
Město Modřice připravilo pro všechny příznivce hudebních zážitků  

101. komorní koncert na radnici 
modricke-koncerty.webnode.cz

 tentokrát na téma „láska v rozličných podobách“ 
v italských, španělských, anglických či maďarských písních 

a textech z 15. až 17. století s názvem 

„MEZI NÁMI ZVÍŘATY“

účinkují budou Martina Macko (zpěv), 
Simona Holubcová (zpěv, loutna a viola da gamba), 

Věra Mikulášková (viola da gamba) 

středa 20. října 2021 v 19 hodin
zasedací sál radnice na náměstí Svobody v Modřicích - vstupné dobrovolné,

při návštěvě koncertu je nutné dodržovat aktuální covidová providla
vstupné dobrovolné

http://modricke-koncerty.webnode.cz/
http://modricke-koncerty.webnode.cz/


 Program

Adriano Banchieri Capricciata a tre voci
(1567-1634)

Uccelin lascivetto

Josquin Des Prez El grillo
(1440-1521)

Alonso Mudarra (1546) Claros y frescos ríos

Luis de Narvaez (1536) 4 diferencias sobre Guárdame las vacas

Anonym A nyúl a vetemé 

Mint sír az fehér hattyú

John Dowland The Frog Galliard
(1563-1626)

Thomas Morley Sweet nymph
(1557-1558)

La Tortorella

anonym This merry pleasant spring

Robert Johnson O let us howl
(1583-1633)

Enrico Radesca di Foggia (1617) Rosignuol

2 Corrente 
(Corrente del Muti, Corrente del Radesca)

José Marín Qué dulcemente sueño 
(1618-1699)

Antonio Literes Confiado jillguerillo
(1673-1747)



O účinkujících

Martina Macko
   studovala  operní  zpěv  a  herectví  pod  vedením  prof.  Henryky
Januszewské-Stańczyk  na  Akademii  hudby  K.  Szymanovského
v Katovicích (PL). Absolvovala rolí  Despiny v opeře W. A. Mozarta Cosi
fan  tutte  a  zúčastnila  se  celé  řady  specializovaných  vokálních  kursů.
V současné  době  působí  jako  profesorka  Konzervatoře  P.  J.
Vejvanovského  v Kroměříži  a  věnuje  se  koncertní  činnosti  doma  i
v zahraničí. Už během studia byla členkou souboru Madrigal Quintet Brno,
se  kterým  absolvovala  koncertní  vystoupení  s díly  Martinů,  Palestriny,
Zelenky a O. di Lassa v České republice, Německu a Rakousku, a natočila
CD  nahrávku  pro  německé  nahrávací  studio  Marimba  classics  (C.
Monteverdi – Madrigaly). V roce 2001 byla zakládající členkou komorního
souboru Belladonna Trio,  který se věnuje převážně interpretaci  barokní
hudby. Bývá pravidelně zvána jako členka porot na různé mezinárodní i
domácí pěvecké soutěže.

Simona Holubcová
   studovala hru na loutnu na Koniklijk Conservatorium v Haagu (NL) ve
třídě  Toyohika  Satoh,  absolvovala  v roce  2001.  Během  studií  se
pravidelně  zúčastňovala  loutnových  kursů  (Lynda  Sayce,  Nigel  North).
V Nizozemí spolupracovala v roce 2000 se souborem Capella ad Fluvium
na premiérové CD nahrávce Matoušových pašijí  od J. Theileho.  V roce
2001 získala stipendium na letní kursy v Dartingtonu (GB), kde studovala
pod  vedením  Evelyn  Tubb  a  Michaela  Fieldse  (Aanglické  renesanční
písně  s loutnou)  a  Davida  Millera  (mistrovská  loutnová  třída).
Spolupracovala se soubory Tibia, Thesaurus musicae, Solamente naturali,
Collegium Musicum Brno, Ritornello, Ave musica, Czech virtuosi.

