	
vedením	Magdalenka	získala	opakovaně	Zlaté	pásmo	na	soutěži	Za-
hrada	písní,	zlatá	ocenění	na	sborovém	festivalu	Slovakia	cantat	a	na-	
vázala	uměleckou	spolupráci	s	Divadlem	Husa	na	provázku	a	se	spol-
kem	pro	současnou	hudbu	Konvergence,	pod	jehož	záštitou	natočila	
autorské	CD	Bambulín.

S	 Kantilénou	 tentokrát	 spolupracují	 klavírista	 a	 varhaník	 Marek 
Paľa,	pedagog	JAMU	v	oborech	klavírní	improvizace	a	komorní	hra,	
a	Jiří Klecker,	pedagog	na	ZUŠ	Antonína	Doležala.

Dominika Volfová

Prosíme	posluchače,	aby	zaujali	svá	místa	včas,	vypnuli	mobilní	tele-
fony	a	během	koncertu	nefotografovali.	Po	jeho	začátku	není	vstup	do	
sálu	umožněn.	Změna	programu	a	účinkujících	vyhrazena!

Za spolupráci děkujeme

Zveme vás na

Vánoční matiné v	Besedním	domě	22.	12.	2019	v	10:30:	Magda-
lenka	a	Kantilénka,	řídí	Veronika	Novosádová	a	Michal	Jančík

Tradiční vánoční koncert	 v	 katedrále	 sv.	Petra	a	Pavla	25.	12.	
2019	v	16:00:	české	a	světové	koledy	a	pastorely;	Kantilénka	a	Kan-
tiléna,	řídí	Michal	Jančík	a	Jakub	Klecker

Filharmonie	Brno,	příspěvková	organizace
Komenského	náměstí	534/8,	602	00	Brno,	 	+420	539	092	801
www.filharmonie-brno.cz,	www.salprobrno.cz

Statutární	město	Brno	finančně	podporuje	Filharmonii	Brno.	
Vybrané	koncerty	se	konají	za	finanční	podpory	JmK	a	MK	ČR.



JAN VIČAR
Krátkozraká krajta

Lidová /	arr.	PETR EBEN
V kolaji voda

ZDENĚK LUKÁŠ
Šly panenky silnicí,	tři	variace	na	lidovou	píseň	
Kolotoč

JAN VIČAR
Skřítek Budulínek

EMIL HRADECKÝ
Gloria Patri

Lidová /	arr. JAROSLAV DOSTALÍK
Pod dubem, za dubem

EMIL HRADECKÝ
Mléčná dráha

Kantilénka,	starší	přípravné	oddělení
Marek Paľa klavír,	Jiří Klecker housle,	řídí Michal Jančík

HANS LEO HASSLER
Gratias agimus tibi

JACOBUS HANDL GALLUS
Ave Maria

GIOVANNI PIERLUIGI da PALESTRINA
Alma Redemptoris Mater

BOHUSLAV MARTINŮ
Špalíček	(výběr	z	baletu)
Hra	na	vlčka	–	Hra	na	královnu	–	Vynášení	smrti

Kantiléna,	koncertní	sbor
Marek Paľa klavír, řídí	Jakub Klecker a Jiří Klecker

přestávka	I	20'

Lidové písně
Já do lesa nepojedu – Jede, jede poštovský panáček 

Ti zlosejnští muzikanti – Liboce sa liboce – Okolo Frýdku 
cestička (arr.	MILAN UHEREK)

LADISLAV NĚMEC
Telefonní omyl

PETR EBEN
Elce pelce kotrmelce	(výběr	z	cyklu)
Zajíc	–	Leť,	husičko,	leť	–	Husar

IVANA LOUDOVÁ
Vosa a bodlák

EMIL HRADECKÝ
Fordka a lordka

Magdalenka,	mladší	přípravné	oddělení
Marek Paľa klavír,	řídí Veronika Novosádová

PETR EBEN
O vlaštovkách a dívkách	(výběr	z	cyklu)
Dívča,	dívča,	laštovička	–	Či‘s	něbyl	doma	–	Svítání	–	Ta	naša	lavečka	
–	Kukačka	kuká	–	Vlaštovička	lítá

Kantiléna,	koncertní	sbor,	řídí Michal Jančík

Tradičním	podzimním	koncertem	zahajuje	Kantiléna	svoji	64.	sezonu.	
Zazní	jak	díla	českých	autorů	více	či	méně	známých,	tak	výběr	z	re-
nesanční	polyfonie,	ke	které	se	koncertní	sbor	po	odmlce	vrací	a	která	
tvoří	rozsáhlou	tradici	v	historii	sboru.	

Koncert	zahajuje	starší	přípravné	oddělení	Kantilénka	s	pestrým	pro-
gramem	českých	autorů	20.	a	21.	století.	Skladatel	a	muzikolog	Jan 
Vičar	(1949)	se	kromě	hudební	tvorby	pro	děti	věnuje	také	činnosti	
vědecké	 a	 publikační.	 Jeho	 skladatelská	 práce	 pak	 zahrnuje	 široký	
žánrový	i	stylový	rozptyl.	Skladby	Krátkozraká krajta a Skřítek 
Budulínek	jsou	vybrány	z	autorova	cyklu	Co mi ještě zbylo ze Žáčka 
z	roku	2000.	
	 Zdeněk Lukáš (1928–2007)	byl	hojně	uváděným	skladatelem	
druhé	poloviny	20.	století,	 jako	sbormistr	se	soustředil	především	na	
hudbu	 vokální.	 V	 jeho	 rozsáhlém	 odkazu	 nalezneme	mimo	děl	 kla-
sických	 také	hudbu	k	filmům.	Ve	skladatelově	variační	úpravě	zazní	
lidová	píseň	Šly panenky silnicí	a	poté	jeho	autorská	skladba	Ko-
lotoč.	
	 Emil Hradecký	(1953)	ve	své	skladatelské	tvorbě	vychází	z	pe-
dagogické	činnosti	na	základní	umělecké	škole,	a	proto	se	zaměřuje	
především	na	tvorbu	pro	děti.	Jeho	sborové	skladby	již	získaly	něko-
lik	soutěžních	ocenění	a	vyznačují	se	zejména	nápadnými	jazzovými	
tendencemi.	 Dnes	 uváděná	 skladba	 Mléčná dráha	 z	 cyklu	 Písně 
kosmické	s	dětskou	fantazií	polemizuje	o	rozlitém	mléce	po	nebi;	pro-

