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Klavírista a varhaník Marek Paľa vystudoval hru na varhany a diri-
gování na Konzervatóriu Jána Levoslava Bellu v Banské Bystrici a poté 
v roce 1999 navázal studiem hry na varhany na brněnské JAMU. 
Od roku 1998 navštěvoval Mistrovské varhanní kurzy v Curychu pod 
vedením Jeana Guillou a zúčastnil se také řady soutěží, z nichž stojí 
za zmínku například zisk 2. ceny na soutěži Anglo Czechoslovak 
Trust 2001 v Anglii. V současné době vyučuje improvizaci klavíru  
a komorní hru jako externí pedagog na JAMU a také působí jako 
učitel na ZUŠ. Mimo to koncertuje nejen v České a Slovenské repub-
lice, ale také v dalších zemích (Německo, Švýcarsko, Belgie, Anglie).

Kantilénu dále doprovází hobojistka Marcela Grätzová a členové 
Filharmonie Brno – kontrabasistka Anežka Moravčíková a perku-
sista Petr Hladík.

Dominika Volfová

Prosíme posluchače, aby zaujali svá místa včas a vypnuli své mobilní 
telefony. Změna programu a účinkujících vyhrazena!

Vánoční matiné 
přípravných oddělení 
Kantilény
Besední dům
19|12|2021

Za podporu a spolupráci děkujeme

Zveme vás na

Vánoční koncert Kantilény v katedrále sv. Petra a Pavla 25. 12. 
2021 v 16:00: Teml Gloria in Excelsis Deo, Pololáník Z nebe jsi 
přišel..., Britten Ceremony of Carols; Pavla Kopecká – harfa, Marek 
Paľa – pozitiv, Kantilénka a Kantiléna, sbormistři Veronika Novosádo-
vá a Michal Jančík

Novoroční koncert v Janáčkově divadle 1. 1. 2022 v 20:00: 
Ellington Tři černí králové, Ježek Klavírní koncert, Bernstein Sym-
fonie č. 2 „Věk úzkosti“; Emanuele Arciuli – klavír, Filharmonie Brno, 
dirigent Dennis Russell Davies 

Beethoven & Schumann, 3. ab. koncert Filharmonie doma v Be-
sedním domě 13. a 14. 1. 2022 v 19:00: Beethoven Egmont, pře-
dehra, Beethoven Houslový koncert D dur, Schumann Symfonie 
č. 3 Es dur „Rýnská“; Jan Špaček – housle, Filharmonie Brno, dirigent 
Michel Tabachnik

Omer Klein Trio: Personal Belongings, 3. ab. koncert cyklu 
Jazz & World Music v Besedním domě 18. 1. 2022 v 19:00: Omer 
Klein – klavír, Amir Bresler – bicí, Haggai Cohen-Milo – kontrabas

Hommage à Beethoven, 2. ab. koncert Filharmonie v Janáčkově 
divadle 21. a 22. 1. 2022 v 19:00: Liszt Les préludes, Hindemith 
Houslový koncert, Franck Symfonie d moll; Arabella Steinbacher – 
housle, Filharmonie Brno, dirigent Tomáš Netopil

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 Jihomoravského kraje 
a Ministerstva kultury ČR.



ZDENĚK POLOLÁNÍK 
Dej Bůh štěstí, koledy pro jeden hlas a doprovod

Kantilénka, starší přípravné oddělení
Marek Paľa varhany
sbormistr Michal Jančík

JIŘÍ TEML
Šiška (z cyklu Sluníčko)

EMIL HRADECKÝ
Chumelenice (z cyklu Zpěvníček pro nejmenší 2)
 
PETR EBEN
Čtyři lidové písně zimní

ZDENĚK KRÁL
Véna – Sněhulák (z cyklu Magdalenka)

Magdalenka, mladší přípravné oddělení
Marcela Grätzová hoboj
Marek Paľa klavír
Petr Hladík vibrafon
Anežka Moravčíková kontrabas
sbormistryně Veronika Novosádová

ZDENĚK POLOLÁNÍK 
Z nebe jsi přišel…, koledy pro dva hlasy a doprovod

Kantilénka, starší přípravné oddělení
Marek Paľa varhany
sbormistr Michal Jančík

společný zpěv
Tichá noc – Narodil se Kristus Pán

Koncert se uskuteční bez přestávky.

