
V liff'j'ilJÍi;;: Ko N c E RT s KU P l NY MAcsních koncertů ve lho-
teckém kostele, i když
v tomto případu
až ke konci ledna,
zavítala do našeho
kostela mimo jiné
ivokálnískupina Ma-
rika-A Cappella Sin-
gers (MACS). Sbor
se snaží tvorbu mis-
trů ěeské a světové
klasiky prezentovat
tak, aby klasická
vokální díla před_
vedl posluchaěům
co nejpřitaŽlivěji.

Skupina bylazaloŽena
v lednu 2oo8. Čítá
přes dvacet stálých
členů _ nadšených
amatérů z Vysočiny
od Telče, z Roztok
a z Prahy. Její sbor_
mistryní a uměleckou
vedoucí je operní pěv-
kyně Mária Divišová,
která se věnuje téŽ
pedagogické činnosti,
výuce zpěvu a hla_
sovému poradenství
v různých pěveckých
souborech. Ale největší radost má
právě z vedení tohoto svého sboru.

M. Divišová je naprosto nepře_
hlédnutelnou osobností. Svou diri-
gentskou pozici prezentuje vŽdy
s Úsměvem, ale u svých svěřenců
má naprostý respekt.

V roce 2011 sbor vstoupil do čtvr-
té sezóny. Na svém kontě má za tři
roky působení již několik desítek
koncertů. Jen loni měl dvacet vy-
stoupení nejen v českých a morav-
ských chrámech, ale také čtyři kon-
certy v ltálii.

První svůj letošní koncert uspo-
řádal na Lhotce v sobotu 22.ledna
navečer' a tak jsme i my měli moŽ-
nost poznat Marika-A Cappella Sin-
gers V plném obsazení.

Ve zcela zaplněném kostele hned
v úvodu všechny posluchače svým
samostatným suverénním pěvec-
kým vystoupením překvapila šesti-
letá Klárka Štoková. Krásným zpě-
vem známé anglické koledy Dobrý
král Václav v českém znění chytla
všechny přítomné za srdce, a ti ji
o:měnili dlouhým potleskem.

Vlastní program byl rozdělen na
několik tematických čáslí' 7 počátku
sólisté a sbor přednesli klasické
skladby známých autorů Francka,
Mozarta, Webbera a dalších. Sou-
částí programu byla i pozoruhodná
interpretace písně Ave Maria méně
známých skladatelů na tři různé ná-
pěvy. Jako jeden z autorů této sklad-
by se představila i samotná sbormis-
tryně Mária Divišová, která ji sloŽila
na vlastní slovenský text. Její drama-
tický soprán dodal přednesu písně
v chrámovém prostoru to správně
tajemné duchovno.

Ve druhé části programuzazněla
tvorba moderní, různých kulturních
etnik a z filmů, zpívaná anglicky na
známé i méně známé melodie. V zá-
věru v podání celého sboru zazněIa
latinská Missa Brevis od Alexandra
Breziny.

V pauze před nástupem celého
sboru na slavnostní Gloria nastala
kuriózní situace, i jinde na koncer-
tech bohuŽel ne neobvyklá. Nepo-
zorný účastník koncer1u zapomněl
Vypnout mobil, a ten se ozval právě
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v tomto okamŽiku. Vyzvánění však
mělo poněkud neobvyklou podobu _
hlasu kohouta. A protoŽe majitel
přístroje zvuk ignoroval, ozývalo se
kokrhání čím dál silněji, až se rozlé-
halo celým kostelem. To vŠak ani sbor,
ani dirigentku nevyvedlo z míry.
Všichni s úsměvem počkali, aŽ vlast-
ník svůj mobil ,,zkrotí"' Pak vše po-
kračovalo podle programu aŽ do
konce v dobré pohodě.

Za velký záuěrečný potlesk jsme
byli odměněni čtvrtou variantou
písně Ave Maria, tentokrát na nápěv
z konce 16. století.

Pro všechny přítomné to jistě byl
za1ímavý záŽ|tek tím, jak V programu
byla skloubena klasika s hudbou
moderní. Sólisté i sbor všem doká-
zali, Že zpívat umí. Navíc sbor měl
dokonalou podporu v klávesách, cellu
a bubíncích.

A protoŽe se účinkujícím v našem
kostele velice líbilo a koncert byl ve_
lice úspěšný, můŽeme se těŠit i na
další vystoupení Marika-A Cappella
Singers na Lhotce.

VLