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Giovanni Croce (1557–1609)		
Cantate Domino			
Jacob Arcadelt (1505–1568)
Ave Maria
Hans Leo Hassler (1564–1612)
Laetentur coeli
Giovanni P. da Palestrina (1525–1594)
Pueri hebraeorum
Francis Poulenc (1899–1963)		
Quatre petites prières
					
de Saint François d’Assise			
						
Salut, Dame Sainte
						
Tout puissant, très saint
						
Seigneur, je vous en prie		
						
O mes très chers frères
Vytautas Miškinis (*1954) 			
Moteta			
						
Peccantem me quotidie
						
Ave Regina coelorum		
						
Cantate Domino
Camille Saint-Saëns (1835–1921)		
Sérénade d´hiver
Jan Vičar (*1949)				
Zpěvy z Kopanic
						
Kdo to na mňa žaluje		
						
Ej horenka		
						
Na vrchu Inovca
spirituál, upr. Kirby Shaw			
Sinner Man			
spirituál, upr. Brazeal W. Dennard		
Hush! Somebody´s callin´ my name
spirituál, upr. Albert McNeil 		
All My Trials
spirituál, upr. Robert Sells 			
Joshua
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Vážení příznivci vokální skupiny VOSK,
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vítejte na předprázdninovém koncertním setkání s mužskou vokální skupinou
VOSK, tentokrát v inspirativním prostředí barokního refektáře dominikánského
kláštera!
Refektáře v minulosti sloužily jako společná jídelna mnichů. Tyto prostory však
mniši nevyužívali pouze při společném stolování ale také při rozjímání a meditaci.
Naším neskromným cílem pro tento večer je pokusit se naším „refektářovým
koncertem“, jenž se ponese ve znamení návratu k VOSKovým kořenům, umocnit
atmosféru tohoto jedinečného barokního prostoru v centru Prahy.
Vzhledem k tomu, že se intenzivně připravujeme na 2. mezinárodní festival
pěveckých sborů v Krakově (uskuteční se ve dnech 16. – 19. června 2011),
představíme Vám v novém nastudování mimo jiné náš soutěžní program.
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Mužská vokální skupina VOSK vznikla v Praze pod vedením Jana Zapletala
a Davida Nykla jednoho podzimního dne roku 2006. VOSK se aktivně účastní
koncertního života Prahy, pro své diváky navíc pravidelně pořádá celovečerní
koncerty věnované moderní komorní vokální hudbě 20. a 21. století.
Loňského roku nadělila vokální skupina VOSK svým posluchačům první studiové
CD nazvané „Galantně – negalantně“.
Repertoár VOSKu kopíruje hlavní etapy vývoje evropské hudby se zvláštním
důrazem na soudobou tvorbu (Zdeněk Lukáš, Jan Vičar, Jiří Teml, Vytautas
Miškinis, Benjamin Britten), včetně hudby duchovní (Petr Eben, Francis Poulenc).
Několik skladeb bylo komponováno přímo pro vokální skupinu (Valentina
Shuklina, Jan Dušek).
Pozornosti VOSKu samozřejmě neuniká ani temperamentní hudba afroamerická
a populární.
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Vážení diváci,
rok se s rokem sešel, a VOSK bude na podzim slavit již své 5. narozeniny!
Dovolte nám proto pozvat Vás na náš výroční koncert, který se uskuteční v neděli
23. října 2011 od 19:00, pravděpodobně v Sále B. Martinů v Lichtenštejnském
paláci na Malostranském náměstí (budova HAMU).
Již nyní pro Vás připravujeme překvapení – sledujte proto prosím průběžně naše
stránky!
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Mužská vokální skupina VOSK vystupuje v roce 2011 s laskavým finančním
přispěním hl. m. Prahy.
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