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     (Karlovo nám. 1/23, Praha 2)

VOSK

vstupné 100 Kč

ORIGINÁL 10 let

PROGRAM

Vytautas Miškinis (*1954)   Cantate Domino 
Valentina Shuklina (*1982)   O When I Was in Love
     z cyklu Tři mužské sbory na texty A. E. Housmana
Francis Poulenc (1899–1963)  Seigneur, je vous en prie
     O mes très chers frères
     z cyklu Quatre petites prières de Saint François d’Assise
Jan Vičar (*1949)    Ej, horenka
     z cyklu Zpěvy z Kopanic
Antonín Tučapský (1928–2014)  And Beauty Came 
Morten Lauridsen (*1943)   Ave dulcissima Maria
Eduard Douša (*1951)   ProVosk 
     (Drozd v parku, Šanson, Kde domov můj, Ranní nákup)
Connor Koppin (*1991)   Jesu dulcis memoria
Josef Marek (*1948)   Vláda peněz
     z cyklu Carmina scholarium vagorum / Písně žáků darebáků
Jiří Teml (*1935)    Některý holky

Přestávka 

Billy Joel     The Longest Time 
Bee Gees    How Deep Is Your Love
Paul Simon, Joseph Shabalala  Homeless 
Bill Withers    Ain’t no Sunshine 
The Beatles    All You Need Is Love
Queen     Who Wants to Live Forever
Coldplay    Viva la vida
Michael Jackson    Man in the Mirror

mužská vokální skupina vosk
Jan Zapletal – sbormistr  

Vážení posluchači a příznivci mužské vokální skupiny VOSK!
Vítáme Vás na koncertě, který pořádáme u příležitosti 10 let, které uplynuly od založení VOSKu. 
Když jsme skupinu v roce 2006 po odchodu z předchozího sboru zakládali, měli jsme jedno-
duchý plán - zpívat sobě a Vám pro radost. A pokud možno dobře.
Za dekádu činnosti jsme skupinu vyprofilovali na dvou pilířích – soudobé sborové tvorbě a 
populární muzice, vše a capella. Že se nám podařilo oslovit řadu skladatelů, aby zkomponovali 
skladby přímo pro nás, že se nám podařilo natočit vlastní cédéčko, že se nám podařilo uspět na 
prestižních soutěžích, že se nám podařilo získat široké a věrné publikum, to vše pokládáme za 
přidanou hodnotu, o které jsme na úplném počátku našeho snažení snili jen potají. 
Velký podíl na těchto úspěších máte Vy, kteří právě sedíte v roli diváků v sále. Stáli jste při nás po 
celou dobu v rodinném, pracovním či hudebním a sborovém prostředí. Byli jste prostřednictvím 
potlesku na každém koncertě tou nejlepší motivací pro další nekonečné zkoušení a vyhledávání 
nových skladeb. Věřte, že právě Vy jste byli častým předmětem našich vnitřních diskuzí, když jsme 
připravovali plány na nejbližší koncerty.
Za Vaši přízeň Vám děkujeme a věříme, že náš deset let starý plán - zpívat sobě a Vám pro 
radost - bude fungovat ještě hodně dlouho.

úterý 25. října 2016 v 19:30
 Velký sál Novoměstské radnice, Karlovo náměstí 1/23, Praha 2

Partnerem koncertu je Unie českých pěveckých sborů a Ochranný svaz autorský.
V roce 2016 pořádá VOSK své koncerty za finanční podpory hlavního města Prahy.


