FESTIVAL CANTATE

prehliadka speváckych zborov s galavečerom

26.10. – 27.10.2018

Kostol sv. Gorazda v Nitre

			

PROGRAM

26.10.2018
18:00 sv. omša 		

- SPIEVA ŽENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR CANTICA

18:40 prehliadka
			

- ŽENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR CANTICA
(Močenok, diriguje Katarína Hátašová)

			- ŽENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR ZOBORALJA
		
(Žirany, diriguje Viktor Šimek)

		

			- ZMIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR CARMINA VOCUM 		
		
(Zlaté Moravce, diriguje Zuzana Molnárová)
			- ZÁVEREČNÁ SPOLOČNÁ SKLADBA
			
(diriguje Oľga Budínska)

27.10.2018
18:00 sv. omša 		
			

- SPIEVA FARSKÝ ZBOR KLOKOČINA 			
(diriguje Ľuboš Majerech)

18:40 galaprehliadka
			

- SPOJENÝ SPEVÁCKY ZBOR DETÍ A MLÁDEŽE 		
(diriguje Oľga Budínska)		

			- SPOJENÝ SPEVÁCKY ZBOR DOSPELÍ 			
			
(diriguje Oľga Budínska)
			- SCHOLA CANTORUM 					
		
(diriguje Zdenko Mravec)
			- ŽENSKÝ SPEVÁCKY ZBOR BELIUS 			
		
(diriguje Oľga Budínska)
			- ZÁVEREČNÁ SPOLOČNÁ SKLADBA 			
			
(diriguje Oľga Budínska)

Mgr. Daniela Gundová – riaditeľka KOS v Nitre
Milí návštevníci festivalu Cantate, milovníci zborového spevu,
prajem vám všetkým príjemne strávené chvíle pri treťom ročníku festivalu
zborového spevu, konaného v Kostole sv. Gorazda v Nitre. Festival je projekt podporený Fondom na podporu umenia, Nitrianskym samosprávnym
krajom a Krajským osvetovým stredisko. Najväčší podporovatelia ste však
vy – účinkujúce spevácke zbory, organizační vedúci súborov, dirigenti.
Všetci venujete svoj voľný čas ušľachtilej záľube, ktorá povznáša dušu,
prináša nám poslucháčom nádherný zážitok, vytrhnutie na pár chvíľ z
bežných starostí každodenného života a povznesenie.
Krajské osvetové stredisko sa venuje rôznym oblastiam amatérskej kultúry,
tým, v ktorých máme vynikajúce výsledky, ale aj tým, v ktorých pociťujeme určitú stagnáciu. K nim patrí aj zborový spev, ktorý chceme v
našej územnej pôsobnosti pozdvihnúť, pretože má hlboké korene. Mária
Šulíková, odborná pracovníčka pre spev, hudbu a tanec venuje nemalé úsilie na organizovanie podujatí v tejto oblasti neprofesionálneho
umenia. V posledných rokoch pripravila niekoľko tvorivých dielní pod
vedením odborníkov, ich výsledok je už viditeľný a presvedčíme sa o ňom
aj 27.10.2018 na galaprograme, kde sa budú prezentovať spevácke zbory
rôznych vekových kategórií s orchestrom.
Našim cieľom je poukázať na význam zborového spevu, rozvíjanie hudobných schopností a umeleckého cítenia . Prajem nám všetkým možnosť
stretávať sapri podujatiach, ktoré námprinášajú pocit spokojnosti a radosti.
Takým je Festival Cantate.
Vitajte
Mgr.art. MgA. Oľga Budínska, ArtD.- garant projektu
Zmyslom zborového umenia je okrem spoznávania hudby a ovládania
speváckej techniky aj zdieľanie rovnakej myšlienky a cieľa, ktoré sa pretavia v spoločnom vystúpení na koncerte, omši, či festivale. Deti v speváckom zbore reálne tvoria hudbu a pracujú s hudobnou predstavivosťou.
Akákoľvek práca s deťmi v oblasti zborového umenia sa cení a je veľkým
prínosom pre kultúrnosť celého národa. Funkčnosť detských speváckych
zborov na Slovensku nám buduje predpoklad dospelých speváckych zborov.
Touto cestou by som chcela úprimne vyzdvihnúť činnosť Krajského osvetového strediska v Nitre v oblasti zborového umenia a to zvlášť PhDr.
Márie Šulíkovej, ktorá svojim nadšením a víziou zatraktívnenia zborového
spevu v Nitrianskom kraji spojila niekoľko rozdielnych zborov do kopy a prinie
-sla tak mnohonásobnú radosť zo spoločného spievania nových skladieb.
Okrem toho zboristi zažili obohacujúci kontakt s prácou iného dirigenta a
s inštrumentalistami, čo im prinieslo novú motiváciu a inšpiráciu do ďalšej
zborovej činnosti. Ďalším ročníkom festivalu Cantate želám hlavne veľa speváckych zborov, ktoré chcú svoju hudbu zdieľať s ostatnými, entuziazmus a
kreatívne nápady ako priblížiť zborové umenie verejnosti.

