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Ballettissimo; v roce 2013 debutoval s Verdiho Aidou ve Státním diva-
dle v Norimberku, roku 2017 s Mozartovou Figarovou svatbou v pol-
ské Vratislavi a na zájezdu Janáčkovy opery do Ománu (2014) uvedl 
– poprvé na Arabském poloostrově – Dvořákovu Rusalku. Koncertně 
spolupracuje s našimi i zahraničními orchestry. Opakovaně účinko-
val na festivalech MHF Brno, Janáček Brno, Rheingau Musik Festival  
a v roce 2016 na Pražském jaru. Od roku 2014 vyučuje dirigování 
na Janáčkově akademii.

Michal Jančík je dirigentem koncertní Kantilény a přípravného sbo-
ru Kantilénky. Vystudoval hudební vědu na univerzitě v Brně, hudební 
výchovu a řízení sboru na Ostravské univerzitě a dirigování sboru 
na JAMU. Jeho hlavní činností je nyní sbormistrovská práce v Kanti-
léně, kde působí od roku 2011. Se sborem absolvoval řadu zahra-
ničních turné a soutěží, premiéroval díla současných českých autorů 
(Vít Zouhar, Robert Hejnar aj.), připravil jej na spolupráci s význam-
nými hudebními tělesy (např. Česká filharmonie, Staatsphilharmonie  
v Norimberku aj.) i pro účinkování v hudebně-dramatických dílech 
(Mahenovo divadlo, Divadlo na Orlí). 
 V dřívějších dobách založil a vedl smíšený sbor Magna Diesis ve 
Velkém Meziříčí, s nímž získal mnohá ocenění v soutěži Svátky písní 
Olomouc. Se sborem Perličky při ZŠ Jana Babáka v Brně zvítězil v ka- 
talánském Malgrat de Mar a zároveň obdržel Cenu pro nejlepšího 
dirigenta festivalu. Působí také jako externí spolupracovník České  
televize při realizaci záznamů klasické hudby, je častým členem porot 
ve sborových soutěžích.

S Kantilénou tentokrát spolupracují členové Filharmonie Brno: hous-
listé Irena Hůrková a Jan Rybka, violista Julián Veverica, 
cellista Lukáš Svoboda, kontrabasistka Anežka Moravčí-
ková a trumpetisté Ondřej Jurčeka a Petr Hojač; Pavla 
Kopecká působí v Národním divadle Brno, Hana Oráčová 
na ZUŠ Universum, Lucie Křížová je mj. členkou Českého filhar-
monického sboru Brno a současně zastává pozici hlasové porad-
kyně Kantilénky. Jakub Janšta je varhaníkem a ředitelem kůru  
v kostele sv. Františka z Assisi (U křižovníků) v Praze na Starém Městě. 

Dominika Volfová

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

Tradiční vánoční 
koncert Kantilény
katedrála sv. Petra a Pavla
25I12I2019

Za spolupráci děkujeme

Zveme vás na

Z Nové Říše do světa, 3. ab. koncert Filharmonie doma I v Besed-
ním domě 15., 16. a 17. 1. 2020 v 19:30: J. Novák Elegantiae 
tripudiorum, A. Vranický Houslový koncert C dur, P. Vranický Vel-
ká charakteristická symfonie; Jiří Vodička – housle, Filharmonie Brno, 
dirigent Robert Kružík

Liam Noble & Paul Clarvis: West Side Story, 3. ab. koncert 
cyklu Jazz and World Music v Besedním domě 22. 1. 2020 v 19:30: 
David Dorůžka – kytara, Jaromír Honzák – kontrabas, Jiří Slavík –  
kontrabas, klavír, Liam Noble – klavír, Paul Clarvis – perkuse

Bach a Mansurjan, 2. ab. koncert Filharmonie doma II v Besedním 
domě 23. a 24. 1. 2020 v 19:30: J. S. Bach kantáty „Liebster Jesu, 
mein Verlangen“ a „Also hat Gott die Welt geliebt“, Mansurjan Re-
quiem; Anja Petersen – soprán, Andrew Redmond – baryton, Czech 
Ensemble Baroque Choir, Filharmonie Brno, dirigent Alexander Lieb- 
reich. Beseda ke koncertu od 18:15 v ředitelském salonku.

Mozartův efekt, koncert (nejen) pro nastávající rodiče v Besedním 
domě 25. 1. 2020 v 17:00: W. A. Mozart (výběr ze skladeb); Emil 
Drápela – klarinet, Marie Petříková – housle, Filharmonie Brno, diri-
gent Jiří Habart, slovem provází Michaela Kulísková 

Jarní koncert Kantilény v Besedním domě 29. 3. 2020 v 17:00: 
Hurník, Martinů, Britten ad.; Magdalenka, Kantilénka a Kantilé-
na, řídí Veronika Novosádová, 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.



BENJAMIN BRITTEN
Ceremony of Carols (Koledový obřad) op. 28 (výběr)
Procession – Wolcum Yole! – There Is No Rose – Balulalow – 
As Dew in Aprille – This Little Babe – Deo Gracias – Recession

Kantiléna, koncertní sbor
Pavla Kopecká harfa
sbormistr Michal Jančík 

MICHAL JANČÍK (arr.)
Letem vánočním světem, koledy z různých zemí světa 
Byla cesta ušlapaná (moravská)
Šedzi vrabček (slovenská)
Eta noč svjataja (ruská)
Corramos, corramos (venezuelská)

De bon matin (francouzská)
Bim bam (španělská)
Gatatumba (španělská)
O Tannenbaum (německá)

Deck the Halls (anglická)
Jezuś malusieńki (polská)
Co sa stalo (moravská)
Rozmarýn v kostele (řecká)
Gloria

Kantilénka, starší přípravné oddělení
Irena Hůrková, Jan Rybka housle
Julián Veverica viola, Lukáš Svoboda violoncello
Anežka Moravčíková kontrabas
Hana Oráčová flétna, Lucie Křížová bicí nástroje
sbormistr Michal Jančík

FRANTIŠEK EMMERT
Vánoční oratorium pro dětský sbor, varhany a dvě trubky
Nastala koleda – Stala se divná proměna – Krásná Panna Maria – 
Hajej, mé děťátko – Zpívejme všichni vesele 

Kantiléna, koncertní sbor
Ondřej Jurčeka, Petr Hojač trubky 
Jakub Janšta varhany 
sbormistr Jakub Klecker 

společný zpěv
Narodil se Kristus Pán

Tradiční vánoční koncert na Petrově patří mezi vrcholné události kon-
certní sezony Kantilény. Neodmyslitelnou vánoční atmosférou je vždy 
prosycena celá katedrála, obvykle zaplněná do posledního místa. Pro 
současné a také mnohé bývalé členy, jejich přátele i rodiny tak jde o tra- 
diční a milou událost vánočních svátků. 

Benjamin Britten (1913–1976) představuje jednoho z předních an-
glických skladatelů 20. století. V jeho odkazu, inspirovaném staroan-
glickou tvorbou i anglickým folklorem, můžeme nalézt například dva-
náct oper, symfonie či duchovní díla pro různé obsazení. Také dnes 
uváděná vánoční kantáta Ceremony of Carols zastupuje v sez- 
namu autorových děl výrazné postavení. Cyklus (i dnes uváděný výběr 
z něj) rámuje působivá jednohlasá chorální antifona Hodie Christus 
natus est (Dnes se narodil Kristus) z vánočního období, pod názvem 
Procession v úvodu a Recession v závěru. Celý komplet, zkomponova-
ný v roce 1942, tvoří jedenáct částí, převážně pro chlapecký/dětský/
ženský sbor, ale také pro sólový hlas. Netradiční, ale krásný a jemný 
doprovod harfy vytváří zejména v chrámové akustice nezaměnitelné 
kouzlo celkového vyznění. Jak z anglického názvu vyplývá, kantátu 
tvoří koledy, jejichž texty ve středověké i moderní angličtině nebo lati-
ně jsou převážně anonymní. Skladatel během svých cest po provincii 
Nové Skotsko narazil na knihu středověkých básní The English Galaxy 
of Shorter Poems, a ještě během cesty jich několik vybral do zamýšle-
ného díla. Doprovod harfy pak volil ryze z praktických důvodů, jelikož 
se v té době věnoval studiu nástroje za účelem napsat koncert pro har-
fu. Cyklus je již roky osvědčenou repertoárovou „klasikou“ Kantilény, 
a proto jistě není pro mnohé posluchače zcela neznámý. 

Pásmo koled Letem vánočním světem v úpravě Michala Jančí-
ka je souborem vánočních písní z různých částí světa, a tudíž krásným 
dokladem toho, jak se lidová vánoční hudba různí podle národních 
povah, zvyků a tradičních hudebních kultur. Tuto skutečnost se autor 
úprav snažil podtrhnout, proto používá prosté harmonie a nekompli-
kované motivy v mezihrách, které vždy vycházejí z melodií předchozí 
nebo následující koledy a vytváří tak celistvé a kontinuální vánoční 
pásmo. Pomyslný (prů)let začíná v naší moravské domovině a ve třech 
blocích dále cestuje přes evropské i mimoevropské země. Návštěva 
jednotlivých zemí s sebou nese také ukázku národních jazyků (v prv-
ních slokách, v druhých pak přeložených do češtiny), jež v závěru 
všechny sjednocuje latinské Gloria. 
 Moravská píseň Byla cesta zpívá netradičně posmutněle o naro-
zení Krista putující Matce Boží. Jak ptáčkové přijímají toto narození, 
nám vypráví slovenská koleda Šedzi vrabček, ruská Eta noč svjataja 
pojednává o jeho tajemství a temperamentní venezuelská Corramos, 
corramos (Běžme, utíkejme, hudba už hraje) o jeho radostné oslavě.  
Z Francie můžeme vyslechnout přicházející průvod tří králů v koledě 
De bon matin, na kterou následně navazuje španělská píseň Bim bam 
o hvězdě, která krále vede. Gatatumba z Andalusie pak za doprovo-
du bicích nástrojů vypráví právě o nich. Dnes již tradičně vánoční ně-
mecké koledě O Tannenbaum ani nevadí, že v sobě neskrývá tajemství 
o narození Páně nebo vánočních zvycích, pojednává o jedli, která se 

zelená i v zimě. K vánočním hodům a „zdobení síní“ dále zve ang-
lická Deck the Halls a zmrzlé Jezulátko ve stáji pak lituje polská píseň 
Jezuś malusieńki (Malý Ježíšek). Naše domácí a známá koleda Co sa 
stalo zpracovává tradiční scénu andělského zvěstování a svolávání 
muzikantů na cestu k jesličkám. Pomyslný konec Vánoc se blíží s pou-
ze česky znějící, avšak původem řeckou koledou Rozmarýn v kostele 
a celé pásmo oslavně zakončuje latinské Gloria jako provolání slávy. 

Koncert zakončuje opět koncertní sbor, a to Vánočním oratori-
em brněnského skladatele Františka Emmerta (1940–2015). Ten 
se po studiu kompozice na JAMU stal odborným asistentem a v ro- 
ce 1991 také docentem této akademie. Jeho dílo zahrnuje téměř 
všechny hudební oblasti – skladby orchestrální, sborové, sólové i ko-
morní. Z dlouholeté spolupráce skladatele se zakladatelem Kantilény 
Ivanem Sedláčkem také vznikla řada skladeb věnovaných přímo sbo-
ru. Z těch uváděných sborem v posledních letech jmenujme například 
Te Deum, Magnificat nebo komorní oratorium Tvé jméno květná dlaň. 
Vánoční oratorium pak v tomto výčtu zastupuje privilegovanou pozici 
prvního věnovaného díla (bylo dokončeno v roce 1971) a rovněž 
skladby zaznamenané Kantilénou na CD Gloria in excelsis (1994). 
 Výběr pěti částí ze sedmi nabízí pestré a promyšlené zhudebnění 
textů ze Šteyerova kancionálu, který byl v době svého vzniku, tedy  
v období baroka, nejrozšířenějším českým kancionálem. Známé i mé- 
ně známé vánoční texty zasadil autor do čtyřhlasé sborové sazby  
s doprovodem varhan a dvou trubek, a i přes celkové vánoční ladění 
a lyrickou zpěvnost si zahrává s rytmem i náhlým střídáním metra, 
což dodává oživení proudu v tomto období stále znějících jednodu-
chých koled. 

Kantiléna vznikla v roce 1956 jako Šlapanický dětský sbor; do 
roku 1967 však přerostla pod vedením Ivana Sedláčka ve výbě-
rovou instituci, která spolupracuje s předními dirigenty, orchestry  
i skladateli. Je laureátkou řady mezinárodních sborových soutěží;  
z posledních úspěchů jmenujme tři zlaté medaile, které vybojovala  
v silné konkurenci sto padesáti sborů na třetích Evropských sborových 
hrách v lotyšské Rize. Zpívala v evropských zemích, v USA, Kanadě  
a Japonsku. Od roku 1984 působí při Filharmonii Brno a spoluúčin-
kuje na jejích akcích. K náročnému koncertování hlavního sboru se 
děti chystají ve starším přípravném sboru – Kantilénce a ti nejmenší  
v Magdalence, pojmenované po bývalé člence a současné patron-
ce Kantilény Magdaleně Kožené. 

Jakub Klecker, současný šéfdirigent Moravské filharmonie a hu-
dební ředitel opery Národního divadla moravskoslezského, vyrůstal  
v Kantiléně, jejímž je nyní hlavním dirigentem a uměleckým vedoucím. 
Dirigování vystudoval na brněnské konzervatoři a poté na pražské 
HAMU. Od roku 2007 řídil opery a balety v Janáčkově opeře NdB,  
v sezoně 2013/2014 pak jako šéfdirigent. Realizoval řadu úspěš-
ných inscenací na domácí scéně i v zahraničí – v pražském Národním 
divadle Figarovu svatbu nebo večer komponovaných baletních opusů 


