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(harles Gounod:

(1818 - 1893)

Antonín Dvořák:

(1841 - 1904)

Johann S. Bach :

(168s - 1750)

Ave Maria - pro smíšený sbor a varhany

Biblické písně

č. 6"Slyš ó Bože volání mé" v úpravě Jiřího Strejce

pro smíšený sbor

lesus bleibet meine treude

chorál z kantáty'l 47, Bwu 147

Staroboleslavslaý chÉmový sbot Václav

řídí Matie Nohýnková

0ndřej Valenta - varhany

Pocta rodákům
Slavnostní koncert

při příleŽitosti výročního Sjezdu rodáků a školáků

sobota 26. června 20]0 v'l7.00

poutní chrám Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi

Speciálník královéhradecký: Pane Bože, bud'při nás

(cca 1550) chorálnípíseň

Josef Klazar: Missa pro Patria, části Benedictus a Agnus Dei

(1 e2e)

Pěvechý sbor Boian řídíVojtěch Vančun
Johana Rosická - soplánové sólo

Wolfgang Amadeus Mozart Aveverum corpus

(17 56 - 1791) moteto pro smíšený sbor, K. s. 618

Pěvecké sbory Bojan a Václav řídíZdeněk KIauda

Program:

Josef Klazar:

Petr Eben:

(1929 -2007)

Johann S. Bach: (iaccona z Partity pro sólové housle č.2,

(1685 - 1750) d-moll, BWV 1004

čeněk Pavlík - housle

Fax et Tuba / Pochodeň a polnice
- první provedení slavnostní předehry,

komponované k náVštěvě Jeho svatosti papeŽe

Benedikta XVl. ve Staré Boleslavi

a k oslavě výročí Palladia země české

Orchestr Far Musica řídí Zdeněk Klauda

Litutgické zpěvy _ výběr

svátek 0bětování Páně:

1. Rozlétá jest milost

svátek sv. Terezie od dítěte Ježíše:

2. Vodilsji kolkolem

3. Velebím tebe,Otče

Stanislav Předota - zpěv



Počátky staroboleslavského pěveckého sboru Váctav se datují
rovněž do 60' let 19. století. Byl zaloŽen roku 1862 a zpravidla jej

vedli ředitelé chrámové hudby ve Staré Boleslavi, po dobu svého

dlouhého působení na tomto poli hlavně Josef Čeněk Klazar. V roce

2008 obnovila činnost tohoto tělesa sbormistryně a houslistka

Marie Nohýnková. Sbor, který sdruŽuje řadu místních talentovaných

hudebníků, amatérů i pedagogů, má ve svých řadách i instrumernální

sloŽku. Zpívá převážně při bohoslužbách, ale vyvíjí i samostatnou

koncertní činnost.


