
Milí ãtenáfii!
Léto 2002 bylo pro pardubick˘
chlapeck˘ sbor pfielomov˘m.
Bonifanti spoleãnû strávili
prakticky celé dva mûsíce. 
V tomto ãísle Bulletinu
se mÛÏete doãíst o prvním
velkém koncertním turné,
úãinkování v Requiem
A.L.Webbera nebo v opefie
Tosca G. Puccini. Léto plné
záÏitkÛ je za námi, vstupuje-
me s Vámi do 4. koncertní
sezóny.

Va‰i Bonifanti
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BULLETIN

Bonifanti mají za sebou
první velké koncertní turné.
Konec ‰kolního roku a zaãá-
tek prázdnin kluci strávili
cestováním po Evropû.
Uskuteãnili dvanáct koncer-
tÛ a dal‰í malá vystoupení
bûhem sedmnáctidenní
cesty po Nûmecku, Belgii,
Nizozemsku a Francii. Ve
voln˘ch chvílích toho Boni-
fanti také hodnû vidûli.
PafiíÏ, Brussel, Amsterdam,
Den Haag, Naarden a spous-
tu dal‰ích mûst. A jak Ïe
dopadly koncerty? Témûfi na
v‰ech místech se Bonifan-
tÛm dostalo sladké odmûny:
„standing ovations" -
potlesk vstoje.

... pokraãování na str. 2

EEvvrrooppoouu zzaa 1177 ddnníí -- pprrvvnníí kkoonncceerrttnníí
ttuurrnnéé BBoonniiffaannttÛÛ

Bonifanti v opefie? Îe to není moÏné? Ale je to tak!
Chlapeck˘ sbor Bonifantes
má za sebou úãinkování 
v Pucciniho opefie TOSCA.
Patnáct pfiedstavení v open-
air amfiteátru v rakouském
mûstû Gars am Kamp bylo
pro Bonifanty obrovsk˘m
záÏitkem a zároveÀ jedineã-
nou pfiíleÏitostí - stáli na jed-
nom pódiu spoleãnû s tako-
v˘mi hvûzdami operního
nebe jak˘m je Peter Dvorsk .̆

... pokraãování na str. 4

GGiiaaccoommoo PPuucccciinnii:: TTOOSSCCAA
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... pokraãování ze str. 1

První turné zaãalo stra‰idelnû: pfiesnû 
v minutu odjezdu se nad Pardubicemi
strhla prÛtrÏ mraãen. Ani popadané stro-

my v‰ak nemohly
Bonifanty zastavit
v jejich první cestû
ke koncertování 
v zahraniãí. 

BBeellggiiee
aa NNiizzoozzeemmsskkoo
to byl pro Bonifanty
velk˘ úkol. První
zastávkou je belgic-
ké mûsteãko Sint
Truiden. Dopolední
koncert se koná
pod zá‰titou zdej‰í-

ho abbé. Volné odpoledne trávíme náv‰tû-
vou Brusselu. Následují koncerty v nizozem-
ském Valkenswaardu (centrum nizozemské-
ho sokolnictví a v˘roby doutníkÛ) a Delfzijlu.
Mezizastávkou je mûsto Neerpelt, kde
se kaÏdoroãnû koná velk˘ evropsk˘ festival
a soutûÏ. Zkou‰íme soutûÏní sál a tû‰íme
se, Ïe se sem v roce 2004 na jafie vrátíme
jako soutûÏící. Opût se vracíme do Belgie,
koncert v malém mûsteãku Bossut je spo-
jen se závûreãn˘m koncertem zdej‰í Petit
Conservatoire. Druh˘ den mífiíme zpût do

Nizozemska. Cestou se zastavujeme v Naar-
denu, zpíváme ãeskou státní hymnu u sochy
Jana Amose Komenského. V severním mûstû
Egmond an Zee nûktefií kluci poprvé vidí
mofie. Poslední koncert
v zemích Beneluxu je
zvlá‰tní, koncertujeme
spoleãnû s chlapeck˘m
sborem mûsta Gorin-
chem. Odmûnou za
‰est koncertÛ je chlap-
cÛm projíÏìka lodí 
v Kinderdijku  a náv‰tû-
va Madurodamu.

FFrraanncciiee
Po dvou voln˘ch
dnech stráven˘ch na
cestách a prohlídkami
nás znovu ãekají kon-
certy, zaãíná druhá
polovina turné. Cesta
nás pfiivádí do stfiední Francie, konkrétnû
do oblasti Val de Loire. Krásná krajina,
slunce se opírá do v‰udypfiítomn˘ch vinic.
¤eka Loira je proslulá zejména pfiekrásn˘-
mi hrady a zámky. Mûli jsme to ‰tûstí, Ïe
jsme ty nejkrásnûj‰í nav‰tívili  a v nûkte-
r˘ch si i zazpívali. Vyhlá‰ená francouzská
pohostinnost byla znát na kaÏdém kroku. 

PPlláánn cceessttyy::

EEvvrrooppoouu zzaa 1177 ddnníí 

23.-24.7. Sint Truiden
24.7. Neerpelt, Valkenswaard
25.7. Delfzijl
26.7. Gottechain, Bossut
27.7. Naarden, Egmond an Zee
28.7. Gorinchem
29.7. Kinderdijk, Den Haag
30.7. PafiíÏ
1.8. Nevers, Montceau les Mines
2.8. Bracieux
3.8. Fougeres, Cheverny
4.8. Chambord, Blois, Chargé
5.8. Amboise, Chateauneuf sur Cher
6.8. Strassbourg
7.8. Pardubice
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PPaafifiííÏÏ
Nejvût‰ím záÏitkem je pro kluky den volna
v PafiíÏi. Hned ráno nás kroky zavedly 
do slavné ãtvrti umûlcÛ a bohémÛ - na Mon-
martre. Po bíl˘ch schodech stoupáme
k bazilice Sacre Coeur. Po ‰piãkách ji prochá-

zíme, protoÏe
se v ní právû
koná nedûlní
bohosluÏba. Ze
schodi‰È vedou-
cích k bazilice
se nám nask˘tá
bájeãn˘ v˘hled
na celou PafiíÏ.
Notre Damme -
ne jkrásnûj ‰ í
gotická kated-

rála, která se stala vzorem pro v‰echny dal‰í.
Cestou projíÏdíme
po nejdel‰í pafiíÏské
ulici Champs Ellysée,
míjíme Louvre a jus-
tiãní palác.  U Vítûz-
ného oblouku si
vyprávíme o napo-
leonsk˘ch válkách.
Celou cestu na nás
záfií zlatá kopule
Invalidovny, ve které
je  uloÏeno tûlo
Napoleona Bona-
parte a jeho syna.
La tour Eiffel - tfiísetmetrová dominanta Pafií-
Ïe, která je pro kluky od první minuty mag-
netem. Obcházíme ji ze v‰ech stran, kluci
vyfotí snad desítky metrÛ fotografického
filmu. Hodinku stojíme frontu na v˘tah 

a ten nás pak
velkou rychlostí
vyváÏí do dru-
hého patra.
Je odsud nád-
hern˘ pohled.
Celá PafiíÏ jako
na dlani. Z Eif-
felovky je vidût 
i pÛvodní Socha
Svobody, která

stojí na jednom z pafiíÏsk˘ch ostrovÛ.
La Défense - moderní mrakodrapová ãtvrÈ,
jedna z nejkrásnûj‰ích v Evropû. Symbolicky
do ní vjíÏdíme nov˘m Vítûzn˘m obloukem,
kter˘ je postaven na opaãném konci Champs
Ellysée.

KKoonncceerrttyy
Koncerty jsou tím
hlavním, proã jsme
na‰e turné absolvo-
vali. KaÏd˘ den
jsme vidûli
a zaÏili spoustu zají-
mav˘ch vûcí, ale
pfiesto se vÏdy na‰e
my‰lenky upínaly
hlavnû k veãernímu
koncertu. Akustické zkou‰ky, pfievlékání do
koncertních krojÛ, soustfiedûní pfied koncer-
tem... V‰e musí b˘t na vrcholné úrovni.
Koncerty BonifantÛ se vût‰inou skládaly
ze dvou polovin. V první pÛli zaznûla hudba
minul˘ch století. Od gregoriánského chorálu
a renesanãních madrigalÛ, pfies Te Deum
W.A.Mozarta, vrcholem pak byla sborová
tvorba Antonína Dvofiáka. Ve druhé pÛlce
koncertu zaznûla nároãná, ale efektní
hudba 20. století (Eben, Lukowsky, Kodaly,
Webber...), úpravy lidov˘ch písní a koncert
jsme zakonãili ãerno‰sk˘m spirituálem. 

