
VáÏení ãtenáfii!
Vstupujeme do nové - 5.
koncertní sezóny. Minul˘
rok se nesl ve znamení vel-
kého soutûÏení. Bonifanti
na tfiech mezinárodních sou-
tûÏích vybojovali tfii zlaté
medaile, titul laureáta a diri-
gentskou cenu. Nadcházející
sezónu bychom mohli
nazvat „natáãecí a cestova-
telská“. âeká nás vydání
nûkolika krásn˘ch CD 
a hned tfii zahraniãní kon-
certní turné. 

Jan Mí‰ek
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Bonifanti za sebou mají
pofiádnû ru‰né prázdniny.
Jejich druh˘m domovem se
jiÏ podruhé stalo rakouské
mûsto Gars am Kamp. Ten-
tokrát oblékli uniformy a
‰panûlské vestiãky a vÏili se
do role sevillsk˘ch chlapcÛ
v opefie G. Bizeta Carmen.
Patnáct operních pfiedsta-

vení si doplnili natáãením
podehrávek ke koncertu
Na‰e písniãka. Posledních
ãtrnáct prázdninov˘ch dní
strávili nácvikem Missy
solemnis L. Cherubiniho.
V˘sledkem je skvûlé CD, na
které se mÛÏeme tû‰it uÏ
pfied Vánocemi. 

CCAARRMMEENN 22000033

Zahájení 5. koncertní
sezóny bylo vskutku
impozantní. Pár dní po
návratu z Rakouska 
a natoãení CD s Komor-
ní filharmonií Pardubi-
ce Bonifanti úãinkovali
pfii slavnostním zaháje-
ní 26. koncertní sezóny
Filharmonie Hradec
Králové pfii uvedení
slavného díla Carla
Orffa Carmina Burana. 

CCaarrll OOrrffff:: CCaarrmmiinnaa BBuurraannaa
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Po loÀském úãinkování v opefie Tosca
Chlapeck˘ sbor BONIFANTES úãinkoval 
v opefie Georgese Bizeta Carmen. Patnáct
pfiedstavení, které shlédlo celkem 30 tisíc

posluchaãÛ, spousta záÏitkÛ a nov˘ch zku-
‰eností. A hlavnû - bájeãné spoleãnû strá-
vené léto!

Bezesporu nejslavnûj‰í cikánkou na svûtû
je Carmen, dûlnice v tabákové továrnû,
která okouzlí serÏanta Dona José a pfiinu-
tí jej zbûhnout. JenÏe milenec ji brzy
omrzí a Carmen zahofií láskou ke slavné-
mu zápasníku s b˘ky Escamillovi. Bezv˘-
slednû se José snaÏí získat znovu Carmeni-
nu lásku. KdyÏ tedy jeho snaha pfiijde 
vniveã, probodne nevûrnici pfied arénou,
kde Escamillo právû slaví svÛj triumf. Tuto
starou historii táhnoucí se v nesãísln˘ch
obmûnách literaturou i Ïivotem, zhudeb-
nil v operní evergreen francouzsk˘ sklada-
tel Georges Bizet.

A co mají spoleãného s Carmen Bonifanti?
Témûfi v‰echny prázdninové víkendy pro-
Ïili s ní. Tedy pfiesnûji fieãeno – po jejím
boku a ve spoleãnosti dal‰ích úãinkujících
na jevi‰ti v Gars am Kamp. Rakouské mûs-
teãko py‰nící se hradní zfiíceninou 
se o prázdninách zmûnilo v operní ba‰tu.
Po v‰echny víkendy se zde hrála opera
Carmen a nutno podotknout, Ïe s mimo-

fiádn˘m úspûchem (hledi‰tû pro dva tisíce
divákÛ bylo do posledního místeãka
vyprodáno vÏdy).

Operní projekt je jedineãn˘ v pûveckém
obsazení, v hlavních rolích se pfiedstavily
hvûzdy operních scén z celého svûta: Galia
Ibragimova, Roxana Briban, Rosella 
di Genova, Boris Trajanov ãi Kip Wilborn.
A s nimi i pardubiãtí kluci!

Ze v‰ech úãinkujících sálala opravdovost
pfiedstavované role, takÏe i náv‰tûvník
neznal˘ dûje nemûl problém pochopit
ochladnutí citÛ Carmen k Josému; stmíva-
jící se obloha a pfiicházející noãní chlad
celou napjatou atmosféru dûje jen pod-
trhly. Bonifanti hráli zlobivé sevillské
kluky, ktefií provokují vojáky. Nutno podo-
tknout, Ïe vÏít se do role nebylo vÛbec
tûÏké, schopnost provokovat a parodovat
uznávané autority je jim skuteãnû vlastní.
Svoji roli i spolupráci s operními profíky si
Bonifanti uÏívali, samozfiejmû i poslu‰nû
pracovali, proto reÏisér Drgaã ne‰etfiil
slovy chvály na adresu Chlapeckého sboru
BONIFANTES.

