Mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry Vranov
Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA
Komorný miešaný spevácky zbor Societas Cantica
Vás pozývajú na
zborový festival

XXIV.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI
XXIV. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL
s medzinárodnou účasťou
16.-19. jún 2011
pod záštitou
ministra kultúry SR Daniela Krajcera a primátora mesta Vranov nad Topľou Jána Ragana
under patronage Daniel Krajcer minister of the culture of Slovak Republic and
Ján Ragan, Mayor of Town Vranov nad Topľou
v spolupráci s:
Mesto Hanušovce nad Topľou, Mesto Humenné, Obvodný úrad Vranov nad Topľou,
Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou, Súkromná ZUŠ Humenné, Hornozemplínske osvetové
stredisko Vranov nad Topľou, Asociácia speváckych zborov Slovenska, Vlastivedné múzeum
Hanušovce nad Topľou, Evanjelický a.v. farský úrad Vranov nad Topľou, Rímskokatolícky
farský úrad Humenné, Rímskokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou a Hanušovce nad
Topľou a Gréckokatolícky farský úrad Vranov nad Topľou
Podujatie sa uskutočňuje s finančným príspevkom mesta Vranov nad Topľou
a Ministerstva kultúry SR
Festival is realized with financial contribution of Town Vranov nad Topľou
and Ministry of Culture of SR

sponzori
Stradiware s.r.o. Bratislava, Vilma Krauspeová - Jazykový servis Vranov n.T.,
Lekáreň Pri medveďoch Vranov n.T., EXTRÉM reklama - Viera Kobielska,
Mgr. Adriana Tomášová – ATOM, Vranov n.T.

Festivalový emblém

XXIV.VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI
Vranov nad Topľou
16.-19.jún 2011

Váţení účastníci 24.ročníka Vranovských zborových slávnosti, vzácni hostia, milí priatelia,
Kultúra v kaţdom vyspelom národe je výsledkom duchovnej činnosti ľudí. Nielen mladí
ľudia, ale i široká verejnosť nášho mesta a jeho blízkeho okolia vie, ţe bez hudby, poézie,
rôznych tematických výstav a mnoţstva najrozmanitejších kultúrnych podujatí si ţivot vo
Vranove uţ nemoţno predstaviť. Stali sa studnicou tradícií, ktoré obohacujú a ovplyvňujú
jeho kaţdodenný rytmus. Sú síce popretkávané do nitiek mnoţstvom povinností, ale
umoţňujú človeku ďalej kultúrne rásť, vzdelávať sa, uzatvárať nové priateľstvá, či
jednoducho odpočinúť si vo voľnom čase a načerpať nových síl.
Jedným z podujatí, ktoré postupne počas dvadsaťtri rokov svojej existencie prerástlo do
povedomia nielen domácich priaznivcov ale i interpretov – súborov zo Slovenska i zo
zahraničia - jednoducho milovníkov zborového umenia - sú Vranovské zborové slávnosti.
Rád prirovnávam toto významné kultúrno-spoločenské podujatie k sviatku, ktorý preţívame
kaţdoročne počas dní jeho trvania. Naše mesto oţíva príchodom Vás, spevákov a s radosťou
otvára svoju pohostinnú náruč. A sme hrdí i na to, ţe sme tento sviatok vokálneho umenia
mohli podporovať a spolu s jeho interpretmi sme mohli kaţdoročne medzi hosťami privítať
popredných hudobných skladateľov a muzikológov zborovej tvorby.
Ak hovoríme o sviatku, neznamená to, ţe len počas festivalových dní by sme si mali
uvedomovať význam hudby a spevu v našom ţivote.
Vraví sa, ţe hudba a pieseň je most, ktorý spája ľudí. Vieme sa s ňou tešiť, spolu sa smiať,
jej prostredníctvom ďakovať. Hudba a pieseň je oslavou krásy, lásky, ódou na radosť, je to
dorozumenie človeka v jeho samote a opustenosti i v jeho tichom šťastí. Je neodmysliteľnou
spoločníčkou vo chvíľach najslávnostnejších, nepozná hraníc a nepotrebuje tlmočníka.
A kaţdému, kto jej otvorí dušu, obohatí ţivot.
Túto príleţitosť vyuţívam i k tomu, aby som sa za dôstojnú reprezentáciu mesta Vranov
nad Topľou poďakoval všetkým domácim speváckym zborom a rovnako ma teší, ţe
kaţdoročne máme obetavých ľudí, ktorí venujú veľa úsilia a času na dobrú prípravu
a zabezpečenie festivalu.
Vzácni naši hostia, srdečne vitajte. Pripájam ţelanie, aby ste sa počas dní strávených
v našom meste cítili dobre a príjemne, a aby Vám na tento pobyt zostali trvalé spomienky.
Ţelám Vám nezabudnuteľnú tvorivú atmosféru a publiku krásny umelecký záţitok.
Ing. Ján Ragan
primátor mesta

