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13. ledna 2019, 16:30 hod.

kostel Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli

Vánoční benefiční koncert duchovní hudby

Chrámový sbor kostela Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli
klavírní doprovod Martin Fišl, řídí Jan Hanáček

anonym: Zpívej v čase vánočním
koleda - Búvaj dieťa krásne 
M. Praetorius: Nám růže rozvila se
A. V. Michna: O svatých třech králích
 

Dětský pěvecký sbor Primavera Brno
klavírní doprovod Judita Kučerová, řídí Natalia Chirilenco a Igor Karpilovskij

G. Fauré, A. Messager: Messe des pêcheurs de Villerville (Sanctus, O Salutaris)
J. Brahms: Ave Maria, op.12 
koleda - Nesem vám noviny
arr. M. D. Leontovič: Ščedryk (Ring Christmas Bells)
spirituál - Lord, I cry
anonym: Personent hodie

Chrámový sbor kostela Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli 
Královopolský komorní orchestr
sólo Martina Macko, varhany Martin Fišl, řídí Jan Hanáček

F. Mendelssohn-Bartholdy: Hark! The Herald Angels Sing
koleda - Noite azul
J. F. Wade: Adeste fideles
G. F. Händel: Joy to the world!
C. Saint-Saëns: Oratorio de Noël (Tollite hostias)
anonym: Les anges dans nos campagnes

Akce se koná za podpory statutárního města Brna 
a městské části Brno – Královo Pole.



Chrámový sbor kostela Nejsvětější Trojice v Brně - Králově Poli má v našem kostele
dlouholetou  tradici.  Ve  vedení  sboru  se  za  celou  dobu  vystřídala  řada  osobností,
jmenujme alespoň Stanislava Kyseláka a Radko Fronce. Od roku 1992 řídí sbor Jan
Hanáček.  Sbor  se  věnuje  interpretaci  duchovní  hudby  od  renesance  a  baroka  po
současnou  tvorbu.  Jádro  činnosti sboru  tvoří  vystoupení  při  důležitých  církevních
svátcích  a  několikrát  ročně  vystupuje  na  koncertech.  Často  bývá  doprovázen
Královopolským komorním orchestrech a dalšími instrumentálními soubory.

Dětský sbor Primavera vznikl  v roce 1992 jako výběrové umělecké těleso Základní
umělecké školy Jaroslava Kvapila v Brně. Se svými přípravnými odděleními Čerešničky
a Rosička sdružuje pěvecky nadané žáky základních a středních škol města Brna. Pod
vedením dirigenta a zakladatele Jaroslava Dostalíka získala Primavera řadu ocenění na
mezinárodních  soutěžích a festivalech v Evropě i zámoří, což byl pro Primaveru ten
nejlepší odrazový můstek k další činnosti. Po jeho odchodu se v čele sboru vystřídali
sbormistři Natalia  Chirilenco,  Jarmila  Jalůvková,  Katarína Duchoňová a  Martina Ki-
rová. Ve školním roce 2018/19 působí jako hlavní sbormistryně opět Natalia Chirilen-
co.

Královopolský komorní orchestr je tvořen absolventy ZUŠ, konzervatoře a JAMU, kte-
ří aktivně hrají v Tišnovském komorním orchestru, orchestru Janáčkovy opery, Filhar-
monii Brno a dalších hudebních tělesech. Uskupení pravidelně doprovází Chrámový
sbor kostela Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli při jeho vystoupeních.

Večerem provází Radek Kalousek a Kateřina Řeháková.

Varhany pro Královo Pole  je spolek, jehož cílem je postavit nové varhany v kostele
Nejsvětější Trojice v Brně – Králově Poli. Od svého založení v roce 2011 pořádá kon-
certy a kulturní akce, a to jak v Králově Poli, tak na jiných místech v Brně a okolí. 

Výtěžek všech koncertů je věnován na pořízení nových varhan.

Další hudební vystoupení chrámového sboru bude doprovod při mši zde v kostele na
4. neděli postní 31. března 2019 a o Hodu Božím Velikonočním 21. dubna 2019 vždy
od 9.30 hodin.
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