Představení zúčastněných sborů
Domžalský komorní sbor
komorní smíšený pěvecký sbor z Lublaně
Počátky Domžalského komorního sboru spadají do roku 1987, kdy se utvořil DOMŽALE
oktet, smíšený sbor, který se pod vedením sbormistra Karla Leskovce během roku rozrostl na
sbor komorní. V r. 2007 umělecké vedení sboru převzal Fernando Mejias. Od roku 2014 sbor
řídi Anja Erčulj.
Repertár Komorního sboru DOMŽALE zahrnuje širokou škálu děl z pokladu umělých
lyrických písní domácích i zahraničních skladatelů s významným ohledem na uchování
slovinských lidových písní.
Komorní sbor DOMŽALE koncertoval v různých zemích Evropy, USA, Kanadě i v
Argentině. Zúčastnil se i významných větších projektů jako např. provedení Verdiho či
Mozartova Requiem nebo 2. a 8. symfonie G. Mahlera či Haydnovy Mše D-mol. Vysokou
úroveň svého pěveckého umění prokázal v prestižní výroční Slovinské národní pěvecké
soutěži Naša pesem a jako jeden z nejlepších slovinských sborů byl 3x oceněn Zlatou plaketou
města Mariboru. V mezinárodní části sborové soutěže Naša pesem mu porota udělila
stříbrnou plaketu. V r. 2011 se sbor podílel na provedení Mahlerovy 8. symfonie pod
vedením světoznámého Valerie Gergieva na zahajovacím koncertu Lublaňského festivalu i na
repríze uskutečněné v záhřebské Aréně, která je největší sportovní halou v Chorvatsku.

Domzale chamber choir
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Ženský pěvecký sbor ROŽE Nova Gorica
Ženský pěvecký sbor ROŽE (Květiny) Nova Gorica pojí milovníky zpěvu z Nové Gorice
a okolí, kteří v rámci sboru již řadu let prozpěvují jako lidové tak umělé písně. Snažíme se
dosáhnout co nejvyšší úrovně jak z hlediska techniky tak umění a našim speciálním cílem je
obohacení kulturního života v gorickém kraji a širším okolí. Sbor vede známá sbormistryně
Andreja Rustja.
Účastníme se revue »Gorické sbory zpívají« v obci Deskle a revue »Přímoří zpívá«.
Zrovna tak již tradičně organizujeme 2 koncerty v březnu na počest svátku žen s názvem
»KVĚTINY K TVÉMU DNI« a svátku Nové Gorice, který jsme pojmenovaly »KVĚTINY PRO
NOVOU GORICI«. Na oba koncerty zveme známé slovinské hudebníky různých hudebních
žánrů, sbory z našeho okolí a v neposlední řadě mladé umělce všeho druhu.
Poslední roky je působení sboru zaměřeno také na koncerty pro naše krajany v
cizině. Takto jsme vystupovali u korutanských Slovinců, další rok jsme navštívili Slovinci ve
Francii. Na podzim minulého roku jsme koncertovali v rámci 3.setkání moravských a
slovinských sborů v Brně, Kuřimi a Praze, plánujeme také hostování u Slovinců v rámci
bývalých republik Jugoslávie.
V roce 2016 uplyne 30 let od založení Ženského pěveckého sboru Nova Gorica, který
během své historie vystupoval pod různými názvy. V tomto čase sbor od základu změnil svou
členskou základnu.
Po výměně členů a z důvodu působení v prostoru gorického kraje a lepší
identifikace si sbor nadělil jméno »KVĚTINY«, neboť jde o symbol města Nova Gorica, květina
– růže, kterou má město ve svém erbu. Takže KVĚTINY letos slaví také 10 let působení pod
tímto názvem.
S příchodem paní Andreji Rustji jako sbormistryně »KVĚTIN« si sbor uchoval po celá
léta téměř nezměněnou pěveckou sestavu, což příznivě ovlivnilo úspěšnou práci sboru a je
také zárukou pro rozvoj sboru do budoucna.
