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20 letů s Lukášem Prchalem - 20. 10. 2022

Mikrochor a cappella

Gioacchino Rossini Toast pour le nouvel an
Bernat Vivancos Lux surgit aurea
Frank Martin Mass for double choir: Gloria
Francis Poulenc Timor et tremor
Ēriks Ešenvalds Northern Lights

Only in Sleep
EricWhitacre Leonardo Dreams of His Flying Machine
Lesja Dyčko Uročista liturhija, nr. 22

Společné zpívání - společná radost

Zdeněk Lukáš Už ho vedou, Martina
Potěšení

Migual Groba O voso galo comadre

- Přestávka minut -

Karel Růžička - Celebration Jazz Mass

Introitus
Kyrie
Gloria
Credo
Contemplation
Sanctus
Agnus Dei
Celebration Blues
Hosanna
Our Father



Gioacchino Rossini (1792 - 1868)
Rossiniho není potřeba obšírně představovat. Proslul především jako autor
mnoha italských a francouzských oper. Stručně se zmiňme pouze o
posledních 10 letech jeho života. Po návratu do Paříže v roce 1855 založili
společně s manželkou Olympe salon, který mezi lety 1858 a 1868 získal
mezinárodní věhlas. Pro potřeby salonu a pravidelných sobotních seancí
psal Rossini drobnější nedatované skladby. Později byly uspořádány do 14ti
svazků pod souhrnným názvem Hříchy stáří.

Toast pour le nouvel an
Sborová píseň Toast pour le nouvel an (novoroční přípitek) byla

složena pro komorní soubor s 8 hlasy, po dvou v sopránu, altu, tenoru
a basu. V cyklu Hříchy stáří je zařazena ve druhém svazku (Vol II
Album Francais).

V repertoáruMikrochoru se Rossiniho Toast pour le nouvel an objevil
brzy poté, kdy vedení převzal Lukáš Prchal. Do dnešního programu
byla skladbička zařazena právě pro její veselou slavnostní náladu.

Bernat Vivancos (*1973)
Katalánský hudební skladatel a učitel Bernat Vivancos studoval skladbu a
hru na klavír postupně v Montserratu, Barceloně, Paříži a Oslu. Po studiích
se vrátil do rodného Montserratu, kde působí jako sbormistr, pedagog a
skladatel.

Lux Surgit Aurea
Text Lux Surgit Aurea je dílem římského básníka Aurelia

Prudentia Clemense (348 – 413). Kantátu otevře 1. sloka ve formě
gregoriánského chorálu. Následují první čtyři sloky ve velmi světlé a
vzdušné kompozici. Skladbu uzavírá sloka pátá, opět s odkazem na
chorál.

S dílem Bernata Vivancose jsme přišli do styku poprvé roku 2014. Na
koncertě v Trafačce (Praha) jsme provedli kantátu Nigra sum aMši se
zvuky zvonů. Kantátu Lux Surgit Aurea, napsanou v roce 2016, jsme
nastudovali na benefiční koncert pro UNICEF v březnu roku 2019 a
dubnový zájezd do Říma. V červenci skladba zazněla pod vedením
Lukáše Prchala ještě jednou, a sice na sborové dílně v Lomnici.



Lux surgit aurea,
pallens facessat caecitas,
quae nosmet in praeceps diu
errore traxit devio.

Haec lux serenum conferat,
purosque nos praestet sibi:
nihil loquamur subdolum:
Volvamus obscurum nihil.

Sic tota decurrat dies,
ne lingua mendax, ne manus
oculive peccent lubrici,
Ne noxa corpus inquinet.

Speculator astat desuper,
Qui nos diebus omnibus,
actusque nostros prospicit
a luce prima in vesperum.

Deo Patri sit gloria,
eiusque soli Filio,
cum Spiritu Paraclito,
nunc et per omne saeculum.
Amen.

Lux surgit aurea

Hle, zlaté slunce vychází.
Nechť nás více zrak náš v temnotách
nevede do nástrah labyrintu hříchu

Nechť toto klidné a jasné světlo
chrání náš jazyk a duši
před falešnými slovy a nečistými
myšlenkami.