Čestné predstavenstvo festivalu
Ing. Ján Ragan
primátor mesta Vranov nad Topľou
Štefan Straka
primátor mesta Hanušovce nad Topľou
Mgr. Jana Vaľová
primátorka mesta Humenné
Ing. Alfonz Kobielsky
riaditeľ Mestského domu kultúry Vranov nad Topľou
Ing. Michal Kostelný CSc.
predseda Asociácie speváckych zborov Slovenska

Organizačný výbor festivalu:
Vilma Krauspeová
predsedníčka ZZSZ OZVENA, podpredsedníčka Asociácie speváckych zborov Slovenska
Viera Machková
vedúca referátu kultúry, mládeţe a športu MsÚ Vranov nad Topľou
Štefan Eperješi
umelecký vedúci a dirigent Komorného speváckeho zboru Societas Cantica
Anna Maťašová
umelecká vedúca a dirigentka Miešaného gréckokatolíckeho chrámového zboru Chrysostomos
Naďa Havriľáková
riaditeľka Súkromnej ZUŠ, Humenné
Milan Stanovčák
riaditeľ Súkromnej ZUŠ, hudobný odbor, Vranov nad Topľou
Ľubica Tomková
vedúca referátu kultúry pri MÚ Hanušovce nad Topľou
Michal Hudák
oddelenie kultúry a propagácie MsDK Vranov nad Topľou

Účastníci XXIV. vranovských zborových slávností
Participants of XXIV. International Choral Festival in Vranov
Miešaný spevácky zbor SLAWEI, Harmanli, Bulharsko
Mužský spevácky zbor ŠENTJURSKI FANTJE Ľubľana, Slovinsko
Detský spevácky zbor JISKŘIČKA, Praha, Čechy
Detský spevácky zbor SLUNÍČKO, Červený Kostelec, Čechy
Detský spevácky zbor ČERVÁNEK, Červený Kostelec, Čechy
Miešaný spevácky zbor mesta Humenné
Komorný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topľou
Gréckokatolícky chrámový zbor bl.P.P.Gojdiča Vranov .T.-Čemerné
Mládežnícky spevácky zbor SHALOM pri Rímskokatolíckom kostole, Hanušovce n/Topľou
Mládežnícky spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou
Dievčenský spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou
Spevácky zbor starších chlapcov Súkromnej ZUŠ Vranov nad Topľou

P R O G R A M XXIV. ročníka Vranovských zborových slávností
Piatok 17.6.2011
10.00 1.festivalový koncert „Zbory deťom“ v Dome kultúry pre ZŠ
Bernoláková Vranov nad Topľou
Detský spevácky zbor SLUNÍČKO, Červený Kostelec, Čechy
Detský spevácky zbor JISKŘIČKA, Praha, Čechy
Detský spevácky zbor ČERVÁNEK, Červený Kostelec, Čechy
Miešaný spevácky zbor SLAWEI, Harmanli, Bulharsko
14.00 Prijatie hostí primátorom mesta v obradnej sieni MsÚ Vranov n.T.
15.30 Prehliadka múzea v Hanušovciach nad Topľou
17.30 2.festivalový koncert v Rímskokatolíckom kostole v Hanušovciach n.T.
Detský spevácky zbor SLUNÍČKO, Červený Kostelec, Čechy
Mládeţnícky spev.zbor SHALOM pri Rímskokatolíckom chráme,
Hanušovce nad Topľou
Detský spevácky zbor ČERVÁNEK, Červený Kostelec, Čechy
Miešaný spevácky zbor SLAWEI, Harmanli, Bulharsko
19.00 3. festivalový koncert v Rímskokatolíckom kostole Všetkých svätých
v Humennom
Detský spevácky zbor JISKŘIČKA, Praha Čechy
Sólisti a hostia Súkromnej ZUŠ MÚZA v Humennom
Spevácky zbor mesta Humenné
19.00 4. festivalový koncert v Bazilike Narodenia Panny Márie vo Vranove
Gréckokatolícky chrámový zbor bl.P.P.Gojdiča Vranov .T.-Čemerné
Komorný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA Vranov n.Topľou
Muţský spevácky zbor ŠENTJURSKI FANTJE Ľubľana, Slovinsko
21.00 Diskusný klub pre dirigentov a vedenia zborov v klubovni CŠP Voľa

