ONDRÁŠ ladí vánočně

TISKOVÁ ZPRÁVA
9. 11. 2017, Brno

Sérií adventních koncertů Čas vzácný přišel přivítá Vojenský umělecký soubor
ONDRÁŠ závěr roku – čas vánoční. Orchestr lidových nástrojů pod vedením
Jaromíra Kučery spolu s pěveckými sólisty a dívčím sborem navodí adventními
písněmi poklidnou atmosféru v Brně, Praze, Ostravě a několika dalších městech
a obcích především Jižní Moravy.

„Adventní zpěvy, které uslyšíte, se zpívaly v chrámech i domovech našich předků po
staletí. Je v nich vyjádřena touha po novém životě, po nové radosti. Jsme stvořeni
k radosti. K nekončící radosti. K radosti objektivní, která nebude jen nějakou bublinou
k splasknutí… A proto i adventní rorátní zpěvy nás k této radosti chtějí nasměrovat.“
Martin Kovář, autor pořadu.
Pořad je rozdělen do čtyř částí – od zvěstování příchodu Krále se zaměřuje pozornost na
Pannu Marii, jakožto matku, která naslouchá, až po zrození Ježíše. Zazní starobylé
adventní a rorátní zpěvy v hudebních úpravách Martina Kováře, diváci si vychutnají
i zajímavé orchestrální skladby jako Čajkovského Andante Cantabile nebo soudobý
Gabrielův hoboj od skladatele filmové hudby Ennio Morricone.
Závěrečný koncert zazní v Brně ve středu 20. prosince v 16.30 hodin v Červeném kostele
a svými zpěvy jej doplní brněnský dětský pěvecký sbor Kantiléna. Koncert se uskuteční
pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje pana JUDr. Bohumila Šimka a bude jej živě
vysílat mediální partner Radio Proglas.
Další koncerty můžete vidět:
6. prosince 17.00

OLOMOUC, Dům armády

7. prosince 18.00

ŽDÁNICE, Kulturní dům

9. prosince 19.00

VESELÍ NAD MORAVOU, Kulturní dům

12. prosince 19.00

OSTRAVA, katedrála Božského Spasitele

15. prosince 19.30

STRÁNÍ, kostel Povýšení sv. Kříže

16. prosince 15.00

KOZLOVICE, kostel sv. Michaela a sv. Barbory

19. prosince 18.00

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM, kostel Všech Svatých

20. prosince 16.30

BRNO, Červený kostel
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