Hudba v kontextu družby a přátelství
Je známo, že Brněnský filharmonický sbor Beseda brněnská (Bfs Bb) udržuje družbu s
několika sbory Evropy. Jedním z nich je německý smíšený sbor Christuskirche z Mnichova
(Chor der Christuskirche München). V roce 2015 německý sbor navštívil Brno a společně s
brněnským sborem absolvoval dva koncerty. Letos, koncem července se do metropole
Bavorska recipročně vypravil Bfs Bb. Na koncertech v Německu se podílely opět oba sbory.
Jeden koncert se uskutečnil v kostele St.-Joseph Kirche v Tutzingu, v malebném městečku
nedaleko Mnichova situovaného u rozlehlého, hlubokého a čistého Starnberského jezera
(Stanberger See). Druhý koncert odezněl přímo v Mnichově v evangelickém kostele Christuskirche. Na obou koncertech zazněla hudba duchovní i světská. Ze strany českého
sboru pod vedením Petra Kolaře to byla díla Antonína Dvořáka (výběr z Mše D dur,
Moravské dvojzpěvy, Květiny bílé po cestě), Leoše Janáčka (Ukvaldské písně) a skladby
litevského skladatele Vytautase Miškinise (Gloria Patri a Ubi caritas et amor), ze strany
německého sboru (sbormistr Andreas Hantke) díla Heinricha Schütze (Die Himmel erzählen
die Ehre Gottes), Johanna Sebastiana Bacha (Der Geist hilft unserer Schwachheit auf),
Gottfrieda Wolterse (Viele verachten die edele Musik), Andrease Hantkeho (Lass mich dein
Badewasser schlürfen), Nielse Lindberga (Shall I Compare Thee to a Summer Day) a Maxe
Regera (Nachtlied). V silném vokálním zastoupení s více než stovkou ženských i mužských
hlasů a postupně s oběma dirigenty byly provedeny dvě díla: od Felixe Mendelsona
Bartholdyho (Jauchzet dem Herrn alle Welt) a současného amerického skladatele Maxe
Lauridsena (Sure on this Shining Night). Ohlas na oba koncerty byl úžasný, kritika pochvalná,
neboť v interpretaci děl u obou sborů byla registrována radost, uvolnění a muzikálnost.
Nejvíce se líbily Moravské dvojzpěvy a Ukvaldské písně, které se snažili někteří členové
německého sboru naučit. Na návštěvu Mnichova se bude ještě dlouho vzpomínat, a to nejen
proto, že si v kontextu družby a přátelství společně zazpívaly dva družební sbory, ale i proto,
že Mnichov je krásné město s tradicí dobrého jídla a pití, přátelských a pohostinných lidí. Je
to město nejen pivních slavností - Oktoberfestu, dobrých klobás a preclíků, ale i město se
značkou BMW, město vzdělanosti, vědy a kultury. Ke kulturnímu prázdninovému dění tedy
přispěly i dva družební smíšené sbory, mnichovský a brněnský, kterým letošní rok připisuje
délku trvání 111 let (Chor der Christuskirche München) a 156 let (Brněnský filharmonický
sbor Beseda brněnská). Ale výrok Aristotelův je mnohem starší a může být mottem obou
sborů:
Im Wesen der Musik liegt es, Freude zu bereiten. Smyslem hudby je působit radost.
(Aristoteles)
Upoutávky na koncerty:

TUTZING
Samstag 23.7.2016 19.00 Uhr SOMMERKONZERT
des Chores der Christuskirche
Zu Gast: der tschechische Partnerchor Brünner
Philharmonischer Chor „Beseda Brněnská"
Leitung: Andreas Hantke und Petr Kolař

MÜNCHEN
Montag 25.7.2016 21.00 Uhr SOMMERKONZERT
des Chores der Christuskirche
Zu Gast: der tschechische Partnerchor Brünner
Philharmonischer Chor „Beseda Brněnská"
Leitung: Andreas Hantke und Petr Kolař