Sobota 18.6.2011
Workshop a seminár „ Spôsoby intonačnej výchovy zborového
speváka“ a nácvik skladby „Aká si mi krásna“,
v Kine Mladosť v Dome kultúry vo Vranove n.T.
vedie Mgr. Tatiana Kanišáková, PhD.
11.30 Zájazd speváckych zborov do Prešova popr. na Domašu
19.00 Galakoncert v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou
Dievčenský spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou
Detský spevácky zbor SLUNÍČKO, Červený Kostelec, Čechy
Spevácky zbor starších chlapcov pri Súkromnej ZUŠ, Vranov n.T
Detský spevácky zbor JISKŘIČKA, Praha Čechy
Mládeţnícky spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou
Detský spevácky zbor ČERVÁNEK, Červený Kostelec
Muţský spevácky zbor ŠENTJURSKI FANTJE Ľubľana, Slovinsko
Miešaný spevácky zbor SLAWEI, Harmanli, Bulharsko,
V závere galakoncertu spoločná skladba E.Suchoňa – Aká si mi krásna
21.00 Spoločenské stretnutie zborov v Rekreačnom stredisku Juskova Voľa
9.30

.
Nedeľa 19.6.2011
9.30 Detský spevácky zbor ČERVÁNEK, Č.Kostelec, Čechy počas omše
v Evanjelickom a.v. chráme Ducha Svätého vo Vranove nad Topľou
10.30 Detský spevácky zbor JISKŘIČKA, Praha, Čechy počas omše
v Gréckokatolíckom chráme Najsvätejšej Eucharistie vo Vranove n.T.

PROGRAM OF XXIV. INTERNATIONAL CHORAL FESTIVAL
Thursday, 16th June 2011
Arrival of choirs in the afternoon or evening to Culture House and accommodation in Holiday Centre
in Juskova Voľa, 10 km from Vranov and in the families of choirs OZVENA
Friday, 17th June 2011
Breakfast in Holiday Centre in Juskova Voľa
10.00
1st Festival Concert „Choirs for choirs“ in Culture House Vranov n.T.
Children Choir SLUNÍČKO, Červený Kostelec, Czech Republic
Children choir JISKŘIČKA, Prague,
Children Choir ČERVÁNEK, Červený Kostelec, Czech Republic
Mixed choir SLAWEI, Harmanli, Bulgaria
13.00
Lunch Bernolákova School
14.00
Acceptance of the guests (conductors, managers)
by the Mayor of the town Vranov in Ceremonial Hall in Vranov n.T.
15.30
Visit of Museum of National Geography in Hanušovce nad Topľou
17.30
2nd Festival concert in Roman Catolic Church in Hanušovce n.Topľou
Children Choir SLUNÍČKO, Červený Kostelec, Czech Republic
Youth choir SHALOM, Hanušovce nad Topľou
Children Choir ČERVÁNEK, Červený Kostelec, Czech Republic
Mixed choir SLAWEI, Harmanli, Bulgaria
Dinner at school in Hanušovce nad Topľou
19.00
3rd Festival concert in the Basilica Minor in Vranov nad Topľou
Greece catholic choir of Blessed P.P.Gojdič Vranov n.T.Čemerné
Chamber Mixed Choir SOCIETAS CANTICA, Vranov nad Topľou
Men Choir SENTJURSKI FANTJE Ljubljana, Slovenia
19.00
4th Festival concert in the Roman-Catholic Church in Humenné
Children choir JISKŘIČKA, Prague, Czech Republic
Soloists and guests of Private Music School MÚZA in Humenné
Mixed choir of the town Humenné
21.00
Discussion meeting of conductors and managers in the Salon Room in Juskova Voľa
Saturday, 18th June 2011
At the breakfast the choirs will get the parcels with lunch for the journey home.
9.30
Workshop for all choirs, conductors, guests in Cinema in Vranov nad
Topľou Practice of the song „Aká si mi krásna“ lecture and workshop” led by
Mgr.Tatiana Kanišákova, PhD from University in Prešov, Slovakia
11.30
Trip of the choirs to city Prešov ( event. bathing in the lake Domaša (voluntary)
From 17.00 Dinner for choirs at the place of accommodation (in Juskova Voľa)
19.00
Gala concert in Culture House Vranov nad Topľou
5 foreign choirs and girls choir, boys choir and youth choir OZVENA Vranov n.T.
Connected choirs - common song Aká si mi krásna at the end of gala concert
Choir Party in Holiday Centre in Juskova Voľa
Sunday, 19th June 2011
9.30 - Singing during the mass – Children choirs Sluníčko and Červánek, Červený Kostelec in
Evangelic Church in Vranov nad Topľou
10.30 - Singing during the mass – Children choir Jistřička Prague, Greece Catholic Church in
Vranov nad Topľou