ZZ ddeennííkkuu -- PPRREEMMIIÉÉRRAA
Kolem páté hodiny se znovu scházíme 
na zkou‰ce, abychom se dorozezpívali 
a podrobnû pfiipomnûli v‰echny detaily
obou na‰ich v˘stupÛ. Po veãefii si kaÏd˘
je‰tû vyrobí malou svaãinu, abychom

CCAARRMMEENN 22000033
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bûhem ãekání na hradû nemûli hlad 
a odcházíme klidn˘m krokem na hrad.
Pfievlékání do kost˘mÛ, je‰tû si nechává-
me pfii‰ít poslední utrÏené knoflíãky 
na uniformách. Zaãátek pfiedstavení 
se hodnû opozdí, coÏ je u premiér bûÏné.
Nejprve jsou pfiivítáni v˘znamní hosté,
mezi nimi rakouská ministrynû ‰kolství 
a kultury, pak následují proslovy, dlooo-
ouuuho hovofií hornorakousk˘ hejtman.
Nakonec je‰tû podûkování sponzorÛm 
a opera mÛÏe zaãít. Kluci pfiicházejí na
fiadu jako první, hned po pfiedehfie, 
ve které se pfiedstaví hlavní hudební moti-
vy opery. Tûsnû pfied na‰ím v˘stupem 
se je‰tû nûkomu podafií utrhnout si knof-
lík, snad to bude pro ‰tûstí. Pfiichází vojen-
ská fanfára, kluci vybíhají a hrají a zpívají
jako o Ïivot. Je to dobré, ná‰ hlavní v˘stup
máme na jedniãku s hvûzdiãkou. Teì nás
opût ãekají zhruba dvû hodiny ãekání.
Posloucháme operu, ãteme si, hrajeme
‰achy (sbormistr prohrává svoji partii)
nebo karty. Opera smûfiuje ke svému
konci, kluci vbíhají na sevillské námûstí
pfied koridou, kde zaãíná velká sláva.
Oslavují toreadora a opera vrcholí drama-
tick˘m duetem, na jehoÏ závûru Don José
noÏem probodne Carmen. Pak se uÏ spou-
‰tí boufiliv˘ potlesk pro v‰echny úãinkující,
"dûkovaãka" trvá ãtvrt hodiny, dobfie to
dopadlo. Pfievlékáme se a rychle mífiíme
do ‰koly. Pár minut po pÛlnoci uléháme k
zaslouÏenému spánku.

Vybrali jsme pro vás na ukázku nûkolik
emailov˘ch pozdravÛ od BonifantÛ z
Rakouska. Více jich najdete na na‰ich
internetov˘ch stránkách...

âau, tady Dan Ducháã!
Vãera jsme mûli generálku, ta dopadla
dobfie. Zpívali jsme jen první v˘stup, 
protoÏe byla boufika, tak se to pfieru‰ilo. 
Carmen mûla tentokrát kliku. Dnes máme
premiéru, doufám, Ïe dneska Carmen
nepfieÏije...:-)

Ahojda! Pozdravuju v‰echny Pardubáky, 
i ty, co zrovna v Pardubicích nejsou. Dnes
(17.7.) tady nemáme moc hezky, ale snad 
se vyãasí. Jinak posílejte mejlíky (hlavnû mû).
Heslo: Carmen. Vãera bylo nádhernû 
(asi 36°), málem jsme se upekli na dopolední
zkou‰ce. Veãer uÏ to ‰lo. V‰ichni Bonifanti 
se uÏ tû‰í na premiéru.
Louãím se, Ondra Trylã

Zdravím na‰e surfafie!
Máme se tu skvûle, tedy aspoÀ já. O jídle ani
nemluvím... Hrajeme tu rÛzné turnaje, 
ale takov˘ turnaj potfiebuje pofiádn˘ 
trénink. KaÏd˘ den tu pilnû cviãíme 
Carmen (ne jako hlavní postavu, ale operu :)
Dnes máme premiéru, tak drÏte palce, aÈ to
dobfie dopadne. âauk˘˘ ,̆ Patrik Baloun

VÛbec nezávidím tûm Ïenskejm - Carmen 
a vloni Tosce. VÏdycky to s nima ‰patnû
dopadne. Jedna skoãí ze skály, druhá 
se nechá zapíchnout noÏem. To jsem 
zvûdavej, jakej krvák bude pfií‰tû. Luká‰
Wilczák.  ... sbormistr dodává: co takhle
Anna Karenina? :-)

Zdravíme v‰echny doma!
Tady v Gars teì zrovna máme pod 
mrakem, my si hovíme v tûlocviãnû, zatímco
venku zufií normální pracovní den. Dnes je
premiéra, tak jsme napnutí, jak to dopadne.
Jestli skandálem nebo úspûchem. Doufáme,
Ïe úspûchem. Tak doufejte s námi a drÏte
nám palce! Honza Chyba

âau Pardubiãáci! Jak se máte? My dobfie!
Máme jídlo, máme kde spát, takÏe pohoda.
Dneska zkou‰íme celej den, ale není to tako-
vej horor. V‰ichni na hradû nás chválí, jen
pan sbormistr si myslí opak.
Zdravím, Pepa ·Èastn˘

... KdyÏ zpíváme ãást ta-ra-ta-ta-tá, tak 
mi je z toho tárátování aÏ blbû. Kdo to má 
v tom tempu stíhat? :-) 
Honza Komárek
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FFoottooggrraaffiiee zz úúããiinnkkoovváánníí BBoonniiffaannttÛÛ 
vv ooppeefifiee GGeeoorrggee BBiizzeettaa CCaarrmmeenn
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ObtûÏkán cenami z festivalu Bohuslava
MartinÛ vyrazil na poãátku prázdnin 

Chlapeck˘ sbor BONIFANTES do Rakouska
na dvoumûsíãní hostování v opefie 
Carmen. Atmosféru opery na stfiedovûké
zfiíceninû Gars am Kamp si sbormistr Jan
Mí‰ek nemÛÏe vynachválit.