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Studenec
( Studánka ), Pivka u Postojme
Pěvecká skupina se během 13 let rozrostla z původního dua na současných 10
zkušených zpěváků, jejichž největší radostí je potěšit srdce posluchačů. Repertoár tvoří
skladby domácích i zahraničních autorů, úpravy lidových písní, partyzánské a umělé písně.
Snaha o co nejvyšší kvalitu zpěvu byla zúročena např. na festivalu ruských romancí, který se
konal v městečku Škofja Loka (2013), kde Studenec získal grant prix v kategorii pěveckých
skupin.
Specialitou skupiny jsou každoroční projekty, kterými navazují nové
pěvecké známosti. Takto navštívili řadu evropských zemí. V říjnu loňského roku ve spolupráci
se špičkovými umělkyněmi flétnistkou Anitou Prelovšek a klavíristkou Elenou Starstevou
Somun koncertovali na brněnské JAMU a v kostele Nejsvětějšího srdce Páně na pražských
Vinohradech. Pěveckou skupinu vede Irena Rep.
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Cantemus
smíšený pěvecký sbor z Kamniku
Za téměř 40 let existence Smíšený pěvecký sbor Cantemus z Kamniku, Slovinsko,
spolupracoval s mnoha výtečnými dirigenty jak doma, tak v cizině. Koncertoval v Belgii, Itálii,
Rakousku, Německu, Švýcarsku, Chorvatsku a v ČR. Sborem prošlo více jak 200 zpěváků, kteří
společně nastudovali více jak 400 náročných sborových skladeb. Sbor je mimo jiné zvláště
pyšný na zlatý diplom a první cenu na mezinárodní soutěži v německém Mernesu, na druhé
místo a cenu publika na mezinárodní soutěži v rakouském Spittalu nad Drávou a třetí místo
na soutěži Grant Prix města Maribor na Mezinárodní soutěži v Mariboru ve Slovinsku. Nahrál
CD s názvem Most, zpíval na zahájení Expa ve Švýcarsku a v Hofburgu ve Vídni. V červnu se
zúčastní Mezinárodního festivalu sborů v Olomouci (Festival of Songs Olomouc) a budou
soutěžit v kategorii lidových a sakrálních písní.
Alenka Podpečan je absolventka hudební pedagogiky (2013) a sborového dirigování
(2015). Na Hudební akademii v Lublani v současnosti studuje magisterský obor dirigování u
prof. Marka Vatovce. Vedla různá pěvecká uskupení a získala s nimi zlaté diplomy na
regionálních soutěžích a dva zlaté diplomy na mezinárodních soutěžích. Letos v listopadu se
zúčastní první slovinské soutěžě sborových dirigentů »Zvuk mých rukou«, Smíšený pěvecký
sbor Cantemus vede od října 2015.
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K dur
Smíšný pěvecký sbor z Kuřimi
K dur je smíšený pěvecký sbor nadšených zpěváků s různými muzikantskými
zkušenostmi. Písmeno K v jeho názvu má připomínat město Kuřim nedaleko Brna, odkud sbor
pochází a "dur" je zase odkaz na optimistickou a radostnou tóninu, na kterou je tato parta
naladěna. Sbor se pravidelně účastní domácích i zahraničních festivalů sborového zpěvu,
vystupuje na kuřimských kulturních akcích, tradicí jsou i koncerty duchovní hudby během
Noci kostelů a v době vánoční, pořádá recesistický Báječný bál a rád si zazpívá i na
netradičních místech, jako například v jeskyni. Ze zahraničních zkušeností si sbor zapsal
vystoupení na adventních koncertech ve Vídni a účast na mezinárodním festivalu v Bratislavě,
kde se mu podařilo získat Zlaté pásmo. Za zajímavý zážitek považuje též natáčení pro seriál
České televize, zde si zahrál malou roli venkovského sboru.