Miešaný spevácky zbor SLAWEI, Harmanli, Bulharsko
Mixed choir SLAWEI, Harmanli, Bulgaria
Spevácky zbor SLAWEI (v preklade Slávik) bol zaloţený v roku 1896. V súčasnosti má
okolo 60 členov. Zbor prezentuje polyfónnu zborovú tvorbu rôznych štýlových období,
sakrálne a sekulárne kompozície a upravené ľudové piesne.
Zbor Slawei je drţiteľom strieborných medailí 5. a 6.národnej zborovej súťaţe
v Bulharsku. Zbor koncertoval v rôznych mestách Bulharska a v zahraničí v Poľsku (v
rokoch 1979, 1983, 1998, 1999, 2004 a 2009), v Rusku (1995),v Srbsku ( 1998), v Taliansku
(2006), v Španielsku a Francúzsku (2010).
Spevácky zbor SLAWEI je získal 3.cenu na súťaţi v Karpeniosi v Grécku v roku 200 a na
7.zborovom festivale v Aténach v Grécku v roku 2001. Zbor sa zúčastnil 18.medzinárodného
zborového festivalu v Ciampine pri Ríme v Taliansku v roku 2003 a 8.medzinárodného
podujatia „Chanten mai...“ v San Damiane, v Piemonte Taliansko v roku 2005.
Zbormajsterka Stelia Georgieva vyštudovala hudobnú akadémiu v bulharskom Plovdive,
nástroje kontrabas, klavír a zborové dirigovanie. Zbor na klavíri sprevádza Galina Terzieva,
ktorá študovala na Hudobnej akadémii na Ukrajine.

Program na galakoncert
D. Hristov
St.Mutafchiev
H.Mancini
Lucio Dalla
E.Manolov

Mari mome
Sednalo e Giore
Moon river
Caruso
Kakva moma vidiah

Diriguje: Stelia Georgieva
Klavírny sprievod: Galina Terzieva
Sólo: Jermina Mihova, Atanas Marinov

Mužský spevácky zbor ŠENTJURSKI FANTJE, Ľubľana, Slovinsko
Men´s choir ŠENTJURSKI FANTJE, Ljubljana, Slovenia

Muţský spevácky zbor „Šentjurski fantje“ bol zaloţený v roku 1991. Najprv pôsobil ako
oktet pod názvom „Šentjurski Oktet“ aţ do roku 2008. Potom sa zbor posilnil na 14 spevákov.
Zbor sa predstavil ako ambiciózne a rýchlo sa rozvíjajúce teleso vo všetkých umeleckých
činnostiach a preto angaţoval známeho dirigenta Tomaţa Tozona, ktorý je známy aj mimo
Slovinska.
Nový dirigent rozšíril pôvodný repertoár a prispôsobil ho aktuálnym trendom. Repertoár
je dosť široký a obsahuje slovinské ľudové piesne, komponované piesne, ako aj piesne z
iných krajín.
Interpretačný prejav zboru sa vyznačuje veľkou láskou k hudbe.
Všetci speváci majú dlhoročné skúsenosti so zborovým spevom. Viacerí členovia spievali
uţ cez 30 rokov v rôznych zboroch a skupinách. Zbor vystupuje pravidelne na rôznych
podujatiach regionálnej a miestnej úrovne. Okrem toho vyhral aj viaceré ceny. Vedľa uţ
popísaných aktivít organizuje zbor sám pravidelne aj vianočné koncerty a koncerty pri
príleţitosti rôznych sviatkov (deň kultúry vo februári, štátny sviatok v júni…)
Zbor má skúsenosti z vystúpení aj v zahraničí. Pri svojom 10. výročí od zaloţenia mal zbor
viaceré koncerty pre slovinskú národnostnú menšinu v Toronte (Canada) v júni 2001
a v septembri 2001 sa predstavil aj v Spilimbergu v Taliansku.
V júni 2011 oslávi zbor 20 výročie svojho zaloţenia. Koncert vo Viedenskej opere bude
korunou a veľkou cenou za ich doterajšie pôsobenie.

Program na galakoncert
Ľudová
Jakob Aljaţ
Ľudová
Ľudová
Vinko Vodopivec
Diriguje: Tomaţ Tozon

Nocoj je pa en lep večer
Triglav
A ča
Kolo
Ţabe

Detský spevácky zbor SLUNIČKO a ČERVÁNEK,
Červený Kostelec, Česká republika
Children choir SLUNÍČKO and ČERVÁNEK, Červený Kostelec, Czech