"Bizetova Carmen mezi ruinami hradu
mûla neopakovatelnou atmosféru. 
Srovnávat ji s rÛzn˘mi provedeními 
v kamenn˘ch divadlech prostû nelze. Ten
hrad jednodu‰e d˘chal umûním," ne‰etfií
chválou vedoucí sboru.

Tfiicetiãlenn˘ pardubick˘ sbor byl 
v Rakousku souãástí obrovského festivalo-
vého ansámblu. Malí zpûváci mohli mezi
hradními zdmi potkávat sólisty a sboristy
z Národního divadla v Praze, ale také 
z Bratislavy, Moskvy, vídeÀské Staatsoper
ãi La Scaly.

"Pro kluky to byl záÏitek, kdyÏ si mohli
zahrát spoleãnû s velk˘m ‰edesátiãlenn˘m
sborem z praÏského Státního divadla. Pfii-

tom hrát v opefie Carmen, která je zaloÏe-
ná na sborech a ty posouvají cel˘ dûj

kupfiedu, není Ïádná legrace.
Na poãátku museli napfiíklad
na‰i chlapci hrát sevillské
vojáky, na jevi‰ti se rÛznû
proplétali do rytmu hudby 
a k tomu museli samozfiejmû
perfektnû zpívat. Pro na‰e
bûÏné koncerty je podobná
zku‰enost v˘borná ‰kola.
Jakákoliv pohybová drama-
turgie teì bude snaz‰í," spo-
kojenû konstatuje Mí‰ek.

Hrát v opefie místo toho, 
aby si dûti zafiádily venku na
sluníãku? To nemÛÏe dvanác-
tiletého kluka bavit, mohou
si myslet nûktefií lidé.

Sbormistr rezolutnû nûco
takového popírá. "Tûch ‰est
víkendÛ v Rakousku nebylo

Ïádné trápení dûtí. âásteãnû to bylo 
soustfiedûní, ale spí‰ pfiipomínaly tábor
nebo v˘let po Rakousku. KdyÏ mûli kluci
volno, pofiádali jsme pro nû turnaje ve fot-
bale, volejbale nebo basketbale, chodilo
se na koupali‰tû. Nevzpomínám si, Ïe by
nûkdo protestoval nebo se nudil," tvrdí
‰estadvacetilet˘ ‰éf BonifantÛ. Pfiiznává,
Ïe i pro nûj byla leto‰ní Carmen velká
‰kola. "KdyÏ jsme se vrátili, uvûdomil jsem
si jednu neuvûfiitelnou vûc. V‰ichni ti dva-
nácti, tfiináctiletí kluci museli tfiikrát
dennû vyslechnout celou dlouhou operu.
Zkou‰elo se dopoledne, odpoledne 
a veãer se hrálo pfied publikem a tak to
bylo vÏdy od pátku do nedûle. A pokaÏdé
si zpûváãci Carmen vyslechli velice 
pozornû. Pochybuji, Ïe bych v jejich vûku
byl nûãeho podobného schopn ,̆" fiíká
Mí‰ek.

Magdaléna Nová, MF Dnes

ÚÚããiinnkkoovváánníí vv ooppeefifiee ppfifiiippoommíínnaalloo ttáábboorr
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Chlapeck˘ sbor BONIFANTES pfii svém 
Jarním chrámovém koncertu v pardubic-
kém Bartolomûji uvedl hned dvû 
premiéry: Missu brevis Antonia Lotti 
a Missu solemnis Luigiho Cherubini. Také
dramaturgií koncertu se Bonifanti zafiadi-
li mezi profesionální sbory, pátefi progra-
mu tvofiila ãtyfii rozsáhlá me‰ní 
díla rozdíln˘ch hudeb-
ních slohÛ: baroka, kla-
sicismu a hudby 20. sto-
letí.

Duchovní hudba od
skladatelÛ renesanã-
ních aÏ po soudobé se
rozeznûla 8. kvûtna 
v kostele svatého Bar-
tolomûje v Pardubicích.
To Chlapeck˘ sbor
BONIFANTES ve sváteã-
ní veãer potû‰il fiadu
milovníkÛ sborového
zpûvu na jednom ze
sv˘ch pravideln˘ch
koncertÛ.

Na programu byly kromû drobn˘ch skla-
deb Salve Regina ãi Bona via rozsáhlé 
Te Deum a 3 (!) m‰e. V premiéfie zaznûla
Missa brevis italského skladatele Antonia
Lottiho, která náleÏitû rozehfiála poslu-
chaãe i Bonifanty na technicky i rozsahem
nároãnou M‰i B dur Luigiho Cherubini.
Souãasník BeethovenÛv pracoval s ãástmi
homofonnû i polyfonnû zpracovan˘mi,
obtíÏná polyfonní místa ale byla kupodivu
propracovanûj‰í neÏ homofonní, vypjaté
Credo ovûfiilo v˘drÏ i hlasové moÏnosti
zpûvákÛ. Nutno podotknout, Ïe chlapci
obstáli. Soprány provûfiila ãást Agnus Dei,
kde dlouh˘m vysok˘m tónem dodávali
m‰i jiskfiivého a zvonivého zvuku. ObtíÏ-
nost celého díla viditelnû dokázal i notnû
propocen˘ sbormistr Jan Mí‰ek.

