PLZEŇSKÉ
FOLKLÓRNÍ
VÁNOCE
Okuste s námi, jak Plzeň slaví Vánoce!
Galakoncert pod záštitou Biskupství plzeňského.

scénář a režie:

Miroslav Šimandl
galakoncertem provází:

Vladimír Šťovíček

20. prosince 2015
Měšťanská beseda, Plzeň

Jsme součástí Evropského hlavního města kultury

Plzeňský MLS – malý lidový soubor
Umělecký vedoucí: Miroslav Šimandl

S

oubor založil Miroslav Šimandl
v r. 2009. Ke spolupráci oslovil mladé muzikanty a zpěváky, převážně
posluchače nebo absolventy plzeňské
Konzervatoře, kteří prošli dětskými folklórními soubory. Plzeňský MLS – malý
lidový soubor vychází z muzikantského
a pěveckého odkazu štrajchových a dudáckých muzik západních Čech. Písňová
a instrumentální tvorba čerpá z lidových písní širšího Plzeňska. Za poměrně
krátkou dobu soubor uskutečnil stovky
vystoupení doma i v zahraničí. Letošní

předvánoční dobu obohacuje vydáním
samostatného CD „Budem zpívati, koledovati“ a desítkami předvánočních a vánočních koncertů na různých místech
naší republiky.
Členové souboru založili v r. 2014
folklórní spolek „Lidové písně vracíme
lidem“, který je hlavním pořadatelem
Plzeňských folklórních Vánoc. Jejich
první ročník proběhl za velkého zájmu
veřejnosti v prosinci 2014. Název spolku
je hlavním mottem jeho činnosti – vrátit
lidovou píseň lidem…

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

Sluníčko-Rokytí a
Malá lidová muzika Rokytka Rokycany
Vedoucí souboru: Jana Frühaufová, Zdeněk Vejvoda

D

ětský folklórní soubor v Rokycanech
založila v r. 1967
Božena
Auterská.
Od r. 1981 vystupuje pod
názvem Sluníčko. Zabývá
se jevištní stylizací národopisných materiálů
z Plzeňska, Rokycanska
a jihozápadních Čech.
Soubor Sluníčko získal
prestižní ocenění Laureát Mezinárodního
folklórního festivalu ve Strážnici.
Od r. 2015 vystupuje mládežnická složka
souboru pod názvem Rokytí.

Lidová muzika vznikla v Rokycanech jako
součást Souboru písní a tanců při Domě
dětí a mládeže v r. 1971 pod vedením
Františka Hyndráka. V r. 1987 vznikla
další tzv. Malá lidová muzika složená
z tanečníků souboru Rokytka.

Choreografie a hudební zpracování: Z. Vejvoda
Zpívají: A. Hirschová, S. Hudecová, A. Pražská, Z. Vejvoda, O. Vaněk a sbor tanečníků

Chodský soubor Mrákov
Vedoucí souboru: Josef Nejdl
Vedoucí dudácké muziky: Josef Jarábek

S

oubor založila skupina nadšenců
v r. 1967. Od té doby rozdává veselí, pohodu a dobrou náladu skrze své muzikanty, zpěváky, tanečníky
a vypravěče. Jeho hlavním posláním
je udržovat a rozvíjet zájem o folklór
Chodska zpěvem a tancem chodských
písní se zachováním tradičních krojů
dolního Chodska.
Již ke konci 80. let minulého století
napadlo tehdejšího kapelníka a zakladatele Mrákovské dudácké muziky Vaška
Kupilíka, že by bylo zajímavé sestavit
vystoupení pouze z vánočních písní
a koled, které se na Chodsku zpívaly.
Jindřichův 7. díl Chodského zpěvníku
doplnil ještě zápisy sester Bílkových
a notovými záznamy varhaníka mrákovského kostela Richarda Běčáka.

Zpívají: A. Bayerová, T. Johánek, M. Kaše, P. Němec, J. Randa, a sbor tanečníků
Hudební úpravy: V. Kupilík, J. Jarábek

Prime Time Voice
Vedoucí kapely: Jaroslav Šimíček

V

okální trio ve složení: Dana
Šimíčková (soprán), Taťána
Roskovcová (mezzosoprán),
Marta Marinová (alt), je akustické
trio s propracovanými vokálními
party a působivými jazzovými sóly.
Součástí pestrého repertoáru je i zajímavá autorská tvorba. Jejich mottem
je „jít po vnitřní síle hudby“ prostřednictvím starých, zapomenutých, nezapomenutelných či zbrusu nových
melodií. Od svého založení v r. 2013
se kapela rychle etablovala na české vokální scéně a získala pozvání
na prestižní jazzové scény v Londýně
či Německu.

Vedoucí kapely a autor hudebního
zpracování: Jaroslav Šimíček

Plzeňský dětský sbor
Sbormistryně: Bedřiška Koželuhová

P

lzeňský dětský sbor je stálicí na plzeňské hudební sborové scéně již 35
let. Byl založen v r. 1980 sbormistryní Hanou Fridrichovou a klavíristkou

Alenou Tupou. Hned od počátku se pěvecký sbor stal reprezentačním sborem
města Plzně. Během svého působení dosáhl mnoha uznání a ocenění na soutěžích

a festivalech. Navštívil většinu evropských zemí, ale také USA a Kanadu. Jako
svůj příspěvek k roku 2015, kdy se Plzeň
stala Evropským hlavním městem kultury, sbor zorganizoval mezinárodní festival
Muzica acalanthis, kterého se zúčastnily
sbory z pěti partnerských měst Plzně.

Hudba a hudební zpracování: M. Hybner, P. J. Houba, M. Uherek

OBSAH CD
1. Lucie
2. Když sem já šla na koledu
3. Koleda, koleda Štěpáne
4. Závějové klarinetové prošlapávání
5. Nový rok běží
6. Má matička pořád repce
7. Nesedávej, kvíčaličko
8. K Rokycanům cesta zlatá
1–5 – Plzeňský MLS
6–8 – Rokytí
9–11 – Chodský soubor
Mrákov
12–14 – Prime Time Voice
15–18 – Plzeňský dětský sbor

9. Zhůru, chaso, stávyjte
10. Dudácká koleda
11. Veselá koleda
12. Všechněch tvorů plesání
13. Since You‘re Gone
14. Copak je to za rohy?

15. Nesem vám noviny
16. Malá vánoční kantáta /4. věta
17. Malá vánoční kantáta /5. věta
18. Narodil se Kristus Pán
Dramaturgie: J. Tolar

použité fotografie: archiv účinkujících

www.facebook.com/PlzenskeVanoce

www.turisturaj.cz

Pořádá spolek Lidové písně vracíme lidem, z. s.

Vánoční melodie
Pojďte chlapci k nám
My sme koledníci chudí
Čeká nás, čeká
Koleda, koleda Štěpáne
Sněží, sněží panímámo
Nový rok běží
Na sv. Ondřeje

Plzeňský MLS
malý lidový soubor

Sluníčko-Rokytí a Malá lidová muzika Rokytka Rokycany

V Betlémě se svítá
Dudácká
Co to, co je to novýho
Zhůru, chaso, stávyjte
Pochválen buď Ježíš Kristus
Pastýřská
Chlapcí pote k nám
Hopsa pacholátka
Veselá koleda

chodský soubor
Mrákov

Přestávka
Den přeslavný
Máte-li co, poneste – Běží zajíc k háji
Svatou dobu již tu máme
Oh Baby, Baby
Barrandov medley
Hollywood medley
I Thought About You
Na sv. Martina
Copak je to za rohy
Všechněch tvorů plesání
Půlnoční vítr
Všude radost
Agnus Dei
Nastal jest nám den veselý
Aj, co to hlásajú
Kristus Pan se narodil
Pochválen buď Ježíš Kristus
Nad Betlémem
Fanfr, fanfr, fanfrnoch
Narodil se Kristus Pán

Sluníčko-Rokytí
a Malá lidová muzika
Rokytka Rokycany

vokální trio
Prime Time Voice

Plzeňský dětský sbor
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