
Vánoèní koncert

Jakub Jan RYBA 
Èeská mše vánoèní "Hej, mistøe" 

a další vánoèní hudební klenoty, spoleèný zpìv oblíbených koled

Prodej  vstupenek: Student Agency - Dùm pánù z Lipé, námìstí Svobody 17,
TIC Brno Panenská 1, DONUM Petrov 9 a na místì pøed zaèátkem koncertu

Vstupné plné: 300 Kè; studenti, dùchodci: 200 Kè

Brnìnský filharmonický sbor 
Beseda brnìnská
Orchestr Katedrály 

sv. Petra a Pavla v Brnì

Øídí Petr KOLAØ

Koncertní èinnost v roce 2019 se koná za finanèní podpory statutárního mìsta Brna.

soprán 
alt
tenor
bas

Lenka CAFOURKOVÁ ÏURICOVÁ
Lenka SCHALLENBERGER
Ondøej KOPLÍK
Jan Š�ÁVA

varhany Dagmar KOLAØOVÁ

25. 12. 2019 v 19:30

www.bfsbb.cz

B

s Bb
Brnìnský filharmonický sbor Beseda brnìnská

Katedrála sv. Petra a Pavla v Brnì 



Èeská mše vánoèní Jakuba Jana Ryby 
je èesky psaná církevní skladba z roku 1796. Krátce 
po svém vzniku se prostøednictvím opisù rozšíøila 
do celých èeských zemí. Jedná se spíše o vánoèní 
pastýøskou hru aplikovanou na strukturu mše. Text 
(jehož je Ryba také autorem) nevychází z tradièního 
latinského mešního textu, ale je èistì èeský. Pøíbìh 
o zvìstování a pøíchodu pastýøù k jeslièkám zachovává 
obrys betlémské události, ale je zasazen do prostøedí 
èeského venkova. Proto skladba byla a dodnes je 
srozumitelná a pøístupná širokému obecenstvu. 
Provedená skladba v úpravì Vojtìcha Spurného èerpá 
z pùvodní Rybovy partitury.

Brnìnský filharmonický sbor Beseda brnìnská
se v roce 2020 dožívá 160 let, je 

duben 2020 
- L. Vierne: Messe solennelle cis moll (Katedrála Brno)
srpen 2020 
- J. Schreier: Missa solemnis in D (Dolní Kounice)
záøí 2020 
- A. Dvoøák: Mše D dur (kostel, Vranov u Brna)
- 

- 
(více na www.bfsbb.cz)

nejstarším a nejdéle kontinuálnì 
fungujícím pìveckým sborem v èeských zemích. Po celou dobu své 
existence se sbor zamìøoval na prezentaci skladeb èeských i 
svìtových autorù, orchestrálních i kantátových dìl.

Rádi bychom naše výroèí oslavili s Vámi, milí posluchaèi. 
Pøijmìte, prosím, pozvání na koncerty a vystoupení, které pro 
Vás pøipravujeme v pøíštím roce:

L. Vierne: Messe solennelle cis moll (Katedrála Brno)
øíjen 2020 
- J. Haydn: Nelson messe, Te Deum (Èervený kostel, Brno)
- A. Dvoøák: Stabat mater (Katedrála Brno)
listopad 2020 
- W. A. Mozart: Requiem in D (jezuitský kostel, Brno)
- Sborová a varhanní tvorba Leoše Janáèka (Katedrála Brno)
prosinec 2020 
- J. J. Ryba: Èeská mše vánoèní (Katedrála Brno)

J. J. Ryba: Èeská mše vánoèní (jezuitský kostel, Brno)

Kyrie
Gloria
Graduale
Credo
Offertorium
Sanctus
Benedictus
Agnus
Závìr


