PLZEŇSKÉ
FOLKLÓRNÍ
VÁNOCE
Okuste s námi, jak Plzeň slaví Vánoce
galakoncert pod záštitou Mons. Františka Radkovského

scénář a režie:

Miroslav Šimandl
galakoncertem provází:

Radek Nakládal

7. prosince 2014
Měšťanská Beseda, Plzeň

Vážení přátelé, milí hosté,
srdečně Vás vítáme na slavnostním galakoncertu
„Plzeňské folklórní Vánoce“, nad jehož konáním převzal
záštitu plzeňský biskup Mons. František Radkovský.
Program koncertu přinese pestrou paletu pěti účinkujících – představí se Plzeňský MLS – malý lidový soubor, folklorní
soubor Úsměv z Horní Břízy, moravský folklor zastupuje Valašský Vojvoda
z Kozlovic s cimbálovou muzikou. Zazní
sborový zpěv v podání Nové České písně, zajímavým zpestřením bude vystoupení vokálního kvinteta Hlasoplet.
Pořadateli dnešního koncertu jsou
Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice a plzeňský folklórní spolek „Lidové písně vracíme lidem“. Za projektem „Plzeňské folklórní Vánoce“, který
díky značné podpoře veřejnosti uspěl
v grantovém programu Plzeňského
Prazdroje “Prazdroj lidem“, stojí dva
přátelé, zástupci zmíněných organizací MgA. Kamil Tichota, ředitel ZUŠ Kralovice, a Ing. Miroslav Šimandl, umělecký vedoucí Plzeňského MLSu.
Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice se zaměřuje na pořádání abonentních
koncertů profesionálních umělců převážně z oblasti klasické hudby. Vánoční
koncert je ovšem už několik let věnován
lidové písni. Folklorní spolek „Lidové
písně vracíme lidem“ si mimo jiné dává
za cíl uchovávat, rozvíjet a prezentovat
českou lidovou píseň doma i v zahraničí.
Umělecký vedoucí souboru Úsměv
Zdeněk Bláha, který zanedlouho oslaví
významné životní jubileum, se k feno-

ménu Vánoc vyjádřil následovně: „Vánoce mají odjakživa zvláštní moc, světélkují,
prostupují nás svým duchovním a teplým
člověčím fluidem. Kouzlo Vánoc je inspiračním pramenem, který dosud nevyschl,
i když svět kolem nás je už docela jiný.
Vracíme se k těmto pramenům jednak
proto, že nás to těší, a také proto, že nám
pomáhají v dnešním chaotickém světě
k citové a duševní rovnováze. Ke kouzlu
Vánoc vždycky nerozlučně patřila hudba
- nejen vážná, ale hlavně lidové koledy…“
Vánoční koledy a melodie jsou květy vánoční doby a neměly by upadnout
v zapomnění. Přijměte tyto květy z rukou a úst dnešních účinkujících. Pokud
ve vašich srdcích neuvadnou, bude to
pro nás dárek, který jsme uspořádáním
dnešního koncertu sledovali.
Příjemný poslech nejen zde v sále, ale
i v klidu Vašich domovů…

Plzeňský MLS – malý lidový soubor
Umělecký vedoucí: Miroslav Šimandl

Je skupina muzikantů a zpěváků, která
se vytvořila v roce 2009 kolem upravovatele lidových písní a tanců Miroslava
Šimandla, známého svým působením
nejen na pódiích, ale i na vlnách Českého rozhlasu Plzeň. Soubor tvoří mladí
lidé, převážně posluchači či absolventi
Konzervatoře Plzeň, kteří se folklóru
věnují od dětství. Plzeňský MLS vychází z tradic muzikantského a pěveckého
odkazu štrajchových a dudáckých kapel západních Čech – hlavně Plzeňska,
Žinkovska, Nepomucka a Chodska.
Stovky uskutečněných vystoupení při
různých příležitostech podtrhují cestu,
po které se soubor vydal: Vrátit lidovou
píseň lidem.