Oã více Chlapeck˘ sbor BONIFANTES
dÛslednû pracoval v Cherubiniho m‰i, 
o to s vût‰í chutí a uvolnûním zpívali
Mozartovo Te Deum, které mají chlapci 
na koncertním repertoáru jiÏ od podzimu.
Skladba v jejich podání dozrává jako víno.
Závûr veãera patfiil Truvérské m‰i Petra
Ebena. PÛsobivé dílo vyznaãující se pro-

stotou nepracuje s pfies-
n˘m liturgick˘m textem
me‰ního ordinaria a svojí
podobností kfiesÈanské-
mu folku s flétnov˘m
doprovodem je mlad˘m
zpûvákÛm bliÏ‰í.

Sbor disponuje vyrovna-
n˘mi hlasov˘mi sekcemi
a svûdãí mu zpûv ve
stfiední síle. ÚsekÛ ve
slab‰í dynamice nebylo
mnoho, dÛslednû pro-
pracovaná dynamika se
zaskvûla v Truvérské
m‰i. Celkové vyznûní

tématicky jednotného koncertu bylo sou-
rodé, rytmicky pfiesné a intonaãnû jisté.
Chlapeck˘ sbor BONIFANTES je tedy
oprávnûnû pozván k vystupování na Mezi-
národním hudebním festivalu Smetanova
Litomy‰l, kde pfiedvede v˘‰e zmínûnou
bájeãnou Truvérskou m‰i Petra Ebena.
Nezb˘vá neÏ popfiát BonifantÛm hodnû
chuti do dal‰ího zpívání.

Mgr. Lenka Lipenská, SBOR.CZ

JJaarrnníí kkoonncceerrttoovváánníí BBoonniiffaannttÛÛ 
vv ppaarrdduubbiicckkéémm BBaarrttoolloommûûjjii
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V Ïivotû Chlapeckého sboru
BONIFANTES je jiÏ pravidlem,
Ïe se louãíme s koncertní
sezonou Závûreãn˘m koncer-
tem v‰ech oddûlení. Malí zpû-
váãci ukáÏou tûm vût‰ím
a hlavnû sv˘m rodiãÛm, co se
bûhem roku nauãili, koncert-
ní sbor obecenstvu, ale hlav-
nû klukÛm z pfiípravek pfied-
vede, kam aÏ na‰e práce
vede. Malí kluci se uÏ tû‰í, 
aÏ budou také zpívat v kon-
certním sboru. Star‰í jim drÏí
palce, aby se jim jejich sen 
splnil, v pfiípravn˘ch oddûle-
ních je budoucnost sboru. 

Závûreãn˘ koncert 4. koncertní sezóny byl
nûãím zvlá‰tní. Jednak se poprvé konal 
v modlitebnû Církve bratrské Archa, sbor
tak vyzkou‰el nové koncertní prostfiedí 
a jednak vyvrcholil vyhodnocením velké
v˘tvarné soutûÏe, která probíhala po
celou druhou polovinu roku. Vyhlá‰ené
téma bylo více neÏ pfiíznaãné: Nakresli
typického Bonifanta. SoutûÏe se zúãastni-
li Bonifanti v‰ech vûkov˘ch skupin - od
prvÀáãkÛ pfies kluky z koncertního sboru

aÏ po dospûlé pány z tenoru 
a basu. Ve foyeru Archy pro-
bûhla vernisáÏ více neÏ 80
vskutku umûleck˘ch dûl, nej-
lep‰í v˘tvory jednotliv˘ch
vûkov˘ch kategorií byly oce-
nûny. 

Cel˘ koncert byl mil˘m zakon-
ãením úspû‰né koncertní 
sezony. Ukázal, Ïe jsme oprav-
du jako jedna velká rodina. 

ZZáávvûûrreeããnn˘̆ kkoonncceerrtt 44.. kkoonncceerrttnníí sseezzóónnyy vv‰‰eecchh 
ooddddûûlleenníí CChhllaappeecckkééhhoo ssbboorruu BBOONNIIFFAANNTTEESS

Jedním z ocenûn˘ch byl i v˘tvor velkého Bonifanta
Jifiího Navrátila

Kluci, já mám doma kfieãka!
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KKaalleennddááfifi 
Chlapeck˘ sbor BONIFANTES je opravdu
ãinorod˘m umûleck˘m tûlesem. Pfiijmûte
prosím pozvání na pfií‰tí koncerty Boni-
fantÛ a sledujte s námi v˘voj pardubické-
ho chlapeckého sboru!

30.9.
Slavnostní koncert s Fumiko Nishimatsu 
a Komorní filharmonií Pardubice

11.10. 
Na‰e písniãka - pfiedpremiéra, Grand, 
Pardubice

23.10.
Na‰e písniãka - premiéra, Smifiice

30.10.
Na‰e písniãka - Jaromûfi

11.11.
Na‰e písniãka - Rychnov nad KnûÏnou

12.11.
Na‰e písniãka - Mladá Boleslav

1.12.
Na‰e písniãka - Ústí nad Orlicí

2.12.
I. Adventní koncert, sv. Bartolomûj, 
Pardubice, Na‰e písniãka - Vysoké M˘to

3.12.
II. Adventní koncert, Pardubice
Na‰e písniãka - Kutná Hora

4.12.
III. Adventní koncert, sv. Bartolomûj, 
Pardubice

8.-15.12.
DÁNSKO 2003 
- koncertní turné do Skandinávie

KKlluuccii,, ppfifiiiddeejjttee ssee kk nnáámm!!!!!!
CChhllaappeecckk˘̆ ssbboorr BBOONNIIFFAANNTTEESS zzvvee ‰‰iikkoovvnnéé kklluukkyy

11.. -- 33.. ttfifiíídd ddoo ssvv˘̆cchh fifiaadd!!
Milí kluci! Právû máte jedineãnou pfiíleÏitost rozvíjet své hudební vlohy, proÏít spoustu
nev‰edních záÏitkÛ, procestovat svût, úãastnit se prestiÏních koncertÛ, projektÛ a natáãení
a navázat nová pfiátelství v bájeãné klukovské partû.