Než pominou pokušení života
nechť přebýváme ve dni
aniž bychom slovem, skutkem či
pohledem zhřešili

Jeden nad námi všemi
ve světle pravdy pohlíží na naše činy,
myšlenky a slova
od rozbřesku do setmění

Sláva Bohu Otci,
Synu
a Duchu Svatému.
Amen



FrankMartin (1890 - 1974)
Frank Martin byl švýcarský hudební skladatel. Pocházel z rodiny ženevského
kalvinistického pastora. Jeho učiteli hudby byli švýcarští skladatelé Joseph
Lauber a Émile Jaques-Dalcroze. V závěru života se usadil v Nizozemí,
daleko od dosavadního rušného života, aby tak získal více času pro další
kompozici. Je pochován v Ženevě. Mezinárodní uznání mu získala symfonie
zvaná Petite Symphonie Concertante (1944–1945). Jeho kompoziční
technika byla silně ovlivněna Schönbergovou dvanáctitónovou hudbou, o
kterou se začal zajímat ve třicátých letech. Nikdy však úplně neopustil
tonalitu.

Gloria
Dnes zazní druhá část – Gloria – z Martinovy Mše pro dva sbory.

Byla zkomponována v letech 1922, 1924 a dokončena v roce 1926.
Martin dílo nikdy nezveřejnil. Prvního provedení se jeho mše dočkala
až v roce 1963 pod vedením FranzeW. Brunnerta, vydána byla o
dalších deset let později. Přestože je mše interpretačně velmi náročná,
jde o nejčastěji prováděné Martinovo dílo.

MartinovuMši pro dva sboryMikrochor nastudoval a provedl na
Evropském festivalu duchovní hudby Šumava - BayerischerWald v
roce 2012. Jedno z provedení bylo součástí nedělní liturgie. Snad i
zásluhouMartinovy hudby byl kostel zcela zaplněn. Další provedení
bylo o 3 roky později v žižkovskémAtriu. Poslední část mše, Agnus Dei,
jsme pak společně s římskými kolegy zazpívali i v Římě v roce 2019.



Francis Poulenc 1899–1963
Francis Poulenc se narodil do bohaté rodiny. Především zásluhou matky mu
bylo dopřáno hudební vzdělání. První skladba, kterou jako samouk složil v
18 letech, vyvolala senzaci. Později se zdokonaloval studiem skladby u
Charlese Koechlina. Po tragické smrti blízkého přítele se vrátil ke katolické
víře a v hudbě k sakrálním tématům. Francis Poulenc zemřel v Paříži, kde je
též pochován.

Timor et Tremor
Timor et Tremor (Strach a chvění), první ze čtyř motet pro

období pokání, bylo zkomponováno v roce 1939 a v témže roce
poprvé provedeno. Text moteta je kombinací veršů žalmů 30 a 54.

Všechna čtyři postní moteta jsme nastudovali pro zájezd do Říma v
roce 2019. V Římě cyklus zazněl v našem podání dvakrát, z toho
jednou v kostele Chiesa di SantaMaria dei Miracoli. Třetí a poslední
naše provedení bylo v rámci koncertu pro UNICEF 20.3.2019.

Timor et tremor venerunt super me,
et caligo cecidit super me:
miserere mei Domine,
quoniam in te confidit anima mea.

Exaudi Deus deprecationemmeam
quia refugium meum es
tu adjutor fortis.
Domine, invocavi te, non confundar.

Timor et tremor

Strach a hrůza na mě dolehly,
stíny mě napadly:
smiluj se nade mnou, Pane,
Tobě svěřuji mou duši.

Vyslyš, Pane, mou modlitbu,
neboť Ty jsi mé útočiště
a má silná podpora.
Volaje Tebe, Pane, nebudu zahanben.