Plzeňský MLS – malý lidový soubor natočil dvě CD. Z toho druhého zazní některé
ukázky na dnešním koncertu.

Program
1. Na Vánoce dlouhý noce
2. Přástky – kolovrátek
3. Usni, usni díťátko
4. Hopsa bratrové
5. Radujte se ptáčátka
6. Koleda Štěpáne
7. Nový rok běží

Zpívají: E. Mourečková, J. Václavíková, J. Fraus, M. Šimandl ml.
Hudební zpracování: Miroslav Šimandl

Folklorní soubor Valašský vojvoda
Vedoucí souboru: Věra Tobolová

Soubor lidových písní a tanců Valašský vojvoda z Kozlovic byl založen
v r. 1970. Navazuje na tradice tanečních skupin a hudeckých i cimbálových muzik, které působily ve vesnicích okolo hory Ondřejník na severním
předhůří Beskyd.
Valašský vojvoda zaujal posluchače
a diváky téměř ve všech zemích Evropy. Mezi nejzajímavější a nejdůležitější zahraniční výjezdy patří reprezentace ČR na vánočním setkání s papežem
Janem Pavlem II. ve Vatikánu v r. 1999.
Soubor spolupracuje s Českou televizí
a Českým rozhlasem Ostrava.

Program:
1. Pec se nám bělí
2. Vinšujeme vám
3. Na mu kušu
4. Koledníci – valašská koleda
5. Kolednice idu
6. Pán Bůh zaplať

Vedoucí souboru: Věra Tobolová
Choreografie: Lenka Eliášová, Ludmila Fizková
Umělecký vedoucí muziky: Zdeněk Tofel
Primáš: Jan Obtulovič
Zpívají: L. Mrkva, J. Kahánek, P. Šrámek, T. Kalus, S. Klegová, Z. Tofel, L. Mrkva,
P. Klementová a smíšený sbor

Smíšený pěvecký sbor Nová
Sbormistr: Zdeněk Vimr

Česká píseň

Nová Česká píseň oslaví počátkem
příštího roku 25. výročí založení. Za tu
dobu uskutečnila množství koncertů
nejen v České republice, ale v mnoha
zemích Evropy a ve Spojených státech
amerických. Vydala 6 samostatných
CD, na několika dalších se podílela.
Získala prvenství v národní soutěži
komorních smíšených sborů, přivezla
i několik předních ocenění ze soutěží
mezinárodních, byla hostem všech našich významných sborových festivalů.
Specializuje se mimo jiné na tvorbu
Zdeňka Lukáše (velké množství skladeb vydala na CD a natočila v rozhlase), v repertoáru má i několik velkých
vokálně instrumentálních děl (Mozartovo Requiem, Dvořákovu Mši D Dur,
Orffovu Carminu buranu apod.). Nedílnou součástí repertoáru sboru jsou
sborové úpravy lidových písní (převážně z dílny Zdeňka Lukáše a Jaroslava

Krčka), často bývají prováděny i novinky
soudobých skladatelů. Sbormistr Zdeněk
Vimr stojí v čele sboru od jeho založení, již
20 let je též sbormistrem plzeňské opery.

Program
České vánoční koledy ve sborových
úpravách Jaroslava Krčka

1. Dej Bůh štěstí
2. Radujte se ptáčátka
3. Veselé vánoční hody
4. Co se stalo nenadále
5. Já bych rád k Betlému
6. Hajej, nynej
7. Slyšte, slyšte pastuškové
8. Štědrej večer nastal
9. Štěstí, zdraví

