
Vánoční koncerty - Česká mše vánoční  
 
Základní umělecká škola v Kloboukách připravuje na letošní Vánoce sérii tří 

koncertů s provedením díla „Česká mše vánoční“ od Jakuba Jana Ryby. Koncerty se 
uskuteční v Krumvíři, kde se na jeho přípravě podílí Spolek PRO MUZEUM, v 
Boleradicích, kde společně s Divadelním spolkem bratří Mrštíků připravují vystoupení v 
tamním divadle a samozřejmě také v Kloboukách u Brna v evangelickém kostele. Kromě 
tohoto díla zazní na koncertech ještě Sonata D dur Henryho Purcella pro trubku, smyčce 
a basso continuo. Sólo na trubku bude hrát pan Petr Pospíšil z Dambořic.  
 

K.O.S. (kloboucké orchestrální sdružení) je název šestadvacetičlenného orchestru, 
který je sestaven jak z profesionálních, tak z převážné většiny amatérských hudebníků z 
Kloboucka. Základní osu orchestru tvoří současní učitelé základní umělecké školy, 
smyčcová sekce je pak doplněna o muzikanty z cimbálových muzik Primáš, Vonica a 
Strunka. Dechová sekce orchestru je obsazena převážně muzikanty z dechovek 
Lácaranka, Galánka, Dambořanka a Zlaťulka. Většinu amatérských hudebníků tohoto 
orchestru tvoří bývalí žáci ZUŠ.  

 
Smíšený pěvecký sbor je sestaven z vytipovaných zpěváků z Klobouk, Boleradic, 

Hustopečí, Kobylí a Krumvíře. Vedením zkoušek sboru byla pověřena paní Ludmila 
Nováková z Borkovan. Sólové party budou zpívat: soprán - paní Ludmila Nováková, alt - 
paní Mgr. Margita Křížová z Klobouk, tenor - pan MgA.  Zdeněk Šmukař a bas - pan  MgA.  
Jan Kučera oba z Brna. 
   

Premiéra koncertu se uskuteční v neděli 16. prosince v 16 hod. v kulturním domě 
v Krumvíři, druhý a třetí koncert je naplánován na pátek 21.prosince v 17,30 a ve 20 
hod. v divadle v Boleradicích. Poslední a závěrečné provedení se uskuteční v neděli 
na Tři krále 6. ledna 2013 v 16 hod. v evangelickém kostele v Kloboukách. V Krumvíři a 
v Kloboukách bude na oba koncerty vstupné dobrovolné, vstupenky na dva koncerty v 
Boleradicích je již nyní možno objednávat v on-line rezervaci na stránkách Divadelního 
spolku Bratří Mrštíků z Boleradic, na této internetové adrese.  
http://www.boleradice-divadlo.cz/predstaveni/index 
 
  Všichni muzikanti i zpěváci nacvičují od počátku s velkým nadšením a zaujetím a 
již nyní se všichni těší na společné provedení tohoto díla. 