Ēriks Ešenvalds (*1977)
Lotyšský hudební skladatel absolvoval baptistický teologický seminář. V
dalším studiu na Lotyšské hudební akademii získal v roce 2004 mistrovství v
kompozici. V době studií byl členem státního lotyšského sboru až do roku
2011, kdy získal stipendium na dvouletý pobyt na Trinity College University
of Cambridge. V současnosti působí jako pedagog na Lotyšské hudební
akademii. Za svoji tvorbu byl několikrát oceněn v Lotyšsku i v zahraničí.
Jeho skladby, povětšinou vokální, jsou hrány a zpívány po celém světě.

Northern Lights
Skladba pro smíšený sbor, chimes a skleničky z roku 2012 byla

poprvé provedena v témže roce pod vedením Richarda Nance v
Tacomě (USA). Text je kombinací lotyšské národní písně, básní
Charlese Francise Halla (1821 – 1871) a Fridtjof Nansena (1861 –
1930). Tenorové sólo nás uvede do atmosféry severního kraje, kde je
překvapený Hall zcela unesen spektáklem polární záře. Příhoda
doznívá tenorovým sólem a lotyšskou písničkou jako na začátku.

Skladbu Nothern Lights Ērikse Ešenvaldse nám Lukáš Prchal poprvé
představil na Letní sborové dílně v Lomnici u Tišnova v roce 2019. Poté
se stala pevnou součástí Mikrochořího repertoáru.

Only in Sleep
Básnířka Sara Taesdale (1884 - 1933) ve snu nostalgicky

vzpomíná na kamarády z dětství. Ešenvalds tuto vzpomínku
zhudebnil do jednoduché pravidelné formy. Skladba byla v roce 2010
napsána pro sbor University of Louisville.

Mikrochor skladbuOnly in Sleep provedl právě jednou, a sice ve
Winternitzově vile na jaře roku 2017.



EricWhitacre (*1970)
EricWhitacre pochází z Nevady (Reno). Původně snil o kariéře rockové
hvězdy. Pak však vstoupil do školního pěveckého sboru a jeho černobílý
svět se rázem změnil na barevný. Vystudoval skladbu a sbormistrovství na
Nevadské univerzitě. Dnes je již renomovaným skladatelem. Je znám
především jako autor sborových děl, ale komponuje také pro věhlasné
orchestry. Je držitelem Grammy za desku Light & Gold, řídí vlastní sbor Eric
Whitacre Singers, a tak můžeme říci, že sen státi se hvězdou seWhitacrovi
splnil.

Leonardo Dreams of His FlyingMachine
Skladba Leonardo Dreams of His Flying Machine je

zhudebněním stejnojmenné básně, kterou napsal Charles Anthony
Silvestri. První část skladby popisuje barvitě Leonardův sen o létajícím
stroji a je protkána mnoha odkazy na renesanční madrigaly. Sen končí
Leonardovým vzletem a samotnému letu se věnuje druhá část
skladby.

Mikrochor se s Leonardovým snem poprvé setkal na sborovém
soustředění v létě 2020. Ovšem kovidová pandemie odsunula
provedení až do podzimu 2021, kdy v našem podání skladba poprvé
zazněla 5. října u sv. Klimenta v Praze. Podruhé zazní právě dnes.

Lesja Dyčko (*1939)
Lesja Dyčko je ukrajinská hudební skladatelka žijící v Kyjevě. Vystudovala
skladbu na Kyjevské konzervatoři, kde v roce 1964 absolvovala pod
vedením učitele Boryse Mykolajovyče Ljatošynského. V roce 1971 aspirovala
pod vedením téhož pedagoga na Moskevské akademii umění. Důležitou
součástí jejího díla je i hudba sakrální. K nejvýznamnějším dílům bezesporu
patří liturgie č.2 Paměti patriarchy Mstislava (1990) a Slavnostní liturgie
Jana Zlatoústého (1999).

Mnohii Lita
Celá liturgie Jana Zlatoústého má 22 částí. Většina z nich je

určena k interpretaci sólovým hlasem s doprovodem smíšeného
sboru. Sborový doprovod je veden formou zvukových ploch, které se
harmonicky proměňují dle potřeby sólového partu. Dnes zazní část



poslední, Mnohii Lita. Monumentální závěr liturgie má přísně
homofonní úvod, který oslavuje pravoslaví, a závěrečné fugetto s
přánímmnohých let.

