nicovské barokní odpoledne
PROGRAM:
od nicovského kostela možnost využití autobusové dopravy do Zborov
odjezd před 13.00 hodinou

13.00 hodin
kostel sv. Jana Křtitele ve Zborovech
uvítání před rotundou
prohlídka rotundy svatého Jana Křtitele
za doprovodu sboru Rozmarýny

13.45 hodin
procesí od rotundy ve Zborovech do Nicova
Procesí vede: P. David Kučerka, O. Cr.,
Rytířský řád křižovníků s červenou hvězdou, římskokatolická farnost u
kostela sv. Františka z Assisi Praha-Staré Město
Zahraje: Dechová hudba Strážovská kapela
kapelník Josef Toman
Procesí doprovodí: ušlechtilí koně Kinských
v jezdeckém: Jana Březinová

15.00 hodin
nicovský chrám Narození Panny Marie

závěrečný slavnostní koncert
Piccolo coro & Piccola orchestra
Dirigent: Marek Valášek

PROGRAM KONCERTU
Georg Friedrich Händel (1685–1759)
Ouvertura k oratoriu MESIÁŠ, HWV 56
Antonio Vivaldi (1678–1741)
KONCERT č. 8 a moll pro dvoje housle a smyčce, RV 522
Allegro – Larghetto e spiritoso – Allegro
sóla: Rachel White a Ondřej Palkovský
Claudio Monteverdi (1567–1634)
CANTATE DOMINO
Josef Rheinberger (1839–1901)
MESSE in Es dur (Cantus Missae), op. 109
Kyrie
Edward Elgar (1857–1934)
SERENÁDA pro smyčcový orchestr, op. 20
Allegro piacevole – Larghetto – Allegretto
Eric Whitacre (*1970)
LUX AURUMQUE
Tommaso Albinoni (1671–1750)
KONCERT pro hoboj, smyčce a basso continuo d moll, op. 9, č. 2
Allegro e non presto – Adagio – Allegro
sólo: Ondřej Palkovský

Johann Sebastian Bach (1685–1750)
Chorál JESUS BLEIBET MEINE FREUDE
z kantáty „Herz und Mund und Tat und Leben“, BWV 147
Georg Friedrich Händel (1685–1759)
ALLELUJA z oratoria MESIÁŠ, HWV 56
Piccolo coro & Piccola orchestra
je komorní smíšený sbor a smyčcový orchestr, který od svého založení v roce 1996
uspořádal již stovky vystoupení v Čechách i v zahraničí. Soubor působí v Praze, v současné
době má 38 členů. Nezaměřuje se na interpretaci děl určitého období, snaží se posluchačům
zprostředkovat skladby všech hudebních epoch a mnoha žánrů. Podle potřeby jednotlivých
projektů rozšiřuje své pěvecké i instrumentální řady, takže má ve svém repertoáru pestrou
škálu skladeb od komorních až po velkolepá romantická oratoria. Vokální i instrumentální
část souboru vystupuje též se samostatnými programy. Převažují díla s duchovní tématikou,
výrazné procento tvoří hudba 20. a 21. století.
Soubor se raduje z řady úspěchů v soutěžích českých i mezinárodních – na festivalu Mladé
pódium 2004 obdržel cenu Nadace Bohuslava Martinů, v roce 2007 se na Mezinárodním
festivalu adventní a vánoční hudby umístil ve zlatém pásmu a získal hlavní cenu Petra
Ebena. Sbor Piccolo coro se v roce 2011 stal absolutním vítězem Festivalu sborového umění v
Jihlavě a na prestižní soutěži v rakouském Spittalu kromě 1. ceny v hlavní a 3. ceny ve
folklórní

kategorii

získal

zvláštní

cenu

poroty

za

interpretaci

soudobé

skladby. Z mezinárodní soutěže Praga cantat 2016 si sbor přivezl pohár pro vítěze kategorie
komorních smíšených sborů, zvláštní cenu poroty za interpretaci skladby J. Nováka a cenu
Nadace Bohuslava Martinů.
V létě 2017 ansámbl Piccolo coro & Piccola orchestra reprezentoval Českou republiku na 4.
mezinárodním sborovém festivalu v čínském Jinanu a podnikl koncertní turné v Německu a
ve Francii, kam se s novým programem opět vrátil v létě 2019. Do současné doby natočily
Piccolo coro & Piccola orchestra pět alb – čtyři CD s duchovní hudbou a jedno se sborovými
úpravami lidových písní.

16.00 hodin
komentovaná prohlídka nicovského kostela
procházka po nicovské barokní stezce

sobota 3.září 2022
poutní chrám Narození Panny Marie Nicov u Plánice
srdečně Vás zve Nicovský nadační fond

