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dánek Alfréda Radoka, kde v závěru každé reprízy uvedla scénicky 
zpracovanou kantátu. 

Kantiléna vznikla v roce 1956 jako Šlapanický dětský sbor; do roku 
1967 však přerostla pod vedením Ivana Sedláčka ve výběrovou insti-
tuci, která spolupracuje s předními dirigenty, orchestry i skladateli. Je 
laureátkou řady mezinárodních sborových soutěží; z posledních úspě-
chů 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 spoluúčinkuje na jejích ak-
cích. K náročnému koncertování hlavního sboru se děti chystají ve 
starším přípravném sboru – Kantilénce a ti nejmenší v Magdalen-
ce, pojmenované po bývalé člence a současné patronce 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 literatury a hudební výchovy na brněnské univerzitě. Následně stu-
dovala sólový zpěv na Akademii staré hudby při Filozofické fakultě 
MU. Tyto zkušenosti přirozeně vyústily nejen k pedagogické činnos-
ti, ale i k rozšíření hudebně-edukačních obzorů v rámci doktorského 
studia. Mimo svoji pedagogickou a sbormistrovskou činnost se vě-
nuje dobově 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 
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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.

S Kantilénou tentokrát spolupracují klavírista a varhaník Marek Paľa, 
pedagog JAMU v oborech klavírní improvizace a komorní hra, členky 
Filharmonie Brno – houslistky Ludmila Netolická, Irena Hůrková 
a violistka Klára Kunc Hegnerová, barytonista Lukáš Hacek  
a vypravěč Vladimír Hauser.

Dominika Volfová

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

Za podporu a spolupráci děkujeme

Zveme vás na

Pavoučí hostina, 5. ab. koncert cyklu Filharmonie doma v Besed-
ním domě 31. 3. a 1. 4. 2022 v 19:00: Berlioz Král Lear, předehra, 
Weber Fagotový koncert F dur, Roussel Pavoučí hostina, koncertní 
provedení baletu-pantomimy; Guilhaume Santana – fagot, Filharmonie 
Brno, dirigent Leoš Svárovský

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.



PETR EBEN
Řecký slovník (výběr z cyklu)
Megalofrosyné – Maches epithymia – Charmoné syntichia

PEKKA KOSTIAINEN
Revontulet

Kantiléna, koncertní sbor
Marek Paľa klavír
řídí Michal Jančík

JAN VIČAR
Když se řekne z cyklu Zpíváme si 

JAN VIČAR 
Ahoj, moře! (výběr z cyklu)
Želvy – Mořský vlk – Spící lodě – Kormoráni – Kormoráni (závěr)

CTIRAD KOHOUTEK
Radovánky (výběr z cyklu)
Konopárum babárum – Kvačice

PETR EBEN
Co se za den zažije (výběr z cyklu)
Brýle – Vejce – Květináč – Krupice

JAN SMOLKA
Turecký med

Kantilénka, starší přípravné oddělení
Marek Paľa klavír
řídí Veronika Novosádová a Michal Jančík

přestávka | 20'

Lidová
Prší, prší 

MILAN UHEREK   
Čtyři lidové písně pro nejmenší (výběr z cyklu)
Ti zlosejnští muzikanti – Okolo Frýdku cestička

Quodlibet lidových písní
Já do lesa nepojedu – Neviděli jste tu mé panenky – 
Jede, jede poštovský panáček

PETER GRAHAM   
Písně Emila Pacičky (The St. Louis Greatest Hits)
Říkanka – Krasobruslařka – Kino – Klukovská – Mlsný Míša – 
Krokodýl – Nebezpečí za městem

Magdalenka, mladší přípravné oddělení
klavír Marek Paľa
řídí Veronika Novosádová

BOHUSLAV MARTINŮ         
Otvírání studánek H 354

Kantiléna, koncertní sbor
Lukáš Hacek baryton
Ludmila Netolická, Irena Hůrková housle
Klára Kunc Hegnerová viola
Marek Paľa klavír
Vladimír Hauser recitace
řídí Michal Jančík

Na tradičním jarním koncertě Kantilény se představí všechna tři oddě-
lení sboru, přípravky s hravými skladbami různých autorů nebo lidový-
mi písněmi, koncertní sbor se pak po letech vrací k osvědčeným dílům, 
která má na repertoáru. 

