SLOVO O ÚČINKUJÍCÍCH:

LEVAMENTUM je smíšený pěvecký sbor NO Liberec. Pod tímto
názvem působí 5 let, ale již předtím - od konce roku 2003 pravidelně zkoušel a podílel se na bohoslužbách. V současné době
má 19 zpěváků. Jeho členové – amatérští zpěváci rozličných
civilních profesí – jsou většinou zralejšího věku, ale sbor je
duchem mladý. Za deset let si sbor vytvořil dosti bohatý repertoár na 80 skladeb duchovní hudby všech období. Jeho zpěv zní nejen
o církevních svátcích na bohoslužbách ve liberecké NO. Bývá ale
také hostem v jiných obcích libereckého vikariátu (Bakov n. J.,
Český Dub, Frýdlant, Jablonec n. N., Mimoň, Nový Bor, Škodějov) a
pořádá také koncerty duchovní hudby. Jeho členové zpívají též
v komorních skupinkách na pobožnostech v seniorských i v jiných
sociálních domovech. Sbor se účastní i pravidelných
ekumenických sborových setkání v Liberci. Sbor spolupracuje se
smyčcovým Amatérským komorním sdružením, proto může občas
sáhnout i po vokálně instrumentální tvorbě.

SOM o.s. a SDH Machnín
pořádají v rámci

POUTNÍ SLAVNOSTI
V MACHNÍNĚ
s požehnáním opraveným věžním hodinám

KONCERT
DUCHOVNÍ HUDBY
ÚČINKUJÍ:

LEVAMENTUM

ČLENOVÉ SBORU
PĚVECKÉHO SBORU NÁBOŽENSKÉ OBCE CČSH LIBEREC
SBORMISTR: PETR TRUNEC
VARHANY: MARIE TRUNCOVÁ

Kostel Božího srdce Páně, Machnín
Sobota 21. června 2014 v 14:00 hod
Levamentum se svými hosty a instrumentalisty po vystoupení na
Festivalu duchovní hudby 2012 v Chrámu svatého Mikuláše na
Staroměstském náměstí v Praze

Program:
Johann Pachelbel:

Fantasie g moll pro varhany

Camille Saint-Saëns:

Tollite hostias
závěrečný sbor z Vánočního oratoria

Společný zpěv s publikem:

Antonín Dvořák: Popatřiž na mne z cyklu Biblické písně
spirituál:

Johann Seb. Bach:

Pane, hvězdo mého žití
z kantáty BWV 147 Herz u. Mund

kancionál Slavíček rájský: Spanilá z archy holubičko
Johann Seb. Bach:

text refrénu:

//:

Jak nádherný je slunce svit

Ať Jordán můj se valí v dál,
až zemřu, já bych do nebe chtěl jít,
kde Jordán uslyším,://

skotský tradicionál:

Georg Fried. Händel: Vzdávám ti, Pane, dík arioso
z Cantata con stromenti
Johann Pachelbel:

1.

Jak vzácnou přízeň dáváš nám,
jak vzácný dar bídným.
Prázdný svět náš dál máš,
slepým výhled vrátíš.

2.

Hlas tvůj nám dává bázeň tvou,
hlas tvůj náš strach vzdálí.
Prázdný svět náš dál máš,
slabým víru vrátíš

Marc-Antoine Charpentier: Te Deum laudamus
árie z moteta Te Deum
Hledejte Pána

Johann Pachelbel:

Fuga F dur pro varhany

Zdeněk Lukáš:

Hle, dotkl se úst mých z cyklu
Liturgické písně

Flor Peeters:

Miniatura C dur pro varhany

Jiří Bříza:

Ať ve vašem srdci

Jak vzácnou přízeň

text:

Kánon D dur pro varhany

John Roberts:

Ať Jordán můj se valí v dál