Vánoční matiné je tradičním předvánočním setkáním dětí z příprav-
ných oddělení a jejich rodin. Toto společně strávené a prozpívané do-
poledne vždy zaručeně vykouzlí tu správnou sváteční atmosféru a na- 
bídne nejmladším členům sboru prostor k předvedení toho, co se do-
sud naučili. 
 Starší Kantilénka má v letošním vánočním období na repertoáru 
dva cykly brněnského skladatele Zdeňka Pololáníka (1935). Oba 
patří mezi autorova četná díla s duchovní tematikou. Kromě duchov-
ních a liturgických skladeb v jeho velmi bohaté tvorbě najdeme také 
hudbu filmovou a televizní nebo díla s prvky avantgardy, se kterou 
experimentoval už v době svých studií na JAMU a která jeho skladby 
dostala i za hranice vlasti. Ve svém prvním vstupu zazpívá Kantilénka 
pásmo Dej bůh štěstí, které se skládá ze tří jednohlasých koled s var-
hanním doprovodem a které skladatel napsal přímo pro Kantilénu na 
žádost jejího sbormistra Ivana Sedláčka. Právě v podání Kantilény pak 
proběhla také premiéra na tradičním vánočním koncertě na Petrově  
v roce 1992. Matiné pak Kantilénka zakončí druhým cyklem Z nebe 
jsi přišel, složeným opět z tradičních vánočních koled. Oba svazky 
koled zaznívají s působivým doprovodem varhan, který vychází ze 
skladatelovy prakticky denní chorální praxe. 
 Mladší Magdalenka si pak připravila několik zimních skladbiček 
různých autorů. Skladba Šiška pochází z cyklu písní Sluníčko Jiřího 
Temla (1935), skladatele, publicisty a také rozhlasového dramatur-
ga. Na svém kontě má mnoho děl pro dětské sbory, která v sobě ne-
sou zřetelné porozumění a lásku k dětskému interpretovi, vyznačují se 
rozmanitostí nástrojového obsazení, použitými literárními předlohami 
i věkovým určením zpěváků. Velmi oblíbeným a nápaditým autorem 
dětských skladeb je také Emil Hradecký (1953), skladatel, aranžér 
a učitel hry na klavír, který se ve své tvorbě rád inspiruje jazzem či 
taneční hudbou. Z jeho Zpěvníčku pro nejmenší 2 uslyšíme skladbičku 
Chumelenice. Jedním z nejpozornějších autorů k potřebám malých 
zpěváků byl Petr Eben (1929–2007) a od něj zazní Čtyři lidové 
písně zimní. Pro lidové písně se zimní a vánoční tematikou zvolil 
ve svých citlivých úpravách mimo jiné doprovod hoboje, jehož barva 
vhodně evokuje pastorální vánoční náladu. Písně Véna a Sněhulák 
pochází z cyklu Magdalenka, který dedikoval přímo nejmladšímu od-
dělení Kantilény Zdeněk Král (1971), skladatel klasické, jazzové 
i populární hudby, autor knih, divadelních představení či televizních 
pořadů pro děti. Na několika projektech spolupracuje s básníkem  
Jiřím Jelínkem, který je zároveň autorem textů celého cyklu Madalenka. 
Ten byl jako komplet premiérován na nedávném podzimním koncertu 
Kantilény. Dnes uvedené dvě části se zimní tematikou autor pro sbor 
zkomponoval dodatečně, ale přesto na koncertě nezazní tak úplně  
v premiéře. Poprvé je totiž děti v komorním obsazení zazpívaly 3. pro-
since tohoto roku v pořadu Sama doma na ČT1, kde také sbormistryně 
Veronika Novosádová spolu se Zdeňkem Králem promluvili nejen o spe- 
cifikách tvorby pro nejmenší děti.
 Jako obvykle pak hudební dopoledne zakončí společný zpěv těch 
nejznámějších koled, aby si každý z účastníků mohl přinést domů tu 
správnou vánoční atmosféru. 

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 starším přípravném sboru – Kantilénce a ti nejmenší  
v Magdalence, pojmenované po bývalé člence a současné patron-
ce Kantilény Magdaleně Kožené. 

Michal Jančík je od roku 2020 uměleckým vedoucím a hlavním 
sbormistrem koncertní Kantilény a staršího přípravného sboru Kan-
tilénka. Vystudoval hudební vědu na Masarykově univerzitě v Brně, 
hudební výchovu a řízení sboru na Ostravské univerzitě a dirigování 
sboru na JAMU. Jeho hlavní činností je nyní sbormistrovská práce 
v Kantiléně, kde působí od roku 2011. Se sborem absolvoval řadu 
zahraničních turné a soutěží, premiéroval díla současných českých 
autorů (Vít Zouhar, Robert Hejnar aj.), připravil jej na spolupráci s vý-
znamnými hudebními tělesy (např. Česká filharmonie, Staatsphilhar-
monie 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. 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 záznamů klasické hudby, je častým čle-
nem porot ve sborových soutěžích.

Veronika Novosádová absolvovala učitelství českého jazyka a li- 
teratury a hudební výchovy na brněnské univerzitě. Následně studo-
vala sólový zpěv na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě MU. 
Tyto zkušenosti přirozeně vyústily nejen k pedagogické činnosti, ale  
i k rozšíření hudebně-edukačních obzorů v rámci doktorského studia. 
Mimo svoji pedagogickou a sbormistrovskou činnost se věnuje dobo-
vě poučené interpretaci vokální tvorby starších slohových období ve 
spolupráci se soubory Czech Ensemble Baroque, Ensemble Versus, 
Ars Brunensis Chorus či Illegal Consort.
 Od roku 2011 je sbormistryní Magdalenky. S ní slaví úspěchy 
na soutěžních festivalech dětských pěveckých sborů: zlaté ocenění 
získala opakovaně na soutěži Zahrada písní v Praze a na festivalu 
Slovakia Cantat v Bratislavě. Úspěšně spolupracuje s Divadlem Husa 
na provázku, kde Magdalenka spoluúčinkovala na představení J. A. 
Pitínského Betlém (2013, 2014), na zahájení Divadelního festivalu 
(2017) a v Adventu na Provázku (2019). Jejím výrazným počinem 
bylo natočení prvního autorského CD nejmladších zpěváčků v historii 
Kantilény. Ze spolupráce se skladatelem Tomášem Pálkou vzešlo v prů- 
běhu roku 2018 CD O skřítkovi Bambulínovi.