Zbor bol zaloţená v roku1994 Evou Kubečkovou a Jaroslavem Kubečkom pri Základnej
umeleckej škole Červený Kostelec. Spevácky zbor Červánek má 2 prípravné oddelenia Hvězdičky (predškoláci + 1.trieda), Sluníčko(2-5 trieda) a Červánek(2.stupeň,stredoškoláci).
Postupne sa zo starších dievčat vyvinul komorný zbor Jitřenka, ktorý pracuje 4 roky.
Všetky zbory vedie pani učiteľka Eva Kubečková, klavírny sprievod manţel Jaroslav
Kubeček. Zbory pravidelne účinkujú na samostatných koncertoch a hlavných akciách školy.
Zbor sa niekoľko krát zúčastnil súťaţí usporiadaných kultúrnou inštitúciou NIPOSARTAMA.
Z krajského kola zbor postúpil niekoľkokrát na celoštátne zborové súťaţe v Čechách. Po
získaní zlatého pásma v roku v r.2007 bol zbor vybratý na súťaţ výberových detských
speváckych zborov v Novom Jičíně.
V roku 2008 zbor účinkoval na pietnej akcii Světlo za Lidice, kde spoluusporiadateľom bola
populárna speváčka Lucie Bílá.
Zbory majú za sebou niekoľko tuzemských i zahraničných súťaţných i nesúťaţných
festivalov. Napríklad dvakrát Španielsko, ďalej Švajčiarsko, Taliansko, Grécko a Anglicko.
Tu v meste Llangollen získal Červánek v júli 2009 prvú cenu v kategórii starších detských
zborov. To je doterajší najväčší úspech v medzinárodnej konkurencii.
Pre zbor bolo veľkým záţitkom účinkovanie na jednom z adventných koncertov v Českej
televízii a usporiadanie celoštátneho seminára zbormajstrov . V roku 2007 zbor natočil svoje
tretie CD.
Program na galakoncert
Detský spevácky zbor SLUNÍČKO
Mojmír Zedník:
Pro berunky
Milan Uherek:
Pochod dobrého rána
Zdeněk Lukáš:
Kvardyán
Detský spevácky zbor ČERVÁNEK
Jan Novák:
Gloria
Antonin Dvořák:
Ţivot vojenský
arr.Milan Uherek:
Voda,voda
Emil Hradecký:
Jatelinka drobná
Irwing Berlin:
Puttin On The Ritz
Diriguje: Eva Kubečková
Klavírny sprievod: Jaroslav Kubeček

Detský spevácky zbor JISKŘIČKA, Praha, Česká republika
Children choir JISKŘIČKA, Prague, Czech Republic
Detský spevácky zbor Jiskřička v roku 1985 zaloţila a dodnes umelecky vedie
zbormajsterka Dana Škardová. Z niekoľkých pôvodných nadšencov sa vyvinulo teleso, ktoré
sa skladá z 2 oddelení - prípravného zboru a koncertného zboru.
Spievajú tu deti z Prahy a okolia vo veku 7 – 18 rokov. Jiskřička má veľmi dobrú tradíciu
a meno, o čom svedčí nielen široké spektrum aktivít, ale i rad dosiahnutých úspechov –
strieborné a niekoľkokrát zlaté ocenenie na medzinárodných speváckych súťaţiach a
festivaloch doma i v zahraničí (Celoštátna súťaţ detských speváckych zborov Nový Jičín,
Medzinárodný festival adventnej a vianočnej hudby s cenou Petra Ebena, Praţská snítka a
pod.), koncertní zájazdy a spolupráca so zahraničnými speváckymi zbormi, naštudovanie
a uvedenie detskej opery H. Krásy „Brundibár“ (v češtine, nemčine a angličtine), skúsenosti
so štúdiovým nahrávaním pre film a rozhlas, účinkovanie v rozhlasových a televíznych
reláciách, spolupráca pri natáčaní piesní známych autorov a s populárnymi spevákmi (H.
Janků, B. Basiková, I. Bartošová), pravidelné koncertné vystúpenia pri spoločenských
príleţitostiach (vianočné, výročné a iné kultúrne podujatia).
Okrem pravidelných skúšok absolvujú členovia zboru dvakrát ročne intenzívne týţdenné
študijné sústredenie, kde sa zdokonaľujú v hudobnej teórii, učia sa inštrumentálnym
schopnostiam, hereckým a tanečným základom a študujú repertoár pre nadchádzajúcu sezónu.
Repertoár zboru v súčasnej dobe tvorí klasická zborová tvorba českých i zahraničných autorov, ľudové piesne
z rôznych kútov sveta, spirituály, skladby z muzikálov a filmov, vianočné piesne české i cudzie a muzikálová
produkcia (pôvodný muzikál M. Krkošky Aladinova kouzelná lampa)
Program na galakoncert:
Ľudová riekanka
Ilja Hurník
Zakarpatský anonym
Werich, Voskovec, Jeţek
Španielsky anonym
Diriguje: Dana Škardová
Klavírny sprievod:

Louka široká
Dvojice témat
Voro, voro Ivaničky
V domě straší duchˇ
Julietta

Spevácky zbor mesta Humenné, Slovensko
Mixed choir of town Humenné, Slovakia
Zbor bol zaloţený v roku 1994 p. A. Kolesárovou, ktorá rok zbor viedla ako dirigentka
a umelecká vedúca. Spevácky zbor uţ v prvom roku svojej činnosti absolvoval zájazd do
Talianska, kde sa zúčastnil 1. roč. festivalu Valsassina Canta ´94. V tom istom roku bol
organizátorom Zemplínskych slávností – regionálneho festivalu speváckych zborov
s medzinárodnou účasťou.
Zbor sa so svojim programom predstavil publiku v Maďarsku, na Ukrajine, v Poľsku
a v Čechách. Hlavnou aktivitou kolektívu je šíriť vokálno-hudobné umenie medzi najširšou
verejnosťou doma ako aj prezentovať svoju kultúru v zahraničí. Kolektív spevákov bol
ocenený viacerými poctami / laureát festivalu Zemplínske slávnosti 1996, laureát
celoslovenskej súťaţe speváckych zborov Matice slovenskej 1996 a 1997, získanie
strieborného pásma na medzinárodnom festivale B. Martinu v Hradci Králové 1999.
Nové tisícročie kolektív privítal spolu so svojimi rodákmi ţijúcimi v Prahe na vianočných
koncertoch organizovaných v spolupráci s Univerzitou Karlovou – Pedagogickou
fakultou.V r. 2002 sa zúčastnil medzinárodného festivalu v poľskom meste Přemysl.
Svojmu domácemu publiku sa zbor pravidelne predstavuje na vianočných koncertoch
a iných kultúrnych podujatiach poriadaných v regióne. Spevácky zbor má vo svojom
repertoári piesne rôznych národov a rôznych štýlových období.
V súčasnosti je dirigentkou a umeleckou vedúcou zboru Naďa Havriľáková a dlhoročnou
korepetítorkou Tatiana Griščíková.

Repertoár na koncert v Humennom
J.Rosinský:
A.F.Tovačovský:
F.Schubert:
F. Bullens:
P.Martinček:

Regina Septem Dolorum
Otče náš
Ave Maria
Verbum
Ave Maria

Diriguje: Naďa Havriľáková
Klávesy: Tatiana Griščíková
Sólisti: Zuzana Sedláčková, Mgr. Zuzana Dirbáková, M.Havriľaková

Komorný miešaný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA
Vranov nad Topľou, Slovensko
Chamber mixed choir SOCIETAS CANTICA
Vranov nad Topľou, Slovakia

Komorný miešaný spevácky zbor SOCIETAS CANTICA bol zaloţený v marci 1993. V
dramaturgii zboru sú zastúpené obdobia renesancie, baroka, romantizmu a hudby 20. storočia,
ako aj úpravy ľudových piesní a spirituály.
Ocenenia:
- 1. cena na III. ročníku celoštátnej súťaţe komorných speváckych zborov v Nových
Zámkoch (október 1998)
- strieborná medaila na medzinárodnom festivale Svátky písní v Olomouci (jún 1999)
- I. pásmo s pochvalou poroty na VI. ročníku Slávností zborového spevu V.Adamca
v Košiciach a Asociácia speváckych zborov Slovenska (ASZS) odmenila náš zbor
cenou za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby J. Podprockého (december 1999)
- II. pásmo v A kategórii – sakrálna hudba a II. pásmo v B kategórii – svetská hudba na
medzinárodnom festivale „Trnavské zborové dni“
(12. – 14.10.2007)
- „Cena za najlepšiu interpretáciu povinnej skladby pre miešaný spevácky zbor“ na
VIII. Slávnostiach zborového spevu Vojtecha Adamca (20.10.2007)
Zbor reprezentoval Slovensko na podujatí 17 krajín Európskej únie, ktorú organizovalo
Slovinsko v Šentvide pri Stični pod názvom „Tabor pevskich zborov“ (Open air choir
concert) pri príleţitosti ukončenia slovinského predsedníctva (21. a 22. jún 2008).
Zbor účinkoval v Českej republike, Poľsku, Slovinsku, Bosne a Hercegovine, Maďarsku,
Rakúsku.
Umeleckým vedúcim a dirigentom zboru je Štefan Eperješi.

Program na koncert v Bazilike Minor Vranov n/Topľou
Gordon Young:
Giovanni P. Palestrina:
Hugo Wolf:
Zdeněk Lukáš:
C.Caccini:
Arr.:Cristiansen P.:
Diriguje: Štefan Eperješi
Sólo: Zuzana Mičejová

Alleluia
Exsultate Deo
Ergebung
Gloria, Sanctus z „ Missa brevis“
Ave Maria
Rock – a ma Soul

Gréckokatolícky chrámový zbor bl. P. P. Gojdiča Vranov nad Topľou
Greece Catholic Choir Blessed P.P. Gojdič, Vranov n/Topľou, Slovakia

