
Adventní benefiční koncert
                                             

v sobotu 7. prosince 2019 od 18 hodin 
v kapli sv. Jiří děčínského zámku

Capella Mariana
Hana Blažíková – soprán, gotická harfa

Vojtěch Semerád – tenor
Tomáš Lajtkep – tenor
Ondřej Holub – tenor

České nebe
Čeští světci ve středověké duchovní hudbě jako symboly národa.

vstupné 200 Kč 
  děti, studenti, důchodci 150 Kč                                 

pořadatel              partneři:                                                                              mediální partner
        manželé Hlavsovi
        MUDr. Věra Pokorná            
        MUDr. Jiřina Johanidesová          
        MUDr. Alena Sellnerová
       MUDr. Hana Albrechtová
        MUDr. Martina Pokorná, PhD.   



České nebe
Čeští světci jako symboly národa

Svatý Vojtěch

Hospodine, pomiluj ny

Responsorium O presul Christi 

Guillaume de Machaut – He!Mors com tu es haie

Svatá Ludmila

Antiphona Laudes canens Davidicas

Hymnus Lux vera lucis radium

Guillaume de Machaut – Helas! ou sera pris confors

Svatý Václav

Cantio Svatý Václave

Hymnus Dies venit victorie

Kyrie Fons bonitatis

Cantio Martir Dei Wenceslaus



Panna Maria, královna nebes

Lejch Otep myrhy

Cantio Quae es ista

Moteto Ave coronata

Cappella Mariana

Hana Blažíková – soprán, gotická harfa
Vojtěch Semerád – tenor
Tomáš Lajtkep – tenor
Ondřej Holub – tenor

 Cappella Mariana je komorní vokální soubor, který se specializuje na 
interpretaci středověkého vícehlasu, renesanční polyfonie a vokálních děl raného 
baroka. Vystoupení ansámblu se setkala s nadšeným přijetím publika, kritika cení 
především expresivitu projevu a citlivý přístup k práci s textem. Cappella Mariana 
vznikla v roce 2008 a jako jeden z mála domácích vokálních souborů se zaměřuje na
uvádění pozapomenutých děl vrcholné vokální polyfonie z oblasti italské, vlámské 
či anglické renesance. 

Členy souboru jsou mezinárodně renomovaní pěvci, kteří pravidelně spolupracují 
se souborem Collegium Marianum a vystupují na prestižních evropských 
festivalech. Dále se věnují interpretaci barokní a předromantické hudby a účinkují 
na českých a zahraničních pódiích se soubory jako Bach Collegium Japan, Collegi-
um Vocale Gent, Vox Luminis, Collegium 1704 či Tiburtina Ensemble. V roce 2012 
ansámbl vydal svou profilovou nahrávku pod názvem Sacrum et Profanum. V roce 
2014 se Cappella Mariana výrazně podílela na oslavách Českého roku hudby, na-
točila CD Praga Magna s hudbou rudolfínské Prahy a prezentovala se koncerty na 
festivalech po celé Evropě. V roce 2016 vydal nahrávku unikátního rukopisu rene-
sanční polyfonie Kodex Speciálník. Dnes je ansámbl pravidelně zván na prestižní 
festivaly jako jsou Oude Muziek Utrecht, Tage Alter Musik Regensburg, 
Klangvokal Dortmund, Laus Polyphoniae Antwerpwn atd. 

Ansámbl působí pod uměleckým vedením Vojtěcha Semeráda, který po ukončení 
studií na Univerzitě Karlově v Praze a Conservatoire national supérieur v Paříži 
pokračuje na papežském institutu Musica Sacra v Římě a dále si prohlubuje 
studium od gregoriánského chorálu až po renesanční polyfonii.

Vojtěch Semerád – um. vedoucí