Slovo o festivale
Zborová pieseň je krásnym pestrým umeleckým dielom, ktoré môžeme
považovať za súčasť nášho kultúrneho dedičstva a to treba spoznávať, zachovávať a sprístupňovať. Projektom Festival Cantate sa Krajské osvetové stredisko v Nitre o to snaží.
Verejnosti chceme priblížiť krásu zborového spevu a neprofesionálnym zborovým spevákom dať možnosť zlepšovať svoj výkon vďaka workshopom a
odbornému prístupu lektorov, ale taktiež ponúknuť im nové výzvy.
Výzvou tohtoročného Festivalu Cantate bolo nacvičenie spoločných skladieb spolu s hudobníkmi z Tralaškoly. Projekt bol otvorený nie len pre členov
speváckych zborov, ale aj pre jednotlivcov, ktorí si chceli vyskúšať, aké je to
spievať v zbore.
A prijali ju deti, tínedžeri, dospelí, ale aj seniori a vytvorili sa dva veľké zbory
– zbor detí a mládeže a zbor dospelých.

Aké aktivity zahŕňal v tomto roku Festival Cantate?
Prípravnú, vzdelávaciu časť tvoria workshopy, na ktorých účastníci nacvičujú spoločné skladby pod vedením lektora a zároveň nadobúdajú
nové zručnosti a skúsenosti. Základom vzdelávania je inovatívny a odborný
prístup lektora.
Prezentačnú časť tvoria dve prehliadky, ktorých cieľom je odprezentovať
zbory z Nitry a okolia a prácu účastníkov workshopov.
Kto sa môže zapojiť do projektu Festival Cantate?
...každý, kto vie spievať a rád spieva. Na veku nezáleží. Môžu to byť členovia neprofesionálnych zborov, ale aj jednotlivci.
Aká je budúcnosť Festival Cantate?
Cieľom projektu je každoročne realizovať zaujímavé aktivity v zborovom
speve s inovatívnymi prístupmi odborníkov. Zaujať najmä deti a mládež,
aby sa presvedčili, že zborový spev nie je nuda a pridali sa k členom
úspešných zborov.
Tešíme sa na vás v roku 2019.
Nájdite sa v kultúre.