SSttaannddiinngg oovvaattiioonnss
V‰echny koncerty BonifantÛ mûli jedno
spoleãné: spokojené posluchaãe. Vût‰ina
koncertÛ byla odmûnûna dlouhotrvajícím
potleskem vstoje - standing ovations. 
Na mnoh˘ch místech posluchaãi nechtûli
pardubické chlapce vÛbec pustit z pódia 
a vynutili si pfiídavky.  Bonifanti bûhem
svého prvního velkého koncertního turné
absolvovali 12 koncertÛ, ujeli 6.500
kilometrÛ. Celé turné bylo organizaãnû
v˘teãnû zaji‰tûno. Kluci si museli sáhnout
aÏ na dno sv˘ch sil, ale ukázali,
Ïe se pardubiãtí Bonifanti ve svûtû 
neztratí. Z turné si odváÏejí ãetná pozvání
k dal‰ímu koncertování. 



STRANA 4 BB UU LL LL EE TT II NN âÍSLO 8

BBoonniiffaannttii vv ooppeefifiee
Po pfiíjezdu z koncertního turné se Bonifanti
doma pfiíli‰ neohfiáli. Hned druh˘ den se se‰li

ve zku‰ebnû v DDM
Delta a zaãali studo-
vat chlapecké party
opery Giacoma
Puccini TOSCA. Po
pûti dnech zkou‰ek 
v Pardubicích násle-
doval t˘den studia
v rakouském Gars
am Kamp. Opera - to
byl pro kluky úplnû
nov˘ svût. Kost˘my,

kulisy, svûtla, orchestr, renomovaní sólisté.
Bonifanti museli zvládnou velmi nároãnou
scénu, pfii které zpívají s mnichem Sagresta-
nem a zlobí ho sv˘mi ‰arvátkami. Druhá
scéna - oslavná  m‰e za vítûzství Rakouska
nad Napoleonem
- v‰ak nebyla
o nic snaz‰í. Na
oplátku si zazpí-
vali s takov˘mi
umûlci, jak˘m je
napfiíklad Peter
Dvorsk ,̆ Mara
Zampieri nebo
Gary Simpson.

GGiiaaccoommoo PPuucccciinnii
Giacomo Puccini se narodil 22. prosince 1858
v italské Lucce. Studoval na Mailandské kon-
zervatofii pod Ponchiellim. Po úspûchu jeho
první opery Víly mu nabídl jeden vydavatel
smlouvu, která Puccinimu dovolila vûnovat
se plnû operní kompozici. Takto napsal 1893
operu Manon Lescaut, jeho první mistrovské
dílo. 1895 následovala opera Bohéma, 1900
Tosca, 1904 Madame Butterfly a 1910 La fan-
ciulla del West, která byla uvedena v New
Yorku pod vedením Arthura Toscanini. 
Do své smrti zkomponoval Puccini je‰tû
6 dal‰ích dûl. Zemfiel 29. listopadu 1924
v Brusselu. 

TToossccaa
Atmosféra pfied
premiérou nebyla
vÛbec klidná, roz‰í-
fiila se zpráva, Ïe
v divadle je ãasova-
ná bomba. Pfiesto
se v nervózní atmo-
sféfie premiéra zaãala;  kritici se chystali zau-
jmout pfiísné stanovisko a obecenstvo téÏ
nebylo pfiíznivû naklonûné. Puccini údajnû
bude muset "zaplatit" za svoje úspûchy oper
Manon a Bohéma. Mezi diváky sedûli
ministfii i senátofii, poslanci, hosté ze zahra-
niãí i hudební  skladatelé Mascagni a Cilea.
KdyÏ malífi Cavaradossi dozpíval v 1. dûjství
svojí romanci Recondita armonia, následoval
boufiliv˘ potlesk, Pucciniho vyvolali na scénu
a tenorista musel árii opakovat. Tak se zaãal
triumf opery Tosca , která se, jak hovofií 
historie, stala vlastnû  nejznámûj‰í a nejhra-
nûj‰í Pucciniho operou.

OOppeerrnn AAiirr
Tradiãní operní festival, na kter˘ reÏisér Karel
Drgaã od roku 1990 pravidelnû zve svûtovû
proslulé operní pûvce, má vysokou umûlec-
kou úroveÀ. Mezi úãinkující tak patfií napfi.
pûvkynû jako Oksana Krovytska (dnes 
v angaÏmá opery New York City), Emilio
Ruggerio (milánská La Scala) nebo Janzez
Lotric (úspû‰n˘ mimo jiné ve vídeÀské
opefie). Festival Opern Air v Garsu je mimo
jiné ojedinûl˘ i tím, Ïe se obejde bez 
jakékoli pomoci elektronick˘ch zesilovaãÛ.
V˘borná pfiirozená akustika hradních trosek
umoÏÀuje umûlcÛm zpûv bez pomoci mikro-
fonu.

