Chrámový sbor při kostele Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli sdružuje
mladé lidi se zájmem o sborový zpěv. Členové sboru jsou studenti i pracující, lidé
z Králova Pole i z jiných částí Brna.
Sbor interpretuje skladby našich i světových autorů od renesance a baroka až po
současnou tvorbu. Jádro činnosti tvoří vystoupení při příležitostech, jako jsou
Vánoce, Velikonoce, poutní slavnost našeho kostela, svatby apod. Tato vystoupení
jsou většinou doprovázena orchestrem. Sbor zpívá i na koncertech duchovní
hudby, vystupuje v jiných kostelích a spolupracuje s dalšími sbory a orchestry. Od
roku 1992 sbor řídí Jan Hanáček.

Akademické pěvecké sdružení Moravan Brno je jeden z posledních fungujících
mužských sborů v České republice. V letošním roce slaví 80 let své činnosti. Založil
jej prof. Josef Veselka v roce 1931 jako Sbor katolických akademiků a během
následujících let jej dovedl na vysokou interpretační úroveň. Na rozdíl od
ostatních sborů se APS Moravan nevěnoval jen klasické české sborové literatuře
pro mužský sbor, ale také vysoce ceněné interpretaci latinské polyfonie.

SLAVNOSTNÍ DUCHOVNÍ KONCERT
K VÝROČÍ REPUBLIKY

Od roku 1999 sbor vede dirigent Dr. Tomáš Ibrmajer, jako druhá dirigentka
pracuje Veronika Hromková. Pod jejich vedením se daří udržet sbor, který má
v současnosti zhruba 43 členů, na vysoké interpretační úrovni. V jubilejní 80.
sezóně sbor připravil kolekci zajímavých podzimních koncertů i doplňkových akcí.
Hlavní událostí sezóny bude Slavnostní výroční koncert, který se uskuteční
v sobotu 3. prosince 2011 v 19.00 hodin v brněnském Besedním domě. Zazní zde
kromě jiného Missa adventus Petra Ebena, na závěr bude provedena
monumentální Polní mše Bohuslava Martinů, jejíž instrumentální doprovod zajistí
členové Filharmonie Brno. Jste srdečně zváni.
Brněnský komorní sbor je v určitém smyslu slova nováčkem na brněnské kulturní
scéně, byl založen před dvěma lety, ovšem jeho členové jsou vybraní zpěváci
s vysokou interpretační zkušeností i praxí, bývalí nebo současní členové předních
brněnských ansámblů. Jeho komorní obsazení, které v současnosti čítá cca 24
členů, jej předurčuje k interpretaci renesanční a barokní hudby, sbor se však
nevyhýbá ani skladbám romantismu a 20. století. Spolupracuje také s jinými
brněnskými sbory při provádění náročnějších projektů a vokálně instrumentálních
skladeb. Sbormistrem je Dr. Tomáš Ibrmajer.

30. 10. 2011, 19.30 hodin

kostel Nejsvětější Trojice, Brno – Královo Pole

Účinkují:

Program:

AKADEMICKÉ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVAN

AKADEMICKÉ PĚVECKÉ SDRUŽENÍ MORAVAN:

KRÁLOVOPOLSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR

J. Gallus

Ecce quomodo

BRNĚNSKÝ KOMORNÍ SBOR

J. B. Foester

Dva pohřební sbory
Oráč

Tenor sólo

Ondřej Koplík

Polní cestou

Varhany

Petr Kolař

Z osudu rukou

Harfa

Pavla Bartoníková

Kristus

Dirigenti

Tomáš Ibrmajer,
Jan Hanáček

VSTUPNÉ 80,- KČ BUDE POUŽITO NA ÚHRADU NÁKLADŮ KONCERTU. DĚKUJEME ZA VÁŠ
PŘÍSPĚVEK.
KONCERT SE KONÁ ZA LASKAVÉ PODPORY STATUTÁRNÍHO MĚSTA BRNA, ÚŘADU MĚSTSKÉ
ČÁSTI BRNO – KRÁLOVO POLE A FARNÍHO ÚŘADU BRNO – KRÁLOVO POLE.

KRÁLOVOPOLSKÝ CHRÁMOVÝ SBOR:
L. da Viadana

Exsultate justi

T. L. de Victoria

Jesu dulcis memoria

W. A. Mozart

Jubilate Deo

A. Bruckner

Locus iste

C. Franck

Panis angelicus

anonym

Ave Maris stella

A. Vivaldi

Sicut erat in principio (3. část RV 593)

SPOLEČNÉ VYSTOUPENÍ VŠECH TŘÍ SBORŮ:
L. Janáček

OTČENÁŠ

