
Kulturní komise městyse Bojanov
srdečně zve na šestý koncert IX. ročníku letního festivalu

BOJANOVSKÉBOJANOVSKÉ    
MUZICÍROVÁNÍMUZICÍROVÁNÍ    

v pátek 30. září 2022  od 19 hodinv pátek 30. září 2022  od 19 hodin
ve farním kostele v Bojanově.

Přivítáme mezi sebou 

Smíšený pěvecký sbor Salvátor aSmíšený pěvecký sbor Salvátor a
Vysokoškolský umělecký soubor PardubiceVysokoškolský umělecký soubor Pardubice

pod vedením MgA. Tomáše Židka.pod vedením MgA. Tomáše Židka.
Smíšený pěvecký sbor  SalvátorSmíšený pěvecký sbor  Salvátor  byl  založen v roce  1999,  původně  jako mládežnické pěvecké těleso,  dlouhou dobu
složené takřka výhradně z řad středoškoláků a vysokoškoláků, pocházejících z Chrudimi a okolí. Přímým předchůdcem
Salvátoru byl sbor Gymnázia Josefa Ressela – Chrudim, který na této škole vedl ve školním roce 1998 – 1999 Tomáš
Židek. Pod názvem „Salvátor“ vystoupilo těleso poprvé na koncertu k výročí úmrtí skladatele Aloise Hniličky (1826 –
1909), který uspořádalo společně s pěveckým sborem Slavoj (tehdy v čele s paní Evou Kadeřávkovou) 13. listopadu 1999
v chrudimském chrámu Nanebevzetí  Panny Marie.  Svým názvem se sbor hrdě hlásí  k prastaré chrudimské duchovní
tradici – uctívání obrazu Spasitele – sv. Salvátora.

Vysokoškolský umělecký soubor PardubiceVysokoškolský umělecký soubor Pardubice vznikl v roce 1950 a v jeho čele stál až do roku 1993 doc. Ing. Vlastislav
Novák, po němž převzal  vedení Jiří  Kožnar,  který soubor vedl  do roku 2007.  Od roku 2008 do 31.  3.  2010 byl  jeho
uměleckým vedoucím Ondřej  Tajovský a od té doby dodnes je  jím Tomáš Židek.  Soubor  je  v současné době složen
převážně ze studentů Univerzity Pardubice. Uvádí vedle klasických vokálních a vokálně-instrumentálních děl také jazz,
soul, písně z muzikálů, gospel a alternativní hudbu. Spolupracoval s Komorní filharmonií Pardubice, Filharmonií Hradec
Králové. Účastní se domácích i zahraničních sborových festivalů (např. Canta Pueblo Argentina, FIMU Belfort, Polifonico
Arezzo,  Akademická  Banská  Bystrica).  V  září  2016 vystoupil  na  Svatopetrském  náměstí  ve  Vatikánu  při  příležitosti
předání sochy Sv. Anežky papeži Františkovi. Od roku 1990 soubor vydal pět vlastních CD (Te Deum, Ecce Homo, Donatio,
České barokní vánoce a V dobrém jsme se sešli) a na dalších pěti CD spolupracoval se známými hudebními interprety. 

Vstup volný, doporučené vstupné 150 Kč.
Festival je spolufinancován z rozpočtu Městyse Bojanov. Děkujeme.