GGiiaaccoommoo PPuucccciinnii:: TTOOSSCCAA
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Uvedená operní díla posledních deseti let:
1990 Don Giovanni, 1991 Kouzelná flétna,
1992 Rigoletto, 1993 Hoffmannovy povídky,
1994 Trubadúr, 1995 Nabucco, 1996 Carmen,
1997 Aida, 1998 Bohéma, 1999 Fidélio,
2000 Traviata, 2001 Turandot, 2002 Tosca

1199.. ããeerrvveennccee 22000022:: PPrreemmiiéérraa
...... ZZee ssbboorroovvééhhoo ddeennííkkuu::
„Po sedmé hodinû nasedáme do autobusu
a odjíÏdíme na hrad. Cesta trvá o poznání
déle, protoÏe ulice a parkovi‰tû jsou bloko-
vány desítkami aut, evidentnû náv‰tûvníkÛ
veãerního pfiedstavení. Pfievlékáme se do
kost˘mÛ. Kluci jsou bájeãní, pfiíprava
probíhá velmi klidnû, lépe neÏ u leckter˘ch
profesionálÛ. PÛl hodiny pfied zaãátkem 
se od asistentky reÏiséra dozvídáme o dal‰í
zmûnû, která se t˘ká ukonãení prvního 
dûjství. âtvrt hodiny pfied zaãátkem pfiedsta-
vení. Kluci se postaví do kruhu. Dávají tak
najevo svou soudrÏnost. Krátké rozezpívání,
pfiipomenutí posledních detailÛ. Zaãátek
pfiedstavení je o 15 minut opoÏdûn kvÛli
proslovÛm. Pfii odchodu Toscy z jevi‰tû
se pfiipravujeme na svá místa v zákulisí,
pfiichází i Sagrestano. Sly‰íme ná‰ motivek,
vybíháme. Kluci zpívají a hrají jako o Ïivot,
scéna, která je nejchoulostivûj‰í na souhru z
celé opery, vychází na jedniãku. Po pfiíchodu
Scarpia zabíháme zpût do zákulisí,
potichouãku se pfiipravujeme na druh˘
v˘stup - závûreãnou scénu v kostele. S prv-
ním v˘stfielem kanónu kluci vycházejí na
jevi‰tû. I druh˘ v˘stup konãí v˘bornû. Kluci

jsou zvûdaví na hod-
nocení sbormistra. 
Je to dobré, ten se
usmívá :-))) "

PPeetteerr DDvvoorrsskk˘̆
aa MMaarraa ZZaammppiieerrii
Nejsledovanûj‰í dvo-
jicí byl tenorista
Peter Dvorsk˘ a ital-
ská sopranistka Mara

Zampieri. Dvorsk˘ se pfii neoficiálním setkání
o Bonifanty velmi zajímal...

OOssoobbyy aa oobbssaazzeenníí
TOSCA

Jordanka Derilova (Bulharsko)
Svetlana Katchour (Ukrajina)
Laura Niculescu (Rumunsko)
KS. Mara Zampieri (Itálie)

CAVARADOSSI
KS. Peter Dvorský (Slovensko)
Attile B. Kiss (Německo)
Kip Wilborn (USA)

SCARPIA
Gary Simpson (USA)
Stefan Ignat (Rumunsko)

ANGELOTTI
Krzysztof Klorek (Polsko)

SAGRESTANO
KS. Alfred Šramek (Rakousko)
Zdeněk Plech (ČR)

SPOLETTA
Jaroslav Dvorský (Slovensko)

SCIARRONE
Krassimir Derilov (Bulharsko)

dále: Ferenc Cseralmi (Maďarsko)
Margret Cahn (Nizozemsko)

MINISTRANTI
Chlapecký sbor BONIFANTES  

SBOR
Festspielchor Gars

ORCHESTR
Orchestr Janáčkovy opery Brno 

REŽIE Karel Drgač (ČR)

DIRIGENT Ivan Pařík (ČR)

KOSTÝMY Josef Jelínek (ČR)

ASISTENTKA REŽIE Gwenda Bernd (Rakousko)

CHOREOGRAFIE Jiří Kyselák (ČR)

SBORMISTR Jan Míšek (ČR)

Příští rok: Carmen

V pfií‰tím roce se na jevi‰tû Opern Air v Gars
pro velk˘ úspûch vrací opera George Bizeta
Carmen. Bonifanti si úãinkováním v Tosce
získali respekt a pfii uvedení Carmen nebu-
dou chybût.
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Chlapeck˘ sbor BONIFANTES se stává
opravdu ãinorod˘m umûleck˘m tûlesem.
Pfiijmûte prosím pozvání na pfií‰tí koncerty
BonifantÛ a sledujte s námi v˘voj pardubic-
kého chlapeckého sboru!