Zkou‰ky probíhají v DDM Delta v Gorkého ulici. Podrobné informace naleznete 
na internetov˘ch stránkách na adrese www.bonifantes.cz, telefonní ãíslo do kanceláfie
sboru je 466 300 388, nebo staãí pfiijít bûhem záfií a fiíjna pfiímo do nûkteré ze zkou‰ek. 

Pravidelné zkou‰ky pfiípravn˘ch oddûlení: 
První tfiída: stfieda od 17 do 18 hodin
Druhá tfiída: pondûlí od 17 do 18 hodin
Tfietí tfiída: pondûlí od 16 do 17 hodin

ãtvrtek od 16 do 17 hodin

Pojì mezi Bonifanty! Pfiidej se k nám!
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CCaarrll OOrrffff:: CCAARRMMIINNAA BBUURRAANNAA

Královéhradecká filharmonie pod taktov-
kou dirigentky Miriam Nûmcové zahájila
svoji novou koncertní sezonu. K provede-
ní Orffovy Carminy Burany si pfiizvala také
pardubické Bonifanty.

Filharmonie Hradec Králové zahájila
novou sezonu slavnostním koncertem 
6. roãníku festivalu Hradecké hudební
dny. Na programu byla kantáta nûmecké-
ho skladatele Carla Orffa Carmina 
burana. V kantátû zhudebnil Orff docho-
vané stfiedovûké texty studentÛ (vagantÛ)
oslavující lásku a jiné svûtské radosti,
napfiíklad divoké pitky v hospodû. A tak
Bonifantes ve sv˘ch latinsk˘ch zpûvech
líãili atmosféru mileneckého páru, jejich
vzájemnou touhu po sobû i pozorné cho-
vání k druhému. Je zajímavé, Ïe Orff tuto
obsahovou ãást urãil chlapeckému sboru,
kde zpívají chlapci ve vûku kolem dvanác-
ti let. Ov‰em sólisté, japonská sopranistka
Michiyo Keiko, tenorista Vladimír DoleÏal
ãi barytonista Martin Bárta byli ve sv˘ch
textech mnohem konkrétnûj‰í a je‰tû více
svût‰tûj‰í, dalo by se fiíci, Ïe jim pfiipadly

texty pfiímo jadrné. Dospûl˘m protûj‰kem
BonifantÛ byl KühnÛv smí‰en˘ sbor, kter˘
exceloval zejména v hudební ãásti obsa-
hující v˘ãet v‰ech, ktefií popíjejí v hospodû
a veselí se spolu. Náv‰tûvníci koncertu
mûli moÏnost porovnat zvukovou krásu
dvou rÛznorod˘ch tûles, kdy ani jeden 
z nich neproÏil v prÛbûhu kantáty pûvec-
k˘ defekt, v‰ichni zpívali s pln˘m nasaze-
ním a ve‰ker˘m respektováním gesta diri-
gentky Miriam Nûmcové. Koncert zaujal
zejména vysok˘m poãtem úãinkujících 
v celém provádûcím aparátu a také jeho
pestrostí. Na pódiu se se‰lo celkem více
neÏ stopadesát hudebníkÛ – sólisté, sbor
chlapeck ,̆ sbor smí‰en˘ a orchestr.

SSmmeettaannoovvaa LLiittoommyy‰‰ll 22000033
Smetanova Litomy‰l patfií vedle PraÏského
jara k nejprestiÏnûj‰ím hudebním událos-
tem v âeské republice. Chlapeck˘ sbor
BONIFANTES v nedûli 29. ãervna 2003
úãinkoval pfii slavné pontificiální m‰i,
která se konala v rámci Smetanovy Lito-
my‰le. Bonifanti vystoupili s Truvérskou
m‰í Petra Ebena. M‰i celebroval prof.
Tomá‰ Halík.

ZZaajjíímmaavvéé kkoonncceerrttyy BBoonniiffaannttÛÛ



STRANA 10 BB UU LL LL EE TT II NN âÍSLO 9 a 10

Chlapeck˘ sbor BONIFANTES se 14. ãervna
zúãastnil Mezinárodní soutûÏe Musica Sacra
Praga 2003, která je zamûfiena na interpre-
taci duchovní hudby. Bonifanti ve své 
kategorii smí‰en˘ch sborÛ získali zlaté
pásmo a zvítûzili. Navíc se jako nejlépe oce-
nûn˘ sbor stali laureáty celé soutûÏe.

SoutûÏ Musica Sacra Praga se v Praze koná
jiÏ podruhé. Porota ocenila zejména nároãn˘
soutûÏní program, ve kterém se objevily
skladby Vytautase Mi‰kinise (Ave Regina
coelorum), Filippa Azzaiola (Bona via), 
Antonína Dvofiáka (Napadly písnû), Rolfa
Lukowského (Salve Regina) a ZdeÀka Luká‰e
(Jede sedlák). Zvuk a barva sboru s pfiesnou
intonací a pfiesvûdãiv˘m dirigentsk˘m 
v˘konem byly klíãem k úspûchu v soutûÏi.