26. 10. 2018

Ženský spevácky zbor CANTICA
Tento zbor sa zrodil v obci Močenok, presne 26.10.2004, takže na dnešnej
prehliadke oslavuje 14 rokov svojej existencie. Za vznikom zboru stají pani
Gabriela Borzová. A prvou dirigentkou bola Mgr. Mária Mišunová, ktorá zbor
viedla 10 rokov.
Súčasnou dirigentkou je Mgr. Katarína Hátašová, ktorá pôsobí ako pedagóg
na ZUŠ v Močenku. ŽSZ CANTICA je klasické zoskupenie 3 hlasov soprán,
mezzoprán a alt. V ich repertoári nájdeme spracované ľudové, sakrálne, vianočné a iné piesne. Zbor sa zúčastnil na rôznych súťažiach festivaloch a
prehliadkach nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. ZSZ získal počas svojho
účinkovania niekoľko strieborných a zlatých pásiem.
Prehliadkový repertoár:
Jiří Laburda : Missa in Fa, sólo Monika Ternerova
W. A. Mozart : Ave verum corpus
Pod tvoju milosť - zo zbierky mariánskych piesní
upravil S. Ladižínsky; sólo Monika Ternerova
Arnošt. F. Tovačovský: Starosloviensky Otčenáš
H. L. Hassler: Ave MariaMedieval
Vijay Singh: Gloria
Diriguje: Mgr. Katarína Hátašová

Zborový spev je
výborný spôsob relaxu
v príjemnej spoločnosti,
kde prirodzený talent
dostáva svoj zmysel.
Katarína Hátašová

26. 10. 2018
Ženský spevácky zbor ZOBORALJA
Zbor, ktorého domovom je podzoborská obec, Žirany, vznikol v roku 1991 z
iniciatívy pedagóga-zbormajstra PaedDr. Viktora Šimeka, ktorý zbor vedie
dodnes.
ŽSZ Zoboralja vystupuje na mnohých regionálnych podujatiach a je častým
účastníkom medzinárodných festivalov a súťaží. Viackrát sa umiestnil aj v zlatom pásme, naposledy v septembri na krajskej súťaži Zlatý veniec 2017.
V roku 2010 vydal svoj druhý zvukový nosič.
Repertoár zboru je rozmanitý. Tvoria ho diela starých majstrov, skladby
sakrálne, diela obdobia romantizmu, hlavne však zborové skladby 20.
storočia. Značnú časť repertoáru tvoria úpravy ľudových piesní, ako aj skladby súčasnej svetovej tvorby.

Nezastupiteľné miesto v
dnešnej dobe má zborový
spev, ktorý stmeľuje kolektív,
obohacuje nás duchovnými
hodnotami a robí náš život
krajším a radostnejším.
Viktor Šimek

Prehliadkový repertoár:
Halmos László: 97. zsoltár /žalm/
Jacob Christ: Domine pacem da nobis
Felix Xaver Engelhardt: Ave Mária
sólo: Veronika Šimeková
Dimitrij Bortňanskij: Tebe poem
Arvid Platpers: Ave Maria
Zoltán Kodály: Esti dal /Večerná pieseň/
Diriguje: PaedDr. Viktor Šimek

26. 10. 2018

Zmiešaný spevácky zbor CARMINA VOCUM
Zmiešaný spevácky zbor Carmina Vocum, zbor mesta Zlaté Moravce pôsobí
pod vedením zbormajsterky Mgr. Zuzany Molnárovej už 11 rokov. Zbor má
za sebou nespočetne veľa koncertov na domácej i zahraničnej pôde, spoluprácu so švédskym mestom Oskarshamn či projekt “Trojcarminové stretnutia”, ktorý predstavuje spoluprácu s Carminou Vocum Praha a Carminou
Vocum Kyjov.
Zbor sa venuje sakrálnemu i svetskému repertoáru všetkých štýlových hudobných období i autorov. Každoročne organizuje “Spomienkový koncert” na
pôde mesta Zlaté Moravce, ktorý sa teší veľkej obľube. K úspechom Carminy
Vocum patria napr. Zlatý veniec zo súťaže zborov, mnohé čestné uznania ,
krásne diplomy i ďakovné listy. Zmiešaný spevácky zbor Carmina Vocum je
svojim vokálnym umením plne zakotvený v umeleckom svete zborového spevu a radí sa dnes medzi popredné telesá na Slovensku s týmto umeleckým
zameraním.
Prehliadkový repertoár:
P.I. Čajkovskij: Tebe poem
Z. Kodály : Stabat Mater
M. Sch. Trnavský : Ave Maria
D. S. Bortňanskij : Cheruvimskaja
E. Suchoň : Aká si mi krásna
M. Sch. Trnavský : Bože čos ráčil
Diriguje: Mgr. Zuzana Molnárová