tikladem	 je	 vážnější,	 avšak	 stále	 rytmicky	 živelná	 skladba	 Gloria 
Patri (Sláva	Otci)	na	latinský	duchovní	text.	
	 Autorské	skladby	v	programu	doplňují	aranžované	lidové	písně.		
V	úpravě	Petra Ebena	(1929–2007)	zazní	píseň	V kolaji voda 	
a	v	aranži	Jaroslava Dostalíka	píseň	Pod dubem, za dubem.	

Koncertní	sbor	zahajuje	svoji	část	třemi	skladbami	z	širokého	spektra	
renesanční	polyfonie,	které	má	na	repertoáru.	Čtyřhlasá	kompozice	
Gratias agimus tibi	Hanse Leo Hasslera	(1564–1612),	v	pře-
kladu	 Vzdáváme Ti díky,	 má	 oslavný	 charakter.	 Následující	 sklad-
ba	Ave Maria	(Zdrávas	Maria)	pochází	z	pera	Jacoba Handla 
Galla (1550–1591),	původem	slovinského	skladatele	a	kapelníka,	
který	však	dosáhl	významného	postavení	ve	službách	olomouckého	
biskupa	 Stanislava	 Pavlovského.	 Jeho	 zhudebnění	 katolické	 modlit-
by	je	poklidnou	pětihlasou	kompozicí,	v	níž	vyznívá	záměrná	práce		
s	echem.	Polyfonní	trojici	uzavírá	zhudebnění	jedné	ze	čtyř	marián-
ských	antifon,	Alma Redemptoris Mater	(Slavná	Matko	Spasite-
le),	jehož	autorem	je	Giovanni Pierluigi da Palestrina	(1525	až	
1594).	V	samém	úvodu	 lze	zřetelně	slyšet	nástup	 tématu	shodného	
ve	všech	čtyřech	hlasech,	které	se	dále	rozvíjí	vzájemnou	kontrapunk-
tickou	prací	a	směřuje	až	k	závěrečnému	durovému	akordu	v	plném	
zvuku	celého	sboru.	
	 Následuje	 výběr	 z	 baletu	 Špalíček	 Bohuslava Martinů	
(1890–1959).	Dílo	o	 třech	dějstvích	napsal	skladatel	během	svého	
pobytu	 v	 Paříži,	 kde	 touto	 cestou	 vzpomínal	 na	 domov	 a	 českou	
poetiku.	Kantátový	soubor	je	tvořen	volným	pásmem	pohádek,	lido-
vých	her	a	tradic.	Kompletní	dílo	s	orchestrální	instrumentací	zaznělo		
v	podání	Kantilény,	Kühnova	dětského	sboru	a	Filharmonie	Brno	na	
jaře	 roku	2016,	dnes	zazní	 tři	 vybrané	části	 s	původním	klavírním	
doprovodem.	
	 Ve	druhém	bloku	koncertního	sboru	zazní	výběr	z	cyklu	O vlaš-
tovkách a dívkách	Petra Ebena	(1929–2007),	hojně	zastoupe-
ného	skladatele	v	 repertoáru	všech	oddělení	sboru.	Šest	vybraných	
částí	pro	 tři	hlasy	a	cappella	pojednává	na	základu	 lidových	písní		
o	šťastné	i	nešťastné	lásce	v	charakterově	různorodých	zpěvech.		

Mladší	přípravné	oddělení	Magdalenka	vítá	ve	 svých	 řadách	nové	
zpěváčky,	z	nichž	pro	mnohé	je	dnešní	podvečer	prvním	koncertním	
vystoupením	 v	 jejich	 životě.	 Své	 vystoupení	 zahajuje	 pěti	 lidovými	
písněmi,	na	které	navazuje	autorská	skladba	Telefonní omyl	La-
dislava Němce	(1922)	z	druhého	dílu	sbírky	20 písniček pro děti.	
Stejně	jako	v	ostatních	písních	sbírky	se	skladatel	snaží	jednoduchými	
rýmy	a	jazykovými	hříčkami	vnést	do	písně	legraci.	
	 Od	Petra Ebena	(1929–2007)	dále	zazní	výběr	tří	skladbiček	
z	cyklu	Elce pelce kotrmelce,	dokončeného	v	roce	1970,	s	veselý-
mi	a	jednoduchými	texty	Václava	Fischera.
	 Ivana Loudová	(1941),	mimo	jiné	profesorka	pražské	Akade-
mie	múzických	umění,	má	vedle	četné	orchestrální	a	komorní	tvorby	
na	kontě	také	tvorbu	pro	děti.	Ve	střídajícím	se	třídobém	a	dvoudo-
bém	metru	zazní	zábavný	příběh	ve	skladbě	Vosa a bodlák	opět	
na	text	Václava	Fischera.	


