
PŘEDVÁNOČNÍ    VARHANNÍ    RECITÁL
V KOSTELE svatých PETRA & PAVLA

na NOVÉM HRÁDKU v ORLICKÝCH HORÁCH

    účinkuje VLADIMÍR JELÍNEK ♫
       slovem podpoří             P.  Mgr. JINDŘICH TLUKA                   ☻

       při koncertě vzpomeneme všech , kteří o vánočních svátcích zůstanou opuštěni …   †

>>>   Vaše DOBROVOLNÉ VSTUPNÉ bude PLNĚ VĚNOVÁNO na další etapu 
probíhající REKONSTRUKCE KOSTELNÍ STŘECHY

PÁTEK  21. PROSINCE AD 2018  od 18:45 HODIN
(koncertu předchází adventní mše sv.  s lidovým zpěvem rorátů a varhanami od 18:00 hodin)

     ҉҉҉                ҉҉҉                ҉҉҉                ҉҉҉                ҉҉҉                ҉҉҉                ҉҉҉

█ Georg Friedrich HÄNDEL  (1685-1759) :
Hudba ke Královskému ohňostroji  /  I. Ouverture

█ Tema + zpěv + varhanní improvizace :
rorátní píseň / „Panno blahoslavená“

█ Girolamo Alessandro FRESCOBALDI  (1583-1643) :
Fiori musicali / Ricercare III toni per il tempo il avvento

█ Varhanní improvizace na přání přítomných posluchačů

█ Jan Křtitel KUCHAŘ  (1751-1829) :
Fantasie g–moll  /  I. Maestoso

/  II. Pastorale
/  III. Andante
/  IV. Finale

█ Tema + zpěv + varhanní improvizace :
adventně vánoční příběh / „Byla cesta, byla ušlapaná“

█ František Xaver BRIXI  (1732-1771) :
Motetto pro festo Ss. trium Regum  /  I. Reges de Saba veniunt

     ҉҉҉                ҉҉҉                ҉҉҉                ҉҉҉                ҉҉҉                ҉҉҉                ҉҉҉

VLADIMÍR JELÍNEK
…  se narodil v roce 1973 v Praze, kde také se svoji manželkou původem z Nového Hrádku a dcerou Pavlou žijí.. Od pěti let byl 
členem Kühnova dětského sboru (sbm doc Jiří Chvála) a modelové třídy dětí při katedře metodiky pražské HAMU (doc Anna 
Máchová–Heryánová), hudebně vyrůstal též na kůru basiliky sv. Jakuba OFMConv (rgsch Josef Hercl, varhaník Otto Novák). 
Absolvoval Konzervatoř v Praze (prof Jaroslav Vodrážka) a tříleté studium na Univerzitě v Utrechtu (více pedagogů). Je činný 
jako regenschori kostela sv. Josefa OFMCap v Praze, pravidelně koncertuje doma i v zahraničí solově i s různými tělesy, např. 
FOK, VUS, KOA ad., stejně tak natáčí různé snímky, spolupracuje s Českými televizí i rozhlasem, je činný též pedagogicky na 
ZUŠ v Praze a Černošicích, komponuje hudbu k tanečním představením, doprovází vernisáže výtvarníků, improvizuje hudbu k 
neozvučeným filmovým večerům apod. 

Děkujeme Vám, že jste podpořili obnovu tohoto chrámového stánku a tím i život hrádovské farnosti,
a

přejeme Vám radostné prožití letošních vánočních svátků …