S dílem Lesji Dyčko jsme se setkali v roce 2014. Dostali jsme pozvání
na festival pravoslavné hudby Archaion Kallos s podmínkou, že
nastudujeme právě Slavnostní liturgii Jana Zlatoústého. Naučit se
všech 22 částí nebylo v našichmožnostech. Přestomělo provedení
úspěch a dokonce jsme byli pochváleni sbormistrem. Od té doby
opakovaně provádíme vybrané části liturgie, v poslední době téměř
pravidelně.

„Staráčci“ (Společné zpívání - společná radost)
V druhé části programu si společně zazpíváme s bývalými členy
Mikrochoru a dalších sborů profesora Staška, přidali se k nám i
zájemci z řad našich fanoušků, což nás moc těší. Několikrát jsme se
sešli na společné zkoušce a nastudovali krátký program sestavený ze
tří písniček, na které při pohledu do dob, kdy vedl Mikrochor profesor
Stašek, rádi vzpomínáme. První je česká lidováUž ho vedouMartina,
kterou jsme často uplatnili také na svatbách různých našich členů.
Následuje Potěšení od Zdeňka Lukáše, to jsme měli vždy moc rádi
my i pan profesor Stašek. Společný výstup zakončíme galicijským
tradicionálemO voso galo, comadre, který pro nás vždy byl výzvou
především z hlediska výslovnosti a rychlého tempa.



Karel Růžička (1940 - 2016)
Dnes již legendární klavírista, skladatel a pedagog patří bezesporu mezi
nejznámější české jazzové muzikanty. Na Pražské konzervatoři vystudoval
hru na bicí nástroje a hru na klavír. Působil postupně v několika jazzových
orchestrech a formacích: orchestr Divadla Semafor, Jazzový orchestr
Československého rozhlasu, Jazz Celula (Laco Deczi), SHQ (Karel Velebný).
Jako host často vystupoval i nahrával s předními jazzovými umělci. Jako
pedagog působil na Konzervatoři Jaroslava Ježka v Praze, byl ředitelem
Letní jazzové dílny Karla Velebného ve Frýdlantě.

Celebration Jazz Mass
Premiéra Růžičkovy Slavnostní jazzové mše proběhla 27. října

1991 v chrámu Nejsvětějšího Srdce Ježíšova pod taktovkou Pavla
Kühna. Nahrávku vydanou v roce 1994 Supraphonem vyhlásila Česká
jazzová společnost deskou roku. 1997 zazněla mše na Pražském jaře, o
rok později byla u příležitosti oslav Dne české státnosti provedena v
National Cathedral veWashington D.C. V Čechách se dočkala
bezpočtu repríz. V roce 2017 zahrál Symfonický orchestr hl.m. Prahy
FOK orchestrální verzi mše. Mešní ordinárium je doplněno
instrumentálními částmi Introitus, Contemplation a Celebration Blues.
Poslední z nich, Celebration Blues, dala název celému cyklu a je často
provozována samostatně. Závěrečné Hosanna opakuje jedno z témat
Introitus a uzavírá tak celé dílo. Kompozice je doplněna modlitbou Our
Father.

Mikrochor pod vedením Lukáše Prchala uvedl Růžičkovu Celebration
JazzMass 11.10.2010 v kostele Božského srdce Páně v Hradci Králové.
Stalo se tak v rámci jazzového festivalu Jazz Goes To Town 2010.
Klavírního partu se tehdy ujal sám autor.



MIKROCHOR

Mikrochor založil v roce 1959 významný a oceňovaný sbormistr
Čestmír Stašek, držitel Stříbrné medaile hl. m. Prahy. V roce 2002
převzal vedení Mikrochoru Lukáš Prchal, který navázal na odkaz
zakladatele Mikrochoru a posunul sbor k interpretaci soudobé
a cappella hudby. Pod úspěšným vedením nového sbormistra
Mikrochor dvě desetiletí obohacuje pražskou kulturní scénu a
dlouhodobě odkrývá málo prozkoumaná zákoutí sborového zpěvu a
jeho využití. Sbor přichází s neokoukanými formáty a mezioborovými
projekty, pravidelně přináší interpretačně a pěvecky vysoce náročné
skladby, české i světové premiéry. Sbor spolupracuje s řadou
současných českých skladatelů (například PetrWajsar nebo Michal
Vejskal) a hudebníků a také s jinými zahraničními tělesy.

Našímmediálně nejúspěšnějším projektem bylo doposud uvedení
světové premiéry, zhudebnění básnické sbírky renomovaného
básníka Karla Šiktance (*1928) Tanec smrti aneb Ještě Pámbu
neumřel, zkomponované pro dva vypravěče, housle a sbor. Hudbu
složilMichal Vejskal (*1987).

Divácky velice úspěšnými projekty byl Rhythmic Choir (2019), který
zahrnoval náročnou technickou produkci (scénografie, světla, zvuk,
kostýmní výprava, logistika) a byl proveden ve třech městech ČR,
nebo česká premiéra Vánočního příběhu od Huga Distlera (2017),
která byla doprovázena light-designem a projekcí ilustrací naší
výtvarně velmi talentované členky Barbory Králové, která je také
autorkou všech našich koncertních plakátů, které můžete vidět ve
foyer.



Lukáš Prchal (LP)
Lukáš Prchal je dirigent a
sbormistr, vyhledávaný lektor
sborových dílen a sborový
kouč. Je manažerem
vokálního sextetu Skety,
pořádal Prague A Cappella
Festival a má bohaté
zkušenosti s realizací
výjimečných projektů. V Unii
českých pěveckých sborů má
na starosti nová média a
popularizační projekty. Je též
ambasadorem celosvětové
"Contemporary A Cappella
Society" pro Českou republiku.

Lukáš již od dětství zpíval v Pražském dětském sboru u profesora
Staška, později přešel do Mikrochoru, který tou dobou představoval
dospělácké navazující oddělení dětského sboru.V roce 2002 Lukášovi
profesor Stašek předal dirigentské otěže: prvně nás Lukáš vedl na
Kuksu v srpnu 2002, kdy zkoušky střídavě řídil pan profesor a Lukáš.
Nacvičovala se Dvořákova Mše D-Dur "Lužanská". Koncertní provedení
s orchestrem se pak uskutečnilo v prosinci téhož roku v Korunní 60 na
Praze 2.



StanislavaMihalcová
Stanislava byla sólistkou vůbec prvního
koncertu Mikrochoru s LP, když s námi v roce
2002 provedla Dvořákovu Lužanskou mši.
Později jsme spolupracovali též na hudbě J. S.
Bacha či B. Martinů. Na koncertě Mikrochor: 20
letů s Lukášem Prchalem je jednou ze sólistek
v Růžičkově Celebration Jazz Mass.
Stanislava Mihalcová spolupracuje často s tuzemskými i zahraničními
soubory zaměřenými na barokní hudbu.

Alice Bauer
Narodila se do rodiny, kde všichni hráli aspoň
na klavír. Po maturitě studovala souběžně s
Anglistikou na FFUK také klavír a zpěv na
Konzervatoři J. Ježka. Je členkou vokálního
sextetu SKETY, Originálního pražského
synkopického orchestru a shodou okolností
též ženou Lukáše Prchala, s nímž má dva syny. V poslední době se též
věnuje mikrotonální hudbě od Evropy až po Dálný východ.

Jazz band

saxofon: Petr Kalfus

flétna: Suzanne Higgins

vibrafon: Štěpán Hon

kontrabas: Josef Fečo

bicí: Daniel Soltis

klavír: Jakub Dvořáček

trombóny: Richard Šanda, Štěpán Janoušek, Jakub Žídek,
Tomáš Bialko

Epoque kvartet:David Pokorný - housle, Vladimír Klánský -
housle, Alexey Aslamas - viola, Vít Petrášek - violoncello



www.mikrochor.cz
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