Bonifanti se na soutûÏ pfiipravovali vedle 
pfiípravy dal‰ích projektÛ, úãast na soutûÏi
duchovní hudby byla logick˘m vyústûním
dramaturgického plánu sboru pro 4. kon-
certní sezonu. Zaãátkem kvûtna premiérova-
li dvû rozsáhlá liturgická díla: Missu brevis
Antonia Lotti a m‰i Messe solene in B Luigi
Cherubini, kterou budou zaãátkem záfií
natáãet spoleãnû s Komorní filharmonií 
Pardubice a britsk˘m dirigentem Douglasem
Bostockem.

Jan Mí‰ek se soutûÏe Musica Sacra Praga se
sv˘mi sbory zúãastnil jiÏ po druhé. 
V roce 2001 získal s Královéhradeck˘m muÏ-
sk˘m sborem Zlatou medaili, s Komorním
sborem Kantiléna stfiíbrné pásmo, Kantiléna
byla vítûzem kategorie Ïensk˘ch sborÛ.
Navíc si Jan Mí‰ek odvezl cenu za nejlep‰í
dirigentsk˘ v˘kon.

BBoonniiffaanntteess llaauurreeáátteemm ssoouuttûûÏÏee MMuussiiccaa SSaaccrraa PPrraaggaa
Bonifanti na Staromûstském námûstí se zlat˘m diplomem
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Bonifanti opût soutûÏili. Tentokrát se zúãast-
nili tfietího roãníku Mezinárodního festivalu
a soutûÏe Bohuslava MartinÛ, kter˘ se konal
27.- 29. ãervna 2003 v Pardubicích. Bonifanti
jako domácí v kategorii B - smí‰en˘ch sborÛ
bez povinné skladby - získali zlat˘ diplom.
Jan Mí‰ek získal zvlá‰tní cenu poroty 
za pfiesvûdãiv˘ dirigentsk˘ v˘kon.

KKaatteeggoorriiee ssmmíí‰‰eenn˘̆cchh ssbboorrÛÛ
V kategorii smí‰en˘ch sborÛ Bonifanti 
soutûÏili proti vyspûl˘m smí‰en˘m sborÛm.
Za velmi dobfie proveden˘ nároãn˘ soutûÏní
program získali Zlat˘ diplom. Pozornost
poroty i pfiibliÏnû stovky posluchaãÛ 
si zaslouÏila velmi tûÏká a premiérovaná
skladba Zoltána Kodály Túrót eszik a cigány.

KKaatteeggoorriiee MMuussiiccaa ssaaccrraa
SoutûÏní vystoupení Chlapeckého sboru
BONIFANTES v kategorii E - Musica sacra

nebylo hodnoceno z dÛvodu pfiekroãení
poãtu soutûÏících. "Byla to hloupá chyba,
která nás pravdûpodobnû stála velmi
dobré ohodnocení. Mezi ostatními soutû-
Ïícími bychom se neztratili. ZároveÀ to je
pouãení pro pfií‰tí soutûÏ, Ïe je tfieba soutûÏní
podmínky ãíst dÛslednû a dopodrobna",
lituje své pochybení sbormistr Jan Mí‰ek.

DDiirriiggeennttsskkáá cceennaa
Dirigentsk˘ v˘kon sbormistra Jana Mí‰ka
porota ocenila zvlá‰tní cenou "za pfiesvûdãi-
v˘ v˘kon mladého dirigenta". Pro ‰estadva-
cetiletého Mí‰ka je to jiÏ ãtvrté ocenûní
tohoto druhu.

DDaall‰‰íí ssoouuttûûÏÏee vv kkvvûûttnnuu 
aa ããeerrvveennccii 22000044
Chlapeck˘ sbor BONIFANTES nyní ãeká tvrdá
práce, protoÏe se bude pfiipravovat na svou
dal‰í soutûÏ. Tentokrát to bude Mezinárodní
festival a soutûÏ pûveck˘ch sborÛ v belgic-
kém Neerpeltu, kterého se Bonifanti 
zúãastní zaãátkem kvûtna 2004. 

Koncertní sezónu Bonifanti ukonãí dal‰ím
soutûÏením - Mezinárodní soutûÏ a festival
pûveck˘ch sborÛ v fiecké Preveze sbor pfiive-
de aÏ na pobfieÏí Jónského mofie.

FFeessttiivvaall BB.. MMaarrttiinnÛÛ:: ZZllaatt˘̆ ddiipplloomm aa ddiirriiggeennttsskkáá cceennaa 
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Ve ãtvrtek 24. fiíjna se konal v sále Filharmo-
nie Hradec Králové koncert s názvem 
Jazzové inspirace Vladimíra Wimmera. 
Na programu byla svûtová premiéra cyklu
Apel svûdomí, celoveãerního projektu, jehoÏ
obsahová stránka se dot˘ká závaÏné roviny
smyslu lidského Ïivota a jeho smûfiování.
Vybízí k návratu k základním etick˘m a filo-
zofick˘m hodnotám a pfiedstavuje jak˘si
v˘kfiik volajícího (v textu se objeví Libera nos,
Domine – Vysvoboì nás, Pane). Po stránce
hudební ‰lo o kombinaci jazzu, rocku, big
beatu a symfonické hudby.

