
KONCERT
k poctě Dobroslava Orla

PROGRAM

Kodex Speciálník:  Dies venit victorie (hymnus)
 Náš milý svatý Václave
Giovanni Pierluigi da Palestrina: Missa brevis (Kyrie – Gloria)
Kodex Speciálník:  Christum ducem
 Utěšený den nám nastal
Varhanní improvizace
Kodex Speciálník:  Imperatrix gloriosa
 O regina lux divina
 Zdrávas císařovno
Giovanni Pierluigi da Palestrina:  Missa brevis (Sanctus – Benedictus – Agnus Dei)
Varhanní improvizace
Kodex Franus: Veni sancte Spiritus
 Pane Bože, buď při nás

Účinkují:
Čeští madrigalisté (diriguje Veronika Hádková) 
Miroslav Pšenička – varhany
Průvodní slovo Veronika Mráčková

Koncert se koná v sobotu 25. dubna 2015 v 15 hodin 
v kostele sv. Vavřince (Chittussiho náměstí, Ronov nad Doubravou).

Skladbám z Kodexu Speciálník a Kodexu Franus byl věnován první jubilejní koncert Českých madrigalistů, 
který se konal 22. února 1939 ve Smetanově síni Obecního domu k desetiletému výročí působení tohoto tělesa. 
Vystoupení uvedl Dobroslav Orel tematicky zaměřenou přednáškou Počátky umělého vícehlasu v Čechách. 
Částečná rekonstrukce citovaného jubilejního koncertu bude provedena v sobotu 25. dubna 2015 v kostele 
sv. Vavřince v Ronově nad Doubravou. Pro liturgické období, které v sobě obsahuje ducha radosti slavených 
Velikonoc, musí být oproti původnímu provedení vynechány skladby vánoční. Program proto doplní zhudeb-
něná Palestrinova mše. Většinu zpěvů, jež při koncertě mají zaznít, přepisoval pro soubor Českých madrigalistů 
samotný Dobroslav Orel.

Vokální soubor Čeští madrigalisté byl založen v roce 1929 s původním názvem Pražské pěvecké sdružení. 
Zakladatelem souboru a jeho prvním uměleckým vedoucím byl dirigent a skladatel Bohumil Špidra, který 
soubor vedl až do své smrti v roce 1964. V tomto roce převzal vedení souboru Stanislav Štipl, po něm se stal 
dirigentem a uměleckým vedoucím profesor pražské konzervatoře František Xaver Thuri. Poslední změna za 
dirigentským pultem nastala v roce 2012, kdy vedení souboru převzala Veronika Hádková. Více na  
www.cesti-madrigaliste.cz.

 POCTA DOBROSLAVU ORLOVI
RONOV NAD DOUBRAVOU

Ronov nad Doubravou

Muzikologickou konferenci a doprovodné kulturní akce pořádá Město Ronov nad Doubravou  
společně s Kabinetem hudební historie Etnologického ústavu Akademie věd České republiky, v. v. i.,  
díky podpoře z programu Regionální spolupráce AV ČR.