ZZááfifiíí 
Talentové zkou‰ky na v‰ech pardubick˘ch
základních ‰kolách - pfiijímání nov˘ch zpû-
vákÛ

2244.. fifiííjjnnaa
L. Wimmer: Vûk vodnáfie - Hradec Králové
Koncert s Filharmonií Hradec Králové

LLiissttooppaadd
SoutûÏ PraÏské dny sborového zpûvu

77.. -- 1166.. pprroossiinnccee
Koncertní turné po Nûmecku a Dánsku

1199.. pprroossiinnccee
Koncert v Kralupech nad Vltavou

KKaalleennddááfifi 

KKlluuccii,, ppfifiiiddeejjttee ssee kk nnáámm!!!!!!
Chlapecký sbor BONIFANTES zve šikovné kluky 1. - 4. tříd

do svých řad!
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 040 6300 388 (po pfieãíslování 466 300 388), nebo staãí pfiijít bûhem záfií a fiíjna
pfiímo do nûkteré ze zkou‰ek. 

Pravidelné zkoušky přípravných oddělení:
První třída: stfieda od 17 do 18 hodin
Druhá třída: pondûlí od 17 do 18 hodin
Třetí třída: pondûlí od 16 do 17 hodin, ãtvrtek od 16 do 17 hodin

PPoojjìì mmeezzii BBoonniiffaannttyy!! PPfifiiiddeejj ssee kk nnáámm!!
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FFoottooggaalleerriiee
Fotografie z úãinkování v opefie G. Puccini TOSCA
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Chlapeck˘ sbor BONIFANTES vstupuje jiÏ
do své 4. koncertní sezóny. Vedle bûÏn˘ch
koncertÛ v Pardubicích a v jin˘ch mûstech
âeské republiky nás ãeká první vystupová-
ní s Filharmonií Hradec Králové, úãast 
na soutûÏi PraÏské sborové dny, Vánoãní
koncertní turné do Dánska, koncertní
fiada „Bonifanti a jejich hosté", úãinkování
v Bizetovû opefie Carmen a v neposlední
fiadû natáãení dvou CD. To jistû není mal˘
úkol. I ve ãtvrté koncertní sezónû budou
Bonifanti zkou‰et v DDM Delta v Gorkého
ulici.

OOhhllééddnnuuttíí zzaa 33.. kkoonncceerrttnníí
sseezzóónnoouu
● vánoãní koncerty s Komorní filharmonií

Pardubice - premiéra cyklu Jana Jiráska
„Kouzlo ãesk˘ch Vánoc"

● uskuteãnûní 40 koncertÛ
v âeské republice a zahraniãí

● nová fiada koncertÛ 
„Bonifanti a jejich hosté"

● W.A.Mozart: Te Deum
● A.L.Webber: Requiem
● koncertní turné do Nûmecka,

Belgie, Nizozemska a Francie
● úãinkování v Pucciniho opefie Tosca

Nová koncertní fiada Chlapeckého sboru
BONIFANTES nese název „Bonifanti a
jejich hosté". Cílem koncertní fiady je
pfiedstavit pardubickému publiku zajíma-
vé osobnosti z oblasti váÏné hudby, stejnû
jako v˘znamné pûvecké sbory i instru-
mentální soubory. Organizátofii si kladou
za cíl uskuteãnit pfiibliÏnû 5 - 8 koncertÛ
roãnû a vyuÏít ke koncertování rÛzné pro-
story.  Koncerty tak dostanou zvlá‰tní
atmosféru. Posluchaãi, ktefií nav‰tûvují

koncerty BonifantÛ pravidelnû, tak budou
moci vychutnat rozdíl napfiíklad mezi
koncertem dûtsk˘ch sborÛ, komorním
vystoupením a koncertem duchovní
hudby...