27. 10. 2018
Farský zbor Klokočina
Farský spevácky zbor bol založený v roku 2003 s podporou vtedajšieho farára
Miroslava Haferu. Ide o dobrovoľné zoskupenie ľudí, nadšených pre spev na
Božiu slávu, pod vedením zbormajstra Ľuboša Majerecha. Zbor pôsobí vo farskom kostole na Klokočine, doprevádza sväté omše pravidelne každý druhý
štvrtok s následnou adoráciou a každý prvý štvrtok v mesiaci s následnými
chválami. Nepravidelne počas nedeľných svätých omší a potom počas
významných slávností, ako napr. birmovka, farské hody, Vianoce, Veľká noc
a iné príležitostné sviatky.
Zbor má približne 30 členov, ženy aj mužov, rozdelených do 4 hlasov: soprán,
alt, tenor a bas. Zbor spieva sakrálne piesne, prevažne piesne kresťanskej
Komunity Emanuel.
Farský zbor Klokočina bude svojím spevom
sprevádzať sv. omšu:
Úvod: Rozjasni tvár
Obetovanie: Môj Otče
Prijímanie: Láska, môj Pán
Záver: Buď pozdravená

Spev v zbore mi povznáša dušu.
Ten nádherný súzvuk harmónií
ma napĺňa. A popri tom príjemný
pocit spoločenstva a prijatia.
Monika Kohútová

27. 10. 2018

Spojený spevácky zbor detí a mládeže
Toto spojenie vzniklo vďaka projektu Festival Cantate, ktorého cieľom bolo
spojiť zbory a spevákov, vytvoriť veľký zbor a na workshope nacvičiť spoločné
skladby spolu s hudobným doprovodom.Túto výzvu prijali dva zbory: Detský
spevácky zbor ARROWROSES a Detský spevácky zbor Piesok.
Detský spevácky zbor Arrowroses funguje od roku 2012 pod vedením zbormajsterky Veroniky Kačkovičovej. Pôsobí v súkromnej základnej umeleckej škole
Ars Studio v Nitre. Má za sebou niekoľko desiatok koncertov na domácej
pôde v Nitre, aj po celom Slovensku.
Detský spevácky zbor Piesok pôsobí vo Vrábľoch a má dlhoročnú tradíciu.
Vystriedalo sa v ňom niekoľko generácií. Už tretí rok vedie zbor Dominika Szaboóvá. Svojím spevom sprevádzajú pravidelne sv. omše v rímskom-katolíckom kostole preblahoslavenej Panny Márie vo Vrábľoch či vianočné trhy a
iné farské či mestské aktivity. Na dvoch workshopoch pod vedením lektorky
Mgr. art. MgA. Oľgy Budínskej, ArtD., deti a mládež nacvičovali skladby Malá
hviezda a Zdravas Mária od mladých slovenských skladateliek a hebrejskú
pieseň Hine ma tov.
Prehliadkový repertoár:
Mária Jašurdová: Málá hviezda, klavír: Daniela Pastierová
Z. F. Skruteková: Zdravas Mária , klavír: Nina Welnitzová
Allan E. Naplan: Hine ma tov, klavír: Teo Burcl
Diriguje: Mgr. art. MgA. Oľga Budínska, ArtD.