Věra Mikulášková
   vystudovala hru na violu  da gamba v Brně u Thomase Frietzsche a
Pierra Pitzla. Pokračovala v Drážďanech u Jaap ter Lindena a Jonathana
Mansona a ve Vídni u Josého Vázqueze. Od počátku devadesátých let
byla kmenovou členkou souboru Flores Musicae (spolu s M. Koženou, V.
Richterem a uměleckým vedoucím M. Študentem),  dále vystupovala se
souborem Collegium Musicum Brno a v roce 2001 založila ansámbl La
Gambetta.  Působila též v jiných souborech zabývajících se autentickým
prováděním staré hudby, např.  Ars Brunensis,  Capella Regia Musicalis,
Cappella Accademica a dalších. S těmito ansámbly vystupovala na řadě
komorních koncertů,  a to jak v České republice,  tak i  v zahraničí  (např.
Rakousko, Venezuela, Nizozemí, SRN).



O programu a souvislostech MK   

   Na tomto koncertě  máme po čase opět možnost, zaposlouchat se do
pásma renesanční a raně barokní hudby, ve které  není nouze o písně i
básně,  jejichž  tématem je  láska v rozličných podobách.  Mezi  těmito  se
najdou občas i zmínky či dokonce celá dílka věnovaná jiným bytostem než
lidem. Různé druhy zvířat se v písních a básních objevují v humorných či
vážných situacích, napodobují lidské chování, nebo jsou odrazem lidských
dobrých či špatných vlastností. 

   Program  s  názvem  „Mezi  námi  zvířaty“,  sestavený  z italských,
španělských, anglických či maďarských písní, i z textů doby XV. až XVII.
století,  jejichž společným jmenovatelem jsou různá zvířátka,  uslyšíme  v
podání  nad  jiné  renomovaných  účinkujících,  kterými  budou  Martina
Macko (zpěv),  Simona Holubcová (zpěv, theorbovaná loutna a viola da
gamba) a Věra Mikulášková (viola da gamba). 

   Všechny  tři  dámy  už  na  modřických  koncertech  několikrát  velice
úspěšně vystupovaly (MK74, 62*, 32, 28, 17*, 13), takže si je na stránkách
naší „Malé hudební kroniky“ můžeme připomenout  na mnoha fotografiích.
Na unikátních audio-záznamech z MK17 (2005/11) zpívá S. Holubcová s
tehdejší  studentkou  brněnské  konzervatoře,  Ivanou  Krejčiříkovou,  která
jako provdaná Ivana Rusko v současnosti  působí  jako sólistka opery v
Kolíně nad Rýnem (viz odkazy u jména).

Připravený další koncert: 
102 - středa 15. prosince 2021
         sólisté BROLN – Prantišek Černý, Jan Telecký, Pavel Trkan
         Modřický pěvecký sbor – dirigent Jaromír Gamba      

Plánujeme též pokračování koncertů v následujícím roce – předběžně navrhované termíny:
103 - středa 30. března 2022
         Modřický pěvecký sbor a hosté
104 - středa 25. května 2022
         účinkující v jednání
105 - středa 26. října 2022
         účinkující v jednání
106 - středa 14. prosince 2022
         sólisté BROLN a Modřický pěvecký sbor
 
   Nové webové stránky  na adrese  modricke-koncerty.webnode.cz navazují na dřívější
MIM  a  nabízejí  pro  všechny  koncerty  tištěné   programy  a  počínaje MK09 také
fotoreportáže od Mirka Hájka. Pro některé koncerty z posledních let pak též jeho video-klipy
a  kompletní  video-záznamy  především od Pavla Rosendorfa.  Autorem stránek  je  Vlastimil
Čevela. Vybrané fotografie z koncertů jsou zveřejňovány i v Modřickém Zpravodaji.

http://mim.cemotel.cz/05-4/kk17/index.htm
https://modricke-koncerty.webnode.cz/mala-hudebni-kronika/

