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Komorní orchestr ZUŠ Liberec
pod vedením Marcely Kaudelové
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Barbora Tipková hoboj

Marcela Kaudelová housle
Miloš Bařinka viola

Vladimíra Sanvito violoncello

Hana Minutillo mezzosoprán
Jaroslav Patočka ml. baryton



Naši milí příznivci,

o letošních vánocích se Vám představí severáčkovské děti jinak, než jste byli doposud zvyklí. 
Samozřejmě, opět si nachystaly vánoční písně a koledy, které zní naší zkušebnou už od konce 
října – ty a další písně z našeho repertoáru Vám představí hned na třech vánočních koncertech. 

Tentokrát jsme se s vámi chtěli podělit i o atmosféru doby adventní, pro kterou se nejlépe 
hodí prostředí kostela. Vrcholem pátečního večera bude Vivaldiho Gloria upravené 
pro dětský sbor. Krásné provedení máme ještě čerstvě v paměti společně s Pražskou komorní 
filharmonií v pražském kostele sv. Šimona a Judy, nyní se ke Koncertnímu sboru připojí 
i nejstarší přípravné oddělení Plamínek. Doprovázet nás bude Komorní orchestr ZUŠ, kde 
se ke skvělým mladým hudebníkům, žákům naší školy, připojí i moji kolegové. 

Na sobotních koncertech v Koloseu pak společně vzdáme hold zakladateli Severáčku Milanu 
Uherkovi k jeho nedožitým devadesátým narozeninám. Na dopoledním koncertu vystoupí 
všechna přípravná oddělení pod vedením mých milých kolegyň Andrey a Radky. Díky 
samostatnému „přípravkovému“ koncertu dostanou naše mladší děti větší prostor předvést, 
co se naučily, ať to bude v cyklech Josefa Říhy či Petra Ebena. Nebudou samozřejmě chybět 
úpravy koled Milana Uherka – vždyť bez těch si vánoční severáčkovské koncerty neumíme 
vůbec představit. 

Slavnostní večerní koncert je setkáním současných i bývalých členů Severáčku – na úvod 
zazpívají spojená přípravná oddělení a pak bude jeviště Kolosea patřit samostatnému 
vystoupení Koncertního a Komorního sboru. S tím jsme se opět po několika letech vrátili 
k  cyklu, který zpíváme obzvlášť rádi – kytičce lašských koled, které jsou věnované Jiřině 
Uherkové. Tak si vlastně připomeneme oba zakladatele sboru, osobnosti, které uznává celý 
sborový svět. Výčet toho, čím si zasloužili nejen toto uznání, ale i vděčnost generací dětí 
a jejich rodičů by vystačil na samostatnou publikaci a tak se nyní spokojím s vírou, že by oba 
měli radost, jak jejich dílo stále přetrvává a jak je Severáček navzdory věku, který se již blíží 
šedesátce (!) stále mladý a svěží. Vrcholem koncertu bude jistě vystoupení bývalých členů 
Severáčku a společné zpívání, ve kterém, jak doufám, se k nám připojíte v nejznámějších 
českých a moravských koledách se svým zpěvem i Vy.

Snad Vás naším trojlístkem koncertů příjemně naladíme, abyste si užili klidný a požehnaný 
vánoční čas. Do Nového roku Vám přeji za sebe i své spolupracovníky pevné zdraví a hodně 
lásky. Doufám, že se budeme setkávat i nadále na našich koncertech a že nám i Vám to bude 
stále dělat radost, které je v dnešním světě tolik potřeba.

Silvie Pálková



ADVENTNÍ KONCERT
pátek 11. prosince 2015, kostel Nalezení sv. Kříže v Liberci, 18.00 hod.

koncert je pořádán ve spolupráci se ZUŠ Liberec

anonym (1572) A na zemi upokojení (z Lounského graduálu  
    Jana Táborského) 

upravil Milan Uherek (1925 – 2012) Starofrancouzský chorál

Georg Friedrich Händel (1685 – 1759), Menuet z flétnové sonáty č. 3 
 upravil Milan Uherek

tradicionál, upravil Petr Lukáš (*1965) Vánoční zvon

Benjamin Britten (1913 – 1976) Ceremony of Carols 
        Procession 
        Balulalow 
        There is no Rose 
        This little Babe

anonym, Mater Sanctissimi 
 upravil Miroslav Raichl (1930 – 1998) Danielis prophetia

Petr Eben (1929 – 2007) Psalmus 8

Andrew Lloyd Webber (*1948) Pie Jesu

upravil Philip G. Wilkinson (*1929) Joshua fight the Battle ob Jericho

Joseph Haydn (1732 – 1809) Adagio op. 64, č. 4

Antonio Vivaldi (1678 - 1741) Gloria (výběr) 
               Gloria in excelsis Deo 
   Laudamus te 
   Gratias agimus tibi 
   Propter magnam gloriam 
   Domine Fili unigenite 
   Qui tollis pecata mundi 
   Quoniam tu solus Sanctus 
   Cum Sancto Spirito



VÁNOČNÍ MATINÉ
sobota 12. prosince 2015, sál Kolosea v Liberci, 11.00 hod.

tradicionál, Jingle Bells 
 upravil Ray Charles (1930 – 2004)

upravil Milan Uherek (1925 – 2012) Já malý přicházím koledovat

  Kubo, Matouši

  Já su malá panynka

  Půjdem spolu do Betléma  
    (české a moravské koledy)

Josef Říha (1924 – 2014) Koledníci (výběr z cyklu) 
          Veselme se  
          Prstýnek  
          Nekonečná koleda  
          Vánoční rozjímání  
          Koleda, koleda, voknem ven  
          Pastýřové, vstávejte  
          K Ježíškovi do Betléma 

Petr Eben (1929 – 2007) Zelená se snítka (z cyklu Zelená se snítka) 
          Vlaštovky a sníh 
   Sníh 
   Veselá sanice

Jaroslav Dostalík (1928 – 2010) Naše vánoce

upravil Milan Uherek Koleda ať zní (francouzská koleda)

tradicionál, Vánoční zvon 
 upravil Petr Lukáš (*1965)

Milan Uherek, Hrátky se zvířátky (cyklus písní pro dětský  
 slova Emanuel Frynta   sbor, bicí nástroje a klavír) 
   Krtek  
   Husy  
   Červotoč

Miroslav Raichl (1930 – 1998) Brusič mráz

John Lennon (1940 – 1980), Imagine  
 upravil Charles Cassey

upravil Milan Uherek Strůmka, strůmka 

  Starej Havlík 

  Štědrej večer nastal (české koledy)



SLAVNOSTNÍ VÁNOČNÍ KONCERT
sobota 12. prosince 2015, sál Kolosea v Liberci, 18.00 hod.

upravil Milan Uherek (1925 – 2012) Strůmka, strůmka 

Josef Říha (1924 – 2014) Nekonečná koleda 

  K Ježíškovi do Betléma

Petr Eben (1929 – 2007) Sníh

  Veselá sanice (z cyklu Zelená se snítka)

upravil Milan Uherek Starej Havlík 

  Štědrej večer nastal (české koledy)

Miroslav Raichl (1930 – 1998) Brusič mráz

Benjamin Britten (1913 – 1976) Ceremony of Carols 
        Procession 
   Balulalow 
   There is no Rose 
   This little Babe

upravil Milan Uherek Kolednice idú (cyklus lašských koled pro  
    dětský sbor, violoncello a klavír  
    – věnováno Jiřině Uherkové) 
   Kristus Pan se narodil 
   A ja panna malička 
   Poslyšte bratrove 
   Kolednice idu 
   Pec se nam běli

John Lennon (1940 – 1980), Imagine  
 upravil Charles Cassey

tradicionál, Jingle Bells 
 upravil Ray Charles (1930 – 2004)

César Franck (1822 – 1890) Panis angelicus

Jacques Offenbach (1819 – 1880) árie Vévodkyně z Gerolsteinu 
    (ze stejnojmenné operety)

Georg Friedrich Händel (1685 - 1759) Aleluja (z oratoria Mesiáš) 

Adriaen Willaert (1490 - 1562) Gioia gentil

Leoš Janáček (1854 - 1928) Pán Bůh vám zaplať

upravil Milan Uherek Dormi, dormi (italská koleda)



upravil Milan Uherek Koledujte s námi (suita českých a moravských 
    koled pro dětský sbor, violoncello a klavír) 
   Nesem vám noviny 
   Já bych rád k Betlému 
   Půjdem spolu do Betléma 
   Veselé vánoční hody 
   Slyšte, slyšte pastuškové 
   Jak jsi krásné neviňátko 
   Pásli ovce Valaši 
   Hle hle, támhle v Betlémě 
   Štěstí zdraví 
   Dej Bůh štěstí 
   Narodil se Kristus Pán

Jiří Ignác Linek (1725 – 1791) Pastorella iucunda (pro bas, dětský sbor  
    a klavír)

Broučci zpěváčci zpívají na Jarním koncertu Severáčku, březen 2015 (foto Karel Kašák)



Velký dík patří partnerům 
Vánočních koncertů Severáčku.

mediální partner koncertu

Gastron

Ze soustředění Severáčku na Vivaldiho Gloria, říjen 2015 (foto Karel Kašák)