Cel˘ koncertní cyklus vyznûl jako vytváfiení
nov˘ch zvukov˘ch moÏností; zaujala pfiede-
v‰ím kombinace symfonického orchestru 
s rockovou kytarou a bicími, jazzov˘ zpûv 
se sborem apod. PouÏitím dvou souãasnû
znûjících pásem vytvofiil autor chaotiãnost,
která v úvodu vyjadfiovala jak˘si potencio-
nální optimismus po roce 1989 a zároveÀ 
i strach z nabyté svobody. Tuto chaotiãnost
(formální a harmonické uvolnûní) v dal‰ích
ãástech potlaãil a nechal vût‰í prostor hudeb-
ní logice, napfi. stfiídání sborov˘ch a sólov˘ch
ãástí, polyfonní v˘stavba aj., coÏ posluchaãi
ocenili více. Cyklus gradoval ãástí nazvanou

Vûk vodnáfie, ãástí, která vedla k oãistné
katarzi a usmífiení po ãásti nazvané Apel,
kde autor vyz˘vá k ohlédnutí se zpût k tomu,
co je v nás. Pfiitom na cestû poznání by 
si kaÏd˘ mûl projít pekelnou bránou, aby
vystoupal vzhÛru a vyslovil jiÏ zmínûné
Vysvoboì nás, Pane. 

Z hostÛ se pfiedstavila pfiední osobnost ães-
kého jazzu, Jana Koubková, zpûvaãka, která
pouÏívá svÛj hlas jako nástroj. Koubková
dokázala prodat své kreace scatového zpívá-
ní a umûní improvizace, které znûly nad
hudebním základem – napfi. zvukem kasy,
‰ustûní papírov˘ch penûz, cinkotu mincí
apod. V závûreãn˘ch ãástech vystoupili
Vysoko‰kolsk˘ umûleck˘ sbor Pardubice, 
Filharmonick˘ sbor Hradec Králové 
(sbormistr Jifií KoÏnar respektive Jan Mí‰ek) 
a sólisté Chlapeckého sboru Bonifantes 
Pardubice Tomá‰ Koneãn˘ a Václav Obor-
ník. Nutno podotknout, Ïe zpûv i vystupová-
ní hostující Jazzrockové sekce Pfiíbram pÛso-
bily velmi kontrastnû s profesionálním v˘ko-
nem mal˘ch chlapcÛ a jiÏ zmínûn˘ch sboro-
v˘ch tûles. Posluchaã jistû bral v úvahu ama-
térismus pfiíbramsk˘ch sólistÛ, av‰ak jestliÏe
nûkdo úãinkuje na koncertech takovéto
úrovnû, mûl by b˘t schopen zvládnout svÛj
part po intonaãní stránce lépe. Tradiãnû
v˘born˘ byl i dal‰í z hostÛ, varhaník 
Ale‰ Bárta, mistrovsky ovládající svÛj nástroj.

Po cel˘ veãer spolehlivû pracovala Filharmo-
nie Hradec Králové, pfied níÏ se u dirigent-
ského pultu vystfiídali Bohuslav Burda
a Marek Valá‰ek. Zvlá‰tní ocenûní si zaslouÏí
i fieditelství Filharmonie za to, Ïe dalo 
zelenou originálnímu projektu a svûtovou
premiéru díla provedlo. Premiéra celoveãer-
ního díla je totiÏ vÏdy krokem do neznáma.
Milovníci nov˘ch hudebních moÏností, 
jazzové hudby a rockového zpûvu ocenili
úspû‰n˘ projekt potleskem vstoje a vyjádfiili
tak dík odváÏnému autoru, Vladimíru Wim-
merovi. 

Mgr. Lenka Lipenská 

VVllaaddiimmíírr WWiimmmmeerr:: VVûûkk vvooddnnááfifiee

Jazzmanka Jana Koubková, skladatel Vladimír 
Wimmer a sólisté Chlapeckého sboru BONIFANTES

Va‰ek Oborník a Tomá‰ Koneãn˘
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JiÏ po ‰estnácté pfiivítala Praha ve dnech
31.10. - 3.11. 02 milovníky sborového zpûvu. 
V sedmi kategoriích se pfiedstavilo praÏské-
mu publiku celkem 32 sborÛ s více neÏ 1300
zpûváky z deseti evropsk˘ch zemí. Absolut-
ním vítûzem soutûÏe se stal rusk˘ Pûveck˘
sbor KazaÀské konzervatofie. Chlapeck˘ sbor
Bonifantes ve své kategorii v konkurenci
dospûl˘ch smí‰en˘ch sborÛ vybojoval zlatou
medaili. 

Vybrali jsme z ãasopisu pro sborové umûní
Cantus: …. Jednu ze tfií zlat˘ch medailí 
v kategorii velk˘ch smí‰en˘ch sborÛ- vyzpíval
stále se lep‰ící Chlapeck˘ sbor BONIFANTES
Pardubice (sbm. Jan Mí‰ek). Na‰e republika 
se tedy mÛÏe v souãasné dobû pochlubit
vedle královéhradeckého sboru Boni pueri 
a praÏského sboru Pueri gaudentes jiÏ tfietím
‰piãkov˘m chlapeck˘m sborem, na jehoÏ
dal‰í úspûchy nebudeme jistû dlouho ãekat. 