27. 10. 2018
Schola Cantorum
Schola cantorum má v Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre už dlhoročnú
tradíciu. Okrem štúdia teológie a formácii osobnosti budúcich kňazov sa
seminaristi venujú vo svojom voľnom čase i rozvíjaniu svojich talentov, či už v
oblasti športu, hudby, alebo iných disciplínach. Schola sa stretáva na pravidelných nácvikoch, kde študuje repertoár predovšetkým na slávenie liturgie. Ten zahŕňa: gregoriánsky chorál, antifóny, spevy Taize, ale i gospelové
piesne a zborové skladby klasických majstrov. Tento akademický rok zbor
pracuje pod vedením nového umeleckého vedúceho a dirigenta Zdenka
Mravca (bohoslovec 4. ročníka).
Prehliadkový repertoár:
hebrejská pieseň: Hineh ma tov (Psalm 133)
H.M. Levente: O salutaris hostia
Taize: Jubilate et cantate
M. Pekáriková: Pieseň o Márii
O. Ravanello: Ave Maria
diriguje: Zdenko Mravec
Prajeme všetkým účastníkom festivalu Cantate, aby sa počúvanie interpretovaných skladieb nieslo v duchu sv. Hildegardy z Bingenu:
„Môj spev je určený každému, kto ho dokáže zachytiť svojou dušou.“

27. 10. 2018

Ženský spevácky zbor Belius
V roku 1996 vzniká v Očovej Ženský spevácky zbor, ktorý spieva hlavne pre
potreby farnosti. V roku 2010 sa zbor dostal pod profesionálne vedenie MgA.
et Mgr. art. Oľgy Budinskej, ArtD. Názov zboru Belius si jeho členky vybrali
podľa očovského rodáka Mateja Bela Funtíka. Repertoár zboru tvoria skladby všetkých štýlových období, nevynímajúc úpravy ľudových piesní, gospel
a súčasnú tvorbu. Teleso sa okrem spevu venuje aj choreografii produkovaných skladieb, spolupracuje s inštrumentalistami a je otvorené novým zaujímavým projektom . Počas svojej krátkej existencie zbor získal veľa ocenení,
ako napríklad zlatú medailu zo súťaže Festa Choralis v Bratislave, zlaté pásmo
z festivalu Viliama Figuša Bystrého v Banskej Bystrici, strieborné pásmo a cenu
víťaza kategórie na Praga Cantat v Prahe a mnohé iné.
Prehliadkový repertoár:
Lajos Bárdos: Cantemus
Guy Forbes: Ave Maria
Lyn Williams: Festive Alleuia
Eric Whitacre: The Seal Lullaby
Piotr Janczák: Sanctus
Arr: Johann Pinter: I will follov Him
Karl Jenkins: Kayama
Klavír: Zdenka Fekiačová Skruteková
Cajón: Marek Fekiač
Gitara: Norbert Novák

27. 10. 2018
Spojený spevácky zbor dospelých
Spevácky zbor, ktorý vytvorili účastníci workshopu Festival Cantate - speváci
jednotlivci, ktorí si chceli vyskúšať spievať v zbore a členovia zborov Fidelitas
(Branč), Farský zbor Klokočina (Nitra), Emerám (Nitra), Arrowroses (Nitra).
Pod vedením lektorky Oľgy Budínskej nacvičili spoločné skladby. Výzvou pre
dospelých bol poľský text piesne Niech mówia, ze to nie jest milosc od slávneho skladateľa Piotra Rubika. Táto skladba je doprevádzaná sláčikovým orchestrom Tralaškoly ako aj skladba Anima Christi. Trojicu spoločných skladieb
uzatvára spirituál Pán môj mi požehná.
Prehliadkový repertoár:
Spirituál: Pán môj mi požehná
P. Rubik: úprava M. Vlasák :Niech mówia, ze to nie jest milosc
M. Frisina: Anima Christi

POĎ SPIEVAŤ AJ TY !
Na veku nezáleží, ak vieš spievať
a rád spievaš, táto výzva
patrí Tebe.
Ak chceš byť súčasťou
hudobno-speváckeho
projektu aj Ty,
daj o sebe vedieť.
viac info:
maria.sulikova@kosnr.sk
0911 480 129

Nájdite sa v kultúre

Krajské osvetové stredisko v Nitre

www.kosnr.sk
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