Koncert zahajuje právě koncertní sbor výběrem z cyklu Řecký slov-
ník Petra Ebena (1929–2007), varhaníka, pedagoga a výrazného 
skladatele sborové tvorby, který dříve s Kantilénou pravidelně spolu-
pracoval. Cyklus na řecké texty obsahuje devět částí s doprovodem 
harfy nebo klavíru, z nichž každá přesvědčivě vyjadřuje jistou emoci či 
ctnost. Všechny části pak svými nelehkými rytmy a melodickými postu-
py kladou vysoké nároky na interprety (celek je navíc určen ženskému, 
nikoliv dětskému sboru). Na koncertě zazní výběr tří částí s dopro-
vodem klavíru: Megalofrosyné znamená v překladu hrdost, Maches 
epithymia dychtivost boje, znázorněnou neutuchajícím hbitým tempem 
až do samého závěru, a finální část Charmone syntichia taktéž ve 
svižném tempu a adekvátně radostném duchu. 
 Skladbu Revontulet finského skladatele Pekky Kostiainena 
(1944) nazkoušel koncertní sbor na evropskou sborovou olympiádu, 
která se konala v roce 2015 v německém Magdeburgu. Netradičnost 
a nápaditost skladby porotu zaujala a dopomohla sboru k získání 
zlaté medaile v kategorii Mládežnické sbory. Jde o skladbu, ve které 
se skladatel nejrůznějšími technikami moderní hudby snaží znázor-
nit polární záři (finsky revontulet). Slyšet tak můžeme bohatou práci s 
aleatorikou (styl využívající prvky náhody), tempem či dynamikou, gli-
ssanda, intonačně nelehké nástupy nebo deklamované fráze stupňující 
se od šepotu až do expresivního křiku. 

Starší Kantilénka zahajuje své pásmo dvěma skladbičkami Jana 
Vičara (1949) – skladatele a muzikologa, který se kromě hudební 
tvorby pro děti věnuje také činnosti vědecké a publikační. Jeho skla-
datelská práce pak zahrnuje široký žánrový i stylový rozptyl. Z cyklu 
Zpíváme si zazní zamyšlená píseň Když se řekne, ve které autor 
textu Jindřich Balík uvažuje o zdrobnělinách. Čtyři jednohlasé nebo 
dvouhlasé písničky jsou pak z cyklu Ahoj, moře! na hravé texty 
Jiřího Žáčka.
 Cyklus Radovánky Ctirada Kohoutka (1929–2011) si v ro- 
ce 1981 vysloužil cenu na soutěži dětské sborové tvorby. Skládá se 
ze čtyř částí, které charakterizuje podtitul cyklu: Rozmarné písničky 
pro dvojhlasý dětský sbor. Dnes zazní skladby Konopárum babárum 
a Kvačice, v nichž se projevuje skladatelova rozmanitá práce s texty 
lidovými i autorskými.
 Z díla Petra Ebena (1929–2007), jehož skladby už na začátku 
koncertu zazněly, představí Kantilénka výběr z cyklu Co se za den 
zažije. Text k nápaditým písním pro jeden až dva hlasy napsal Ilja 
Hurník a věnuje se v nich věcem, se kterými se setkáváme (skoro) kaž-
dý den. Poslední skladbou první poloviny koncertu je exoticky laděná 
dvouhlasá píseň Turecký med Jana Smolky na slova známého 
textaře Václava Fischera. 

Nejmladší oddělení Magdalenka zahájí druhou polovinu koncer-
tu tradiční lidovou písní Prší, prší, kterou budou následovat další 
známé lidové písně z cyklu Čtyři lidové písně pro nejmenší  
v úpravě Milana Uherky (1925–2012), sbormistra a zakladatele 
libereckého dětského sboru Severáček. Právě českých i cizích lido-
vých písní upravil skladatel stovky, zejména pro potřeby svého sboru.
 Na lidovou notu navazuje také quodlibet, tedy skladba kombi-
nující v sobě několik různých melodií – v tomto případě jde o známé 
a vhodně se doplňující lidové písně Já do lesa nepojedu, Neviděli jste 
tu mé panenky a Jede, jede poštovský panáček. 
 Cyklus Písně Emila Pacičky, kterým Magdalenka zakončí své 
vystoupení, napsal brněnský skladatel s pseudonymem Peter Gra-
ham (1952), mimo jiné pedagog na JAMU a varhaník. Komponuje 
především komorní skladby pro nástrojové i vokální obsazení, a přes-
tože tvorba pro děti není jeho hlavní doménou, na text Aloise Mikulky 
napsal cyklus hravých písní na jednoduchá a pro děti vstřícná témata.

Jarní koncert nemůže koncertní sbor zakončit lépe než kantátou  
Otvírání studánek Bohuslava Martinů (1890–1959). Kantáta 
zpracovává oblíbenou tradici čištění studánek, jeden z dávných zvy-
ků vítání jara. Ke zkomponování díla skladatele přiměl básník Milo-
slav Bureš, který mu báseň s názvem Píseň o studánce Rubínce poslal 
ke zhudebnění. Text pojednává o studánkách a okolí obce Tři Studně 
na Vysočině, krajině, ke které měli oba rodáci z Poličky vřelý vztah. 
Martinů skladbu napsal za pouhých devět dní v roce 1955, tedy v do- 
bě, kdy už dlouhá léta žil v zahraničí a stýskalo se mu po rodném kra-
ji. Jde o půvabné a lyrické dílo pro tříhlasý ženský/dětský sbor, dvoje 
housle, violu, baryton a vypravěče. V roce 2016 dostala Kantiléna 
jedinečnou možnost účinkovat v inscenaci Činohry NdB Otvírání stu-