ZZ uusskkuutteeããnnûûnn˘̆cchh kkoonncceerrttÛÛ::
Rychnovsk˘ dûtsk˘ sbor
Chlapeck˘ sbor Páni kluci
basbarytonista Dr. Michael ·ust 

V âeské republice existují jen 4 chlapecké
sbory. KdyÏ se dva z nich spolu setkají, je
to vÏdy velká událost. Litomûfiick˘ chla-
peck˘ sbor Páni kluci se sbormistrem Dr.
Václavem Hanãem oplatil BonifantÛm fiíj-
novou náv‰tûvu. Páni kluci a Bonifanti
strávili v kvûtnu bájeãn˘ víkend. V sobotu
se v Koncertním sále pardubické Radnice
uskuteãnil spoleãn˘ koncert, druh˘ den

ráno Páni kluci zpívali pfii nedûlní
bohosluÏbû v kostele sv. Bartolomûje.
Páni kluci byli ubytováni v rodinách
BonifantÛ. Pfiátelství, které mezi 
pardubick˘mi a litomûfiick˘mi kluky trvá
jiÏ pÛl roku, se spoleãn˘m víkendem
prohloubilo. V‰ichni se tû‰íme na dal‰í 
setkání. 

VVssttuuppuujjeemmee ddoo  44.. kkoonncceerrttnníí sseezzóónnyy

BBoonniiffaannttii aa jjeejjiicchh hhoossttéé

PPáánnii kklluuccii hhoossttyy BBoonniiffaannttÛÛ
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Sólisté Chlapeckého sboru BONIFANTES 
se ujali nároãn˘ch partÛ v díle Andrew
Lloyd Webbera REQUIEM. Skladatel Web-

ber je znám zejména sv˘mi muzikály Jesus
Christ Superstar, Cats, Evita, Phantom of
the opera. Requiem je dílo vskutku mistrov-
ské, ale pro svou interpretaãní nároãnost
velmi málo hrané. Mnozí sbormistfii fiíkají,
Ïe sborové party Requia jsou témûfi nezpí-
vatelné. Tento tûÏk˘ úkol uvalil Jan Mí‰ek
na svÛj Filharmonick˘ sbor Hradec Králo-
vé. Na chlapecká sóla se pfiipravovalo 
12 BonifantÛ. Orchestrálních partÛ se
ujala Filharmonie Hradec Králové, prove-
dení v Hradci Králové a v Poliãce fiídila
Miriam Nûmcová.

ZZ vvyy‰‰ll˘̆cchh rreecceennzzíí:: 
Pfiíjemn˘m pfiekvapením se stalo hostování
královéhradeckého filharmonického sboru,
kter˘ se sbormistrem Janem Mí‰kem poskytl
kreaci srovnatelnou i s metropolitními
sborov˘mi koncertními v˘kony. Dodejme
pro úplnost, Ïe Mí‰ek tu spojil tfii men‰í
královéhradecké ansámbly, av‰ak celek
vyznûl v jednotné symbióze pfiesvûdãivû,
takÏe dirigentka Nûmcová uÏ jenom
jednotlivé zvukové aparáty bez vût‰ích
problémÛ propojila v celistvou strukturu. 

Dr. Tomáš Hejzlar, Haló noviny

Pfiekvapením pro posluchaãe byl zajisté
v˘kon chlapeckého sólisty, ãlena nedávno
vzniklého pardubického Chlapeckého
sboru Bonifantes, kter˘ se s intonaãní 
a rytmickou pfiesností zhostil nároãného
chlapeckého sóla. Sborov˘ part pfiednesl
Filharmonick˘ sbor Hradec Králové. Jedná
se o pûvecké tûleso sloÏené z nûkolika
hradeck˘ch sborÛ (Kantiléna, Vokální har-
monie, Královéhradeck˘ muÏsk˘ sbor),
které spojily své síly k provedení tohoto
v˘jimeãného díla. Sbormistr Jan Mí‰ek
nastudoval se sbory party opravdu peãli-
vû, takÏe v˘sledn˘ zvuk a pfiednes tohoto
„nesourodého" tûlesa byl pfiesvûdãiv .̆ 

Věra Doležalová, MF Dnes

27. kvûtna 2002 se v kostele Zvûstování
Panny Marie uskuteãnil zajímav˘ koncert
z cyklu Bonifanti a jejich hosté. Tfietím
hostem, kter˘ pfiijal pozvání ke spoleãné-
mu koncertování byl Dr. Michael ·ust, bas-
barytonista Ïijící v Texasu. 

Pfiátelství p. ·usta a sbormistra Jana Mí‰ka
se datuje od leto‰ního února. Michael
·ust byl totiÏ hlavním organizátorem kon-
certních turné Královéhradeckého muÏ-
ského sboru po USA. První se uskuteãnilo
právû v únoru 2002, pfií‰tí v roce 2004.