Zbor začal písať svoju históriu v roku 1990. Má široký repertoár cirkevno-slovanských
chorálov, spieva liturgické a cirkevné piesne, poboţnosti, panychídy a usporadúva duchovné
akadémie s hovoreným slovom. Účinkoval v rozhlase, televízii a na rôznych cirkevných
podujatiach po celom Slovensku, ale aj v zahraničí napr. v Rakúsku, Poľsku, Nemecku,
Česku, Taliansku, Maďarsku i na Ukrajine.
Zbor je pravidelným účastníkom medzinárodných festivalov piesní v Košiciach, Prešove,
Snine, Prahe. V roku 1999 získal striebornú medailu v speváckej súťaţi duchovnej hudby
IUVENTUS MUNDI CANTAT v Olomouci. Vo februári 2000 vystupoval na Celonárodnej
púti Slovákov v Ríme a na Eucharistickom kongrese v Bratislave, v roku 2001 na blahorečení
o. Biskupa Pavla Petra Gojdiča a o. Dominika Trčku v Ríme.
Vydal dve audionahrávky "Chvalite Hospoda" a "Akatist k Bohorodičke", nahral CD
"Tebe pojem". V roku 2005 zbor získal tretie a v roku 2009 druhé miesto v Medzinárodnej
súťaţi cirkevnej muziky Hajnowka - Bialystok v Poľsku. V roku 2009 bol zbor pozvaný na
koncertné turné po drevených kostolíkoch v okolí mesta Gorlice v Poľsku, a minulý rok
spieval na Ukrajine v meste Mukačevo. V máji tohto roku sa zúčastnil na Čakovickom
festivale v Prahe.
Program na koncert v Bazilike Minor Vranov nad Topľou
Byzantský nápev
Viflajev
Česnokov
Bortňanský

Christos anesti
Slava, Jedinorodnyj
Tebe pojem
Iţe cheruvimy

Dirigujú: Mgr. Jana Višňovská, Mgr. Mária Šandorová

Mládežnícky spevácky zbor SHALOM pri Rímskokatolíckom kostole,
Hanušovce nad Topľou
Youth choir SHALOM at Roman Catholic Church in Hanušovce n.T.
Pred viac ako 10 rokmi z iniciatívy mladých ľudí hanušovskej farnosti vznikol zbor
Mladosť. Odvtedy zbor prešiel mnohými zmenami. Zboristi si zmenili meno na Shalom, čo
znamená „Pokoj Vám“ a trikrát sa kompletne vystriedali mladí, ktorí uţ z Hanušoviec odišli,
či uţ kvôli práci, alebo škole a prišli ďalší, ktorí chceli spievať.
Niekoľko rokov spievali iba s hudobným sprievodom gitary, ale v súčasnosti uţ pribudli
aj iné hudobné nástroje. V dnešnej podobe spieva v zbore pribliţne 20 dievčat vo veku od 13
do 25 rokov, ktorých spev je sprevádzaný priečnou flautou, husľami a klávesmi.
Zbor účinkuje vo farnosti pravidelne kaţdý druhý piatok na mládeţníckych sv. omšiach,
pri sviatkoch, ako sú Vianoce, Veľká Noc, Odpust doma aj v iných farnostiach.

Program na koncert v Hanušovciach nad Topľou
pôstna pieseň
veľkonočná pieseň
mariánska pieseň
sakrálna pieseň
Zbor vedie Eva Inovecká

Je to krv
Zvíťazil
Ave Mária
Pritiahni ma Pane

Mládežnícky spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou, Slovensko
Youth mixed choir OZVENA Vranov nad Topľou, Slovakia
Zbor vznikol v januári 1996. Zbor sa prezentoval na koncertoch a festivaloch na Slovensku
ako aj na zahraničných koncertných zájazdoch vo Švajčiarsku, Srbsku Rakúsku, Čechách,
Nemecku, Holandsku, Španielsku, v Lotyšsku, Bulharsku, Fínsku, Estónsku, Kanade a Litve.
Mládeţnícky zbor spieval v Bratislave v rámci koncertného cyklu Podium Choralis, na
festivale Slovenskej zborovej tvorby. Na súťaţi TONEN 2000 v Holandsku získal zbor 2
strieborné a jednu bronzovú medailu. V roku 2005 bolo zdruţenie OZVENA a zbor bol
ocenený Cenou mesta Vranov a v roku 2008 sa zúčastnil Medzinárodného zborového
festivalu v Powell River v Kanade, odkiaľ si odniesol prvú cenu v speve svojho sólistu.
V roku 2008 a v roku 2010 získal zlaté pásmo na krajskej súťaţi s postupom na celoslovenskú
súťaţ.
Mládeţnícka OZVENA je členom federácie Europa Cantat, Pueri Cantores ako aj
Asociácie speváckych zborov Slovenska.
Vo svojom repertoári má zbor súčasnú tvorbu zahraničných i domácich autorov, ale
i polyfónne a sakrálne skladby, spirituály a úpravy ľudových piesní. Pre zbor píše a upravuje
kompozície i jeho bývalá dirigentka a korepetítorka Mgr. Adriana Tomášová a niekoľko
skladieb jej venovali i hudobní skladatelia Zdenko Mikula a Ivan Hrušovský. Zbor natočil
niekoľko CD a MG-nosičov.
Zbor vedie Vilma Krauspeová, ktorá je podpredsedníčkou Asociácie speváckych zborov
Slovenska, ako aj predsedníčkou Zdruţenia speváckych zborov OZVENA a predsedníčkou
organizačného výboru Vranovských zborových slávností. Druhým zbormajstrom od roku
2007 je Radovan Zajíc a korepetítorkou zboru je Viktória Gabron.
Repertoár na galakoncert
Guiseppe Zelioli
Arr: Milan Novák
Arr: Ján Valach
Arr: Adriana Tomášová