Repertoár K dur sahá od populárních songů, přes písně lidové, spirituály z různých
koutů světa až po klasickou a duchovní hudbu. Sbormistrovskou taktovku drží Jiří Šon.
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Vachův sbor moravských učitelek
Ženský pěvecký sbor z Brna
Vachův sbor moravských učitelek je amaterský ženský pěvecký sbor s dlouholetou
tradicí. Letos slaví 105. výročí svého založení. Sbor působí v Brně a okolí.
Zakladatel Ferdinant Vach zamýšlel vytvořit paralelně s Pěveckým sdružením
moravských učitelů samostatný sbor ženský a jejich spoluprací rozšířit interpretační možnosti
sborů. To se mu však nezdařilo a tak byl založen nový sbor smíšený – Moravský smíšený sbor
učitelský, nezávislý na PSMU. První koncert tohoto sboru se konal 25. února 1912 v Besedním
domě v Brně. Mobilizace mužské složky sboru za 1. světové války učinila konec úspěšně
zahájené činnosti.
Ženská složka sboru pod vedením prof. Vacha studovala repertoár a pořádala koncerty
po celou dobu války pod obecným názvem Moravské učitelky (celým názvem Ženský sbor
Moravského smíšeného sboru učitelského). V tíživé atmosféře války plnil sbor nejen
umělecké poslání, ale převzal i úlohu národně osvobozovací.
Po skončení války se Moravské učitelky osamostatnily i po stránce úřední a od r. 1919
byl registrován Sbor moravských učitelek
Zejména v Leoši Janáčkovi získaly „sboristky“ od samého počátku významného
příznivce, který hned v následujícím roce pro ně napsal své dnes slavné sbory Vlčí stopu,
Kašpara Ruckého a cyklus Hradčanské písničky.
V uplynulých letech stanuly v čele sboru výrazné dirigentské osobnosti. Kromě prof.
Ferdinanda Vacha (1912-1934) to byl dlouholetý dirigent Břetislav Bakala (1936-1958),
působil zde dr. Zbyněk Mrkos (1958-1961) a především prof. Alois Veselý (1961-1987).
V roce 1987, v době pětasedmdesátiletého výročí sboru, se Alois Veselý necítil zdráv, a proto
se vzdal další dirigentské činnosti. Na jeho místo členky oslovily dlouholetého dirigenta
pěveckého sdružení Moravan a někdejšího sbormistra Filharmonického sboru Beseda
brněnská Jana Řezníčka, po jehož úmrtí se sboru ujali Petr Řezníček, Josef Zadina a posléze
Oldřich Severa. V poslední době se poměrně krátkodobě vystřídalo ve vedení sboru několik
dirigentů převážně z řad studentů JAMU, za všechny můžeme jmenovat např. Jiřího Šikulu.
Od roku 2008 sbor umělecky vede Martina Kirová, absolventka sbormistrovství na
JAMU, korepetitorky opery Národního divadla v Brně, dirigentky pěveckého sboru
Gaudeamus a sboru Primavera. Pod jejím vedením sbor dosáhl výrazných úspěchů
v mezinárodních soutěžích. V soutěži MUNDI CANTANT 2011 v Olomouci v kategorii G - Komorní
sbory získal stříbrnou medaili. Úspěšná byla také účast na mezinárodní soutěži SLOVAKIA
CANTAT 2013 v Bratislavě, kde se VSMU umístil v kategorii E 2 - Komorní sbory ve stříbrném
pásmu.
Členkami sboru již dávno nejsou jen učitelky, ale ženy a dívky různých profesí, které
spojuje láska ke sborovému zpěvu. I když se jedná o těleso amatérské, udržuje si po celou
dobu svojí činnosti vysokou uměleckou úroveň.
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Vachův sbor moravských učitelek
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