DPS Klíček / Florenc C / 16.00 hodin
Dětský pěvecký sbor KLÍČEK při FZŠ Mezi Školami
v Praze 5 – Nových Butovicích letos slaví 20. narozeniny. V životě
školy zaujímá své pevné místo a prošlo jím téměř 300 dětí
od 1. do 7. třídy. Úspěšně se zúčastňuje různých soutěží a přehlídek
(Doremifa, Rolničkových svátků písní, Zahrady písní, Pražského
kaleidoskopu, Přehlídky školních pěveckých sborů).
Doposud nejvyšší ocenění „zlaté pásmo“ získal na Přehlídce školních
pěveckých sborů za kraj Praha r.2014 s postupem do celostátního
kola v Uničově, dále v roce 2015, 2016 i 2017. Vyjíždí i mimo
Prahu- např. na Svátky písní do Olomouce, na festival do Stochova,
Lomnice nad Popelkou, v loňském školním roce to bylo do Pardubic.
Sbor zpívá na Staroměstském náměstí o Vánocích i Velikonocích,
na různých vánočních akcích (Hypoteční banky, ve Spolku pro
ochranu Prokopského údolí, na Stříbrných vánocích v Letňanech či
Vánoční zpívání v metru ) a pořádá jarní a vánoční koncerty zejména
ve své MČ. Přináší radost dětem v MŠ Rosnička, MŠ Běhounkova,
vítá nové občánky na naší radnici a doprovází slavnostní obřady
při zlatých svatbách. Navázal spolupráci s Domem seniorů Lukáš.
Jediným problémem je neustálá obměna zpěváků. Hlavním naším
krédem je zpívat s chutí a radostí!

PROGRAM

Dopravní podnik hlavního města Prahy
vás zve na akci

Florenc C – vestibul (k ÚAN Florenc), nad schody
Muzeum A/C – společný vestibul linek metra A a C

Florenc C

Muzeum A/C

16.00–16.45

DPS Klíček

ŠáMOLL +
ŠunDUR = Hang
+ kytara

17.00–17.45

Kühnův
dětský sbor

Camerata

18.00–18.45

Big Band VOŠ
KJJ

Sbor DPP

Flétnový soubor NOTEČKA
je vlastně takový sourozenec Klíčku. Vznikl o 5 let později- nejprve
z děvčat jedné třídy, kterou měla paní dirigentka jako třídní.
Postupem času přicházely další děti. Po obstarání několika altových
fléten se hra stala zajímavější a bohatší. Soubor zkouší různé žánry.
Děti hrají s velkým zájmem a nadšením, proto dirigent nelituje času,
který tráví nad sháněním a úpravou notových partů.
Repertoár tvoří vícehlasé úpravy lidových písní, klasických děl vážné
hudby (Bach, Hándel, Mozart, Haydn, Brahms, Kramář, Stamic,
Koželuh apod.) ale filmových či pohádkových písní.
Notečka převážně vystupuje spolu s pěveckým souborem Klíček.

Více informací na:

www.dpp.cz/
hudba

NALAĎTE SE
V METRU TAKÉ
O VÁNOCÍCH!
Ve čtvrtek
13. prosince 2018
od 16.00
do 18.45 hodin
ve vestibulech
Florenc C
a Muzeum A/C

Big Band VOŠ KJJ, řídí Milan Svoboda
Florenc C / 18.00 hodin

Big band VOŠ KJJ je moderní 17 členný jazzový orchestr, který byl
založen a je veden Milanem Svobodou v rámci Vyšší odborné školy
při Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze. V roce 2016 tento big band
vystoupil v rámci Pražského jara. V tomto roce také získal druhé místo
v prestižní soutěži big bandů na mezinárodním festivalu Corendon
Meer Jazz Festival v Holandsku v kategorii top-class. Dále se zúčastnil
soutěže Swingin´SAXONIA 2016 a 2018 v Německu a oba tyto ročníky
vyhrál. Orchestr převážně hraje originální kompozice svého lídra, Milana
Svobody, nicméně součástí jeho repertoáru jsou i klasické melodie
bigbandové hudby.

Camerata / Muzeum A/C / 17.00 hodin
Smíšený pěvecký sbor Camerata Praha založila v roce 1992 paní
profesorka Jana Žofáková. Dnes má sbor 40 členů a pracuje pod
vedením sbormistryň Veroniky Dvořáčkové Žofákové a Jany Pavlíčkové.
Sbor je určen amatérům sborového zpěvu od 16 let. Camerata
zpívá písně umělé i lidové z období od renesance až po současnost.
Koncertuje po celé České republice i zahraničí. Zkoušky sboru se
konají vždy ve čtvrtek od 18.30 do 20.30 hodin v Čakovickém zámku.

