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Sbormistryní Magdalenky je od roku 2011 Veronika Novosádo-
vá. Studium na Pedagogické fakultě a Akademii staré hudby při 
Masarykově univerzitě ji vedlo jednak k pedagogické činnosti, ale  
i k rozšíření hudebně-edukačních obzorů v rámci doktorského studia. 
Pěvecky spolupracuje se soubory Czech Ensemble Baroque, Ensem-
ble Versus, Societas Incognitorum, Ars Brunensis a Musica Anima-
ta. V roli chorovoda se pravidelně účastní Letní školy barokní hudby  
v Holešově. 
 Pod jejím vedením Magdalenka získala opakovaně Zlaté pásmo 
na soutěži Zahrada písní, zlatá ocenění na sborovém festivalu Slova-
kia cantat a navázala uměleckou spolupráci s Divadlem Husa na pro-
vázku a se spolkem pro současnou hudbu Konvergence, pod jehož 
záštitou natočila autorské CD Bambulín.
 
S Magdalenkou a Kantilénkou tentokrát spolupracují klavírista  
a varhaník Marek Paľa, pedagog JAMU v oborech klavírní impro-
vizace a komorní hra, členové Filharmonie Brno: houslisté Irena 
Hůrková a Jan Rybka, violista Julián Veverica, cellista Lu-
káš Svoboda a kontrabasistka Anežka Moravčíková; Hana  
Oráčová působí na ZUŠ Universum, Lucie Křížová je mj. členkou 
Českého filharmonického sboru Brno a hlasovou poradkyní Kantilén-
ky, mladičká Anna Marie Havířová už hraje v Divadle Polárka 
(Alenku v představení Alenka za zrcadlem) a v brněnském Národním 
divadle (v inscenaci Zemský ráj to na dohled?).

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!

Vánoční matiné
Magdalenky
a Kantilénky
Besední dům
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Za spolupráci děkujeme

Zveme vás na

Tradiční vánoční koncert Kantilény v katedrále sv. Petra a Pavla 
25. 12. 2019 v 16:00: Britten Ceremony of Carols, Jančík (arr.) 
Letem vánočním světem, Emmert Vánoční oratorium, společný zpěv 
Narodil se Kristus Pán; Kantiléna a Kantilénka, řídí Michal Jančík  
a Jakub Klecker

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.



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

MELIKA YILDIZOVÁ
Betlém, vánoční příběh s koledami
Narodil se Kristus Pán – Pásli ovce Valaši – Tedy poženem – Betlémská 
hvězda – My tři králové – Uspávání Ježíška – Já malý přicházím 
koledovat – Tichá noc – Nesem vám noviny – Byla cesta ušlapaná

Magdalenka, mladší přípravné oddělení
Anděl Anna Marie Havířová j.h.
Marek Paľa klavír
sbormistryně Veronika Novosádová

Společný zpěv koled
Štědrej večer nastal – Veselé vánoční hody – Dej Bůh štěstí – Půjdem 
spolu do Betléma – Tichá noc – Narodil se Kristus Pán

Koncert se koná bez přestávky.

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 blo-
cích dále cestuje přes evropské i mimoevropské země. Návštěva jed-
notlivých zemí s sebou nese také ukázku národních jazyků (v prvních 
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. 

Magdalenka, mladší přípravné oddělení Kantilény, uvede vánoční 
příběh s koledami, který nese název Betlém. Jedná se o autorskou 
tvorbu Meliky Yildizové (nar. 5. 12. 2003), studentky Gymnázia 
Matyáše Lercha. Představení napsala na míru právě Magdalence a po- 
prvé byl tento jímavý příběh uveden na tradičním vánočním matiné 
v roce 2016. Melika se zajímá o literaturu, a proto si jako inspiraci 
zvolila zpracování vánočního příběhu Janem Antonínem Pitínským.
 Betlém je napínavý příběh s veselými glosami, plný lásky, pokory, 
naděje, touhy a společného souznění. Představení tvoří sedm obrazů 
a je protkané nejen biblickou linkou příběhu, sledující Marii a Josefa 
na cestě do Betléma či narození Krista, ale obohacují jej také příběhy 
lidových postav, jako jsou pastýři, venkovské děti a jejich maminka či 
nadpřirozené bytosti – hvězda a anděl. Ti všichni vnášejí do příběhu 
atmosféru staročeských Vánoc, představu zasněžené ladovské cesty 
ke kostelu nebo záři Betlémské hvězdy, která je vybízí vypravit se na 
cestu. Tato linie příběhu vyniká hravostí a veselostí dětských hereckých 
výkonů, kdy autorka dokáže vést dialogy citlivě s ohledem na dětskou 
mluvu a vytváří mnohdy vtipné glosy, jež vyzařují přirozenou dětskou 
zvědavost a čistotu. Oproti tomu nastoluje k zamyšlení i vážná témata, 

kdy se linie příběhu stáčí od kontrastu jemné dětské duše k příběhu 
temnoty a zloby v podobě hrůzného činu krále Heroda, vedeného 
touhou po moci a mamonu. Příběh je ovšem poselstvím, a tak se ne- 
bojme, přijdou i tři králové-mudrci z Orientu vedeni hvězdou, kteří 
společně s prostými lidmi s velkým srdcem obnoví rovnováhu smíření. 

„Každej, kdo můžeš, zpívej, kdo nemůžeš, aspoň se dívej. Svýho 
srdce už se neboj, svý hříchy už si neopakuj. Kdo můžeš, zpívej, ať 
zpívají i ti, co mají huby drátěný, co mají ruce dřevěný, co mají oči 
plátěný.“
„V pravdě Boží syn se zjevil – a je mír: ticho v polích. Pevné je, co 
bylo vratké – a kdo měl tu být jen krátce – bude tu dýl. Svezla se 
hvězda z nebeských výšin, hvězda se svezla – zatřpytila. Alelujá!“ 

(J. A. Pitínský: Betlém)

Kantiléna vznikla v roce 1956 jako Šlapanický dětský sbor; do 
roku 1967 však přerostla pod vedením Ivana Sedláčka ve výběro-
vou instituci, která spolupracuje s předními dirigenty, orchestry i skla- 
dateli. Je laureátkou řady mezinárodních sborových soutěží; z po- 
sledních 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 Ja-
ponsku. Od roku 1984 působí při Filharmonii Brno a spoluúčinkuje 
na jejích akcích. 
 K náročnému koncertování hlavního sboru se děti chystají ve star-
ším přípravném sboru – Kantilénce a ti nejmenší v Magdalence, 
pojmenované po bývalé člence a současné patronce Kantilény Mag-
daleně Kožené. Hlavním dirigentem a uměleckým vedoucím Kantilény 
je Jakub Klecker, šéfdirigent Moravské filharmonie Olomouc a hu-
dební ředitel opery Národního divadla moravskoslezského v Ostra-
vě. 

Dirigentem koncertní Kantilény a přípravného sboru Kantilénky je Mi-
chal Jančík. Vystudoval hudební vědu na Masarykově univerzitě, 
hudební výchovu a řízení sboru na Ostravské univerzitě a dirigování 
sboru na JAMU v Brně. Jeho hlavní činností je nyní sbormistrovská 
práce v Kantiléně, kde působí od roku 2011. Se sborem absolvo-
val řadu zahraničních turné a soutěží, premiéroval díla současných 
českých autorů (Vít Zouhar, Robert Hejnar aj.), připravil jej na spo-
lupráci s významnými hudebními tělesy (např. Česká filharmonie,  
Staatsphilharmonie v Norimberku aj.) i pro účinkování v hudebně-dra-
matických 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 obdržel Cenu pro nejlepšího dirigenta festivalu. Působí 
také jako externí spolupracovník České televize při realizaci zázna-
mů klasické hudby, je častým členem porot ve sborových soutěžích.