Kdo ví, moÏná se do Spojen˘ch státÛ
podívají i Bonifanti. 
Dr. Michael ·ust  se pardubickému publi-
ku pfiedstavil se sv˘m repertoárem
duchovní a operní hudby. Nejvût‰í uznání
u publika sklidil za provedení vybran˘ch
ãástí z Dvofiákov˘ch Biblick˘ch písní. Pro
pana ·usta se vlastnû jednalo o návrat do
Pardubic, kde pfied sv˘m odchodem do
Spojen˘ch StátÛ vystudoval konzervatofi.
Tû‰íme se na pfií‰tí setkání. Dr. Michael
·ust se do âeské republiky vrátí jiÏ 
v ãervnu 2003. 

AAnnddrreeww LLllooyydd WWeebbbbeerr:: RREEQQUUIIEEMM

DDrr.. MMiicchhaaeell ··uusstt hhoosstteemm BBoonniiffaannttÛÛ
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JJeeddiinneeããnnéé sseettkkáánníí  MMAALL¯̄CCHH
ZZPPùùVVÁÁââKKÒÒ aanneebb cceessttaa 
ddoo kkoonncceerrttnnííhhoo ssbboorruu ppfifieess LLiibbeerreecc

Je jiÏ tradicí, Ïe poslední kvûtnov˘ víkend
smûfiují do krásného mûsta pod Je‰tûdem
autobusy plné natû‰en˘ch zpûváãkÛ 
(ze v‰ech koutÛ na‰í zemû). V Liberci 
je totiÏ ãeká úãast na jedineãné pfiehlídce
pfiípravn˘ch oddûlení pûveck˘ch sborÛ
s pfiíznaãn˘m názvem MALÍ ZPùVÁâCI.
A v ãem ta jedineãnost? Právû v tom,
Ïe tento festival je urãen v˘hradnû
pfiípravn˘m oddûlením a je tak vlastnû
jedin˘m setkáním na‰ich mal˘ch svûfiencÛ. 

Jeho úroveÀ? Velmi kvalitní a mnohdy
srovnatelná s v˘kony zku‰en˘ch dûtsk˘ch
sborÛ na nejrÛznûj‰ích soutûÏních 
pfiehlídkách. A moÏná právû proto,
Ïe toto setkání je nesoutûÏní, je o to více
naplnûno velmi vlídnou, kamarádskou
atmosférou a obrovskou radostí dûtí 
ze zpûvu. V‰ak o to také sbormistrÛm
Severáãku, energick˘m manÏe-
lÛm Silvû a Petrovi Pálkov˘m,
pfied pûti lety, kdy tuto bájeã-
nou pfiehlídku zakládali, jistû
‰lo. Pokraãují tak v odkazu
zakladatelky Severáãku - paní
Jifiiny Uherkové, jejíÏ památce je
pfiehlídka vûnována. Jistû  mi dají
v‰ichni sbormistfii za pravdu, Ïe
pro dûti je kromû moÏnosti uká-
zat ostatním, jak uÏ  umí krásnû
zpívat, preciznû vyslovovat, rea-
govat na gesto pana sbormistra
a celkovû zvládnout chování na
pódiu,  radost  ze spoleãného
zpívání a získávání nov˘ch
kamarádÛ  zpûvákÛ to nejdÛle-
Ïitûj‰í a na tomto setkání to nej-
krásnûj‰í.

Pro na‰e tfieÈáky a mlad‰í kon-
certní BONIFANTY to bylo navíc

jejich  festivalo-
vé „poprvé".
Kluci mûli jedi-
neãnou  pfiíleÏi-
tost zafiadit se
do koncertního
Ïivota a b˘t tak
zase o krok dál
na nároãné cestû do „velkého" koncertní-
ho sboru. Pro jejich mlad‰í kamarády
Bonifanty teì platí, Ïe tato cesta vede
pfies Liberec. No  a pro mû jako pro zaãí-
najícího sbormistra bylo toto setkání
velmi krásnou a cennou zku‰eností, ãímÏ
potvrzuji slova pana Aloise Mot˘la, Ïe co
je krásné, je zároveÀ potfiebné a uÏiteãné.

Myslím, Ïe mohu nejen za Bonifanty,
ale za v‰echny zúãastnûné manÏelÛm 
Pálkov˘m vzkázat: „Dûkujeme za krásn˘
a uÏiteãn˘ májov˘ víkend!"

Milan Motl, sbormistr mladšího
koncertního sboru BONIFANTES

MMaallíí zzppûûvvááããccii 22000022
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FFeessttiivváálleekk 22000022

ZZpprráávvaa oo sseettkkáánníí ppûûvveecckk˘̆cchh
kkoommoorrnníícchh ssbboorrÛÛ 

JiÏ po ‰esté se v závûru mûsíce kvûtna se‰li
sboroví zpûváci sdruÏení v komorních 
sborech na FESTIVÁLKU 2002 v Nechani-
cích. Pofiadateli tohoto tradiãního setkání
bylo obãanské sdruÏení ARS VIVA 
a Ïensk˘ komorní sbor CANTUS FEMINAE
z Nechanic. Krátce po sobotním poledni
námûstí v Nechanicích pfiivítalo v‰ech
sedm pfiihlá‰en˘ch sborÛ (140 zpûvákÛ).
Starosta mûsta Jan Novák jiÏ tradiãnû
Festiválek zahájil pfiáním pfiíjemného
a pohodového pobytu. Úãastníky pozdra-
vil i ãestn˘ host setkání hudební skladatel
Josef Vodák. V‰echny sbory pfiispûly
k zahájení sv˘m zpûvem.
Odpolední koncert duchovní hudby 
v kostele Nanebevzetí panny Marie
v Nechanicích zahájil mil˘ host - Chlapec-

k˘ sbor BONIFANTES z Pardubic. Pod
vedením sbormistra Jana Mí‰ka pfiedvedl
skvûl˘m zpÛsobem svÛj program, kter˘
zahrnoval hudbu renesanãní i tvorbu
souãasn˘ch autorÛ a vyvrcholil uvedením
Mozartova Te Deum. Poté se sv˘m 
umûním pfiedstavily i komorní sbory.
Velmi kvalitní v˘kony i zajímav˘ repertoár
- tak lze charakterizovat tato vystoupení. 
Veãer se v kulturním domû sbory 
pfiedstavily je‰tû jednou na galakoncertu.
A zde uÏ znûly úpravy lidov˘ch písní,
tvorba autorÛ v‰ech hudebních období,
spirituály i písnû jazzové a taneãní. Mil˘m 
okamÏikem byl kfiest CD sboru Sarabanda
z Opavy, pro kter˘ si vybral právû tento
veãer. Nedûlní dopolední zámecké 
pozpûvování v prostorách parku zámku
Hrádek u Nechanic pak bylo bájeãn˘m
zavr‰ením Festiválku. 

Petr Semerák

MMllaadd‰‰íí kkoonncceerrttnníí ssbboorr vv RRyycchhnnoovvûû nnaadd KKnnûûÏÏnnoouu
Mlad‰í koncertní sbor uzavfiel 3. koncertní
sezónu víkendovou náv‰tûvou u Rychnov-
ského dûtského sboru Ptáãata (nejstar‰í 
pfiípravné oddûlení RDS Carmina). Bonifanti
tak oplatili rychnovsk˘m zpûvákÛm jejich
náv‰tûvu Pardubic z dubna tohoto roku.
Kluci byli ubytovaní v rodinách dûtí 
Rychnovského dûtského sboru. Kromû
spoleãného koncertu, kter˘ je vÏdy vyvrcho-

lením takov˘chto sborov˘ch setkání, 
si rychnov‰tí pro Bonifanty pfiipravili i pûkn˘
program s mal˘m v˘letem do pohraniãních
pevností z meziváleãn˘ch let. Bonifanti 
si z Rychnova odvezli pûkné vzpomínky,
sv˘m rychnovsk˘m kamarádÛm dûkují
za pfiíjemn˘ víkend a tû‰í se s nimi na brzkou
shledanou.

ZZáávvûûrreeããnn˘̆ kkoonncceerrtt
PPaarrdduubbiiccee,, 1144.. ããeerrvvnnaa 22000022
Je jiÏ tradicí, Ïe Bonifanti ukonãují svou
pardubickou koncertní sezónu Závûreã-
n˘m koncertem v‰ech sv˘ch oddûlení.
Koncert je upfiímn˘m podûkováním v‰em
rodiãÛm a pfiátelÛm, ktefií nám bûhem
uplynulé sezóny fandili, vozili chlapce do

zkou‰ek a radovali se z jejich úspûchÛ.
Prvnáãci a druháãci se pochlubí sv˘mi
nov˘mi písniãkami, tfieÈáci tím, jak se
zaãleÀují do koncertního sboru, a kon-
certní sbor, jak je pfiipraven na své první
koncertní turné. Tfietí sezónu Bonifanti
ukonãili v Aule Univerzitní knihovny. 
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Reklama
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