Hlasoplet

Hlasoplet vznikl na jaře roku 2003
na půdě Divadla Josefa Kajetána Tyla
v Plzni. Tak jako spousta krásných věcí
vzniká tak nějak samo, i v tomto případě se na jednom místě a v jednom
okamžiku sešlo pět mladých mužů,
kterým to spolu zpívá tak, jako málokomu.
Přirozenost, preciznost, pestrost,
hudební vtip a hlasový rejstřík od
hutných basových tónů až ke kultivovaným falzetovým výškám – to
jsou devizy, jež si brzy nalezly cestu
k obecenstvu. S úspěchem roste chuť,
takže se repertoár záhy rozrostl o další spirituály, jazzové kousky, popové
„líbivky“ i pohodovou hudbu a la 30.
léta, ve vlastních osobitých úpravách.
V současnosti Hlasoplet pravidelně
vystupuje v tuzemsku i v zahraničí.
Pro ty, kteří namítají, že Hlasoplet

nemá s folklorem nic společného, lze dodat, že mezi první nastudované skladby patřily černošské spirituály. Nyní Hlasoplet
přichází s novou deskou autorských vánočních písní s názvem BETLÉM. Některé
novinky z ní zazní i v dnešním koncertu.

Program
1. Sobi
2. Plzeňská koleda
3. Panna Maria
4. Moanin For You
5. Cantata v A tur
6. Hvězda

Folklorní soubor Úsměv
Umělecký vedoucí: Zdeněk Bláha

Folklorní soubor Usměv byl založen v roce
1958 ve vesnici Horní Bříza v okresu Plzeň-sever. Do jeho čela se postavil hornobřízský rodák, hudební redaktor Českého
rozhlasu Plzeň, Zdeněk Bláha.
V době konání celostátních folklorních
festivalů v sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století získal dvakrát hlavní
cenu – v Popradu a v Košicích. Svůj vyhraněný styl a repertoár prezentoval soubor

také na mnoha mezinárodních festivalech a zájezdech v Evropě.
Kapela se svými sólisty je často slyšitelná na vlnách Českého rozhlasu
Plzeň, v jehož studiích nahrála přes
300 snímků. Na svém kontě má soubor 4 samostatné LP, 6 CD a svými
nahrávkami se podílel i na dalších 10
albech.

Program
1. Svatý Josef
2. Vedla cesta
3. Znám já kostelíček
4. Svatý Štěpán
5. Halí, halí hou
6. Když sem přišel na koledu
7. Fanfr-fanfr-fanfrnoch
8. Jdeme koledou

Zpívají: L. Turníková, T. Leščinská, M. Jílková, H. Vakulová, V. Dolejš, V. Šik,
V. Bursa, J. Pokorný a sbor.
Hudební úpravy a sólo na dudy a niněru: Z. Bláha.

OBSAH CD
1. Na Vánoce dlouhý noce
2. Usni, usni díťátko
3. Přástky - kolovrátek
1, 2, 3, 16 – Plzeňský MLS
4, 5, 6 – Valašský vojvoda
7, 8, 9 – Nová Česká píseň
10, 11, 12 – Hlasoplet
13, 14, 15 – Úsměv

4. Vánoční rondo
5. Budemy my chodit
6. Padla rosa studená
7. Pochválen buď
Ježíš Kristus
8. Radostně budem zpívati
9. Čas radosti, veselosti
10. Oh, Rocks
11. Somebody is knocking
at your door
12. Sobi
13. Poďme, poďme pastuškové
14. My vstáváme ráno
15. Svatý Josef

16. Narodil se Kristus pán
Dramaturgie: J. Tolar
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galakoncertem provází:

Radek Nakládal
www.facebook.com/PlzenskeVanoce

pořádá Kruh přátel hudby při ZUŠ Kralovice
a spolek Lidové písně vracíme lidem, z. s.
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2. Plzeňská koleda
3. Panna Maria
4. Moanin For You
5. Cantata v A tur
6. Hvězda
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GRAFICKÉ ZPRACOVÁNÍ: TEREZA MACKOVÁ - GRAFICKÉ STUDO TOTEM
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