Ave Maria
Poľana, poľana
Tancuj, tancuj
Veţ ty zajdu

Dirigujú: Vilma Krauspeová, Radovan Zajíc

Spevácky zbor starších chlapcov OZVENA Vranov nad Topľou
Choir of older boys OZVENA Vranov nad Topľou, Slovakia
Spevácky zbor starších chlapcov je jedným zo zborov Zdruţenia speváckych zborov
OZVENA. Vznikol v roku 2007 a spievajú v ňom chlapci vo veku 13 aţ 18 rokov.
V máji 2008 sa zbor zúčastnil Medzinárodného zborového festivalu “Fröhlich sein und
singen” v Halle, Nemecko. Zbor sa spoločne s chlapčenským speváckym zborom semifinále
show súťaţe „Slovensko má talent“ v jeseni 2008. V máji 2009 sa zbor úspešne prezentoval
na 1. Medzinárodnom zborovom festivale v Oulu vo Fínsku a v júli 2010 na festivale a súťaţi
detských a mládeţníckych speváckych zborov v Leccu v Taliansku. V decembri 2009 zbor
účinkoval na festivale Bruntálsky advent v Čechách, v auguste 2010 v Talline, Estónsko na
koncertnom zájazde a v apríli 2011 na Medzinárodnom stretnutí zborov v Červenom Kostelci,
Čechy.
Spevácky zbor má svojom repertoári skladby viacerých štýlových období, sakrálne
kompozície, úpravy slovenských ľudových piesní i súčasné zborové skladby. Spevácky zbor
starších chlapcov je jedným z mála speváckych zborom v takomto zloţení na Slovensku. Jeho
činnosť a má veľký význam v oblasti propagácie zborového spevu starších chlapcov v našej
krajine.
Zbor spolupracuje s viacerými zbormi zborového zdruţenia OZVENA, predovšetkým
s Miešaným speváckym zborom Ozvena. Dirigentkou a umeleckou vedúcou zboru je Vilma
Krauspeová a zbor na klavíri sprevádza Viktória Gabron.
Repertoár na galakoncert
Ľudová
Juraj Súdi
Tradicionál

Vitajte, vitajte (úprava Bartolomej Urbanec)
Otcova roľa
Hava nagíla (úprava Tomáš Novotný)

Diriguje: Vilma Krauspeová
Klavír: Viktória Gabron
Sólo: Martin Berta

Dievčenský spevácky zbor OZVENA Vranov nad Topľou
Girl’s choir OZVENA Vranov nad Topľou

Dievčenský spevácky zbor OZVENA začal pracovať v roku 1987 pôvodne ako detský
spevácky zbor. Členovia zboru sú ţiačky Súkromnej ZUŠ vo Vranove nad Topľou študujúce
predmet zborový spev i hru na hudobnom nástroji vo veku od 10 do 16 rokov.
Bývalá zbormajsterka Miroslava Urbaneková- Fuňáková pre zbor skomponovala viaceré
zborové skladby. Dievčenská OZVENA je kaţdoročným účastníkom Vranovských zborových
slávností. Zbor účinkoval na festivaloch v Poľsku, v Litve, Taliansku, Švajčiarsku, Rakúsku,
Lotyšsku, Estónsku, Fínsku a v Čechách a Nemecku.
V roku 2005 na celoslovenskej súťaţi detských speváckych zbor v Prievidzi získal zbor
prvé pásmo a úspešný bol v tomto roku i na krajskej zborovej prehliadke vo Vranove nad
Topľou, kde získal zlaté pásmo s návrhom na postup na celoslovenskú súťaţ.. Zbor má svoje
vlastné CD a natáčal pre rozhlas, Slovenskú televíziu a televíziu Markíza.
Od septembra 2008 je dirigentom zboru Mgr. Radovan Zajíc a na klavíri ho sprevádza
Viktória Gabron.
Repertoár na galakoncert
Arr: Radovan Zajíc
Arr: Onderj Francisci
Diriguje: Radovan Zajíc

Ej, lásko, lásko
Kázala mi mati