Prof. Jifií Koláfi, pfiedseda poroty

PPrraaÏÏsskkéé ddnnyy ssbboorroovvééhhoo zzppûûvvuu -- 
zzllaattoo pprroo BBOONNIIFFAANNTTEESS

NNaappssaallii nnáámm ......
Ve ãtvrtek 19. prosince 2002 vystoupil Chla-
peck˘ sbor BONIFANTES se sv˘m vánoãním
programem v Kulturním domû Vltava 
v Kralupech nad Vltavou. Pfiedseda Kruhu
pfiátel hudby, kter˘ koncert pofiádal, nám
poslal dopis.

VáÏen˘ pane Mí‰ku, 

vánoãní koncert Chlapeckého sboru
BONIFANTES plnû zaujal ãleny Kruhu pfiátel
hudby Kralupy nad Vltavou, pfiíznivce hudby
a sborového zpûvu a svojí kvalitou pfiedãil
na‰e oãekávání. Pfiijmûte prosím podûkování
za vhodn˘ v˘bûr programu a jeho provede-
ní vãetnû citlivého a spolehlivého klavírního
doprovodu. Vyslovte prosím na‰e podûková-
ní v‰em úãinkujícím. 

Chceme Vám vyjádfiit uznání za obdivuhod-
nou práci se ãleny souboru a za velk˘ zápal
pro zpûv a pocit radosti z kolektivního v˘ko-
nu, které vystoupení Chlapeckého sboru
BONIFANTES provázelo. Do dal‰í koncertní
ãinnosti Vám pfiejeme hodnû inspirace, ener-
gie, zaujetí a úspûchu. 

Tû‰íme se na dal‰í spolupráci ve smyslu na‰e-
ho rozhovoru a její konkrétní formu bych
rád dojednal v prÛbûhu bfiezna aÏ dubna pfii
pfiípravû koncertní sezóny 2003-2004. 

S pozdravem Ing. Vojen Oãená‰ek
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OOhhllééddnnuuttíí:: DDÁÁNNSSKKOO 22000022

Bûhem jediného roku Bonifanti potfietí vycestovali do zahraniãí. Po letním koncertním turné po
Nûmecku, Belgii, Nizozemsku a Francii a po úspû‰ném úãinkování v Pucciniho opefie Tosca jsme
tentokrát zamífiili do Skandinávie. Cílem na‰í cesty byla zemû rozkládající se na Jutském 
poloostrovû a pfiilehl˘ch ostrovech  - DÁNSKO. Bûhem osmi dnÛ jsme v Dánsku absolvovali
devût koncertÛ, ujeli pfies tfii tisíce kilometrÛ. Ze Skandinávie pfiiváÏíme spoustu nov˘ch záÏitkÛ
a pozvání ke koncertování v pfií‰tím roce.

TTrraassaa ttuurrnnéé::

9. 12. Pardubice
10. 12. Kolding
11. 12. Kolding
12. 12. Sallingsund

– Durup
13. 12. Bjaeverskov
14. 12. Helsinge
15. 12. KodaÀ – Taast-
rup
16. 12. Fuglebjerg
17. 12. Hellested
18. 12. Pardubice 
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ÚÚrryyvvkkyy zz ddáánnsskk˘̆cchh ddeennííkkÛÛ BBoonniiffaannttÛÛ
Bonifanti si bûhem koncertního turné 
do Dánska psali své soukromé deníãky. 
Ty nejlep‰í glosy stojí za zvefiejnûní. Pfieãtûte
si, jak vnímají nároãnou cestu...

... Ve tfii se u benzínky probouzím vyschlej,
hladovej a slisovanej.

... Dnes jsem se dozvûdûl, Ïe je 11.12., proto-
Ïe Patrikovi Balounovi právû pro‰la bageta.
Z deníku Ondry Kacafírka, 11.12.2002

... JKM (sbormistr) dal pfii bojové hfie na
hradû Koldinghus pravidlo, Ïe v jedné míst-
nosti mÛÏe b˘t jen jedna skupina, ale sám ho
poru‰uje. Navíc ostatním skupinám namlou-
vá, Ïe "steel catwalk" je stará vikingská
koãka a on to je visut˘ mÛstek...

Z deníku Jirky Slabého, 11.12.2002

... Noc v autobuse byla opravdu stra‰ná. Bylo
mi ‰patnû. Sice nevím z ãeho, ale mám pode-
zfiení na ãokoládu, co mi pfiibalila maminka.
Urãitû mû chtûla otrávit...

Z deníku Ondry Kacafírka, 9.12.2002

... ta správná pfiedodjezdová panika sílí... 

... Mezi tímto klidn˘m hochem a jeho spolu-
sedícím dochází k bojÛm jako ve hfie Mortal
Kombat. Poté, co si oba zápasníci setfieli krev 

ze sv˘ch pûstí, ãerpají síly k dal‰ím bojÛm...

Z deníku ZdeÀka Konífie, 9.12.2002

... pan sbormistr nám nakázal jít se pfied
odjezdem vyspat. Já jsem to pfiehnal a na
sraz pfiijel o 15 minut pozdûji. Klidnû bych
ale mohl spát dal‰í ãtvrt hodinu, autobus
tam je‰tû nebyl...

Z deníku Jirky Slabého, 9.12.2002

Po koncertu 
tradiãní dánské
karbanátky

Bonifanti a Malá mofiská víla v Kodani.
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StaÀte se také Vy partnerem Chlapeckého sboru BONIFANTES
a spojte své jméno s na‰imi úspûchy!

Na‰i partnefii

Mûsto Pardubice

Reklama

Hlavní mediální partner

Pardubick˘ kraj