Kühnův dětský sbor / Florenc C / 17.00 hodin
Kühnův dětský sbor byl založen roku 1932 Janem Kühnem, významným
pěvcem, režisérem a sbormistrem. Vytvořil jej původně pro potřeby
Československého rozhlasu v Praze. Pro své výjimečné kvality byl pak
sbor roku 1952 začleněn k České filharmonii, jejíž součástí byl celých
čtyřicet let.
Sbor patří dnes k nejvýznamnějším českým uměleckým kolektivům,
známým nejen v Evropě, ale již na všech pěti kontinentech. Vystoupil
v Japonsku, Spojených státech amerických, Kanadě, Mexiku, Singapuru,
Malajsii, Jihoafrické republice či Austrálii a na Novém Zélandu. Za dobu
své existence vychoval tisíce talentovaných dětí a naučil je lásce
k hudbě a umění. Z jeho nejnadanějších členů vyrostli významní umělci
a umělkyně – dirigenti, režiséři, skladatelé, pěvci i instrumentalisté.
Svou tradicí a šíří svého uměleckého záběru je ojedinělou uměleckou
institucí svého druhu nejen v České republice, ale i v Evropě.
Mimořádnou uměleckou pověst dokládají četná ocenění i oficiální
pocty, jichž se tělesu dostalo, včetně European Grand Prix z roku 1998,
absolutního vítězství na vysoce prestižní sborové soutěži ve španělské
Tolose. Sbor je pravidelně zván na velké hudební festivaly a koncertní
turné. Vedle samostatných koncertů spolupracuje systematicky
s předními orchestry a operními scénami. Spolupráce s Národním
divadlem v Praze, kde děti obsazují role v operách, trvá již od roku 1936.
Mezi největší úspěchy sboru patří účinkování v milánském divadle
La Scala, Carnegie Hall v New Yorku, Čajkovského sále Moskevské
konzervatoře, na festivalu Bregenzer Festspiele aj. Na svém kontě
má Kühnův dětský sbor vítězství z řady mezinárodních sborových
soutěží (Paříž, Princeton, Wuppertal, Tolosa, Arezzo), z nichž zejména
trojnásobné vítězství na prestižní soutěži ve španělské Tolose
v letech 1998, 2008 a 2013 představuje celosvětový unikát. Za svou
existenci sbor zrealizoval přes 50 nahrávek české i světové hudby.
Na svém kontě má také bezpočet rozhlasových a televizních snímků.
Kühnův dětský sbor má svůj výjimečný zvuk, který už na první
poslech zaujme přirozeností dětských hlasů, čistotou a vytříbeností.
Tyto vlasnosti jsou od samého vzniku sboru inspirací pro řadu
vynikajících českých skladatelů k tvorbě přímo pro Kühnův dětský
sbor. V současnosti sbor navštěvuje přes devět set členů, což z něj dělá
největší sbor v České republice. Členská základna sboru je opravdu
široká, děti jej navštěvují už od 3 let. Nejlepší koncertní oddělení sboru
už se pak blíží věkem a zvukem spíše mládežnickému sboru.
www.kuhnata.cz

Shamwari vznikly na popud nejstarších členů Kamarádů v září 2017.
Zpívají zde dívky a chlapci od 12 do 16 let. Shamwari tvoří 20 zpěváků,
kteří pracují pod vedením Veroniky Dvořáčkové Žofákové a Jany
Pavlíčkové každý čtvrtek od 17.15 do 18.15 hodin v Čakovickém zámku.
Shamwari pravidelně koncertují, cestují a na podzim jezdí společně
na pěvecké soustředění do Českého ráje.

Pěvecký sbor Dopravního podniku hl. m. Prahy

ŠáMOLL+ŠunDUR = Hang + kytara

Muzeum A/C / 18.00 hodin

Muzeum A/C / 16.00 hodin

Hráč na HangDrum
Jiří Šámal pořádá
pravidelné
hudebně-poetické
večery vždy druhou
středu v měsíci
v galerii ART SPACE
od 19.30 hodin
již 5 let. Nejbližší
51. ETNO proběhne
9. 1. 2019. Kytarista
a písničkář Vláďa
Šunda z Odolené
Vody je pilným
muzikantem, hrající
převážně vlastní
písničky, pořádá
večery ORFEST,
učí soukromě
hru na kytaru jak
děti, tak i dospělé
zájemce.

Byl založen v roce 2010 strojvedoucím metra a sbormistrem
Mgr. Lukášem Janírkem. Sbor je složen ze zaměstnanců a přátel
Dopravního podniku hl. m. Prahy a ti mezi sebe rádi přivítají nové členy.
Pěvecký sbor srdečně zve na Vánoční koncert, na kterém bude za
účasti Cimbálové muziky Lašár z Velkých Pavlovic pokřtěno nové
společné CD. Koncert se koná dne 6. ledna 2019 od 16.00 hodin
v kostele sv. Vojtěcha v Praze 8 – Libni. Bližší informace najdete
na www.sbordpp.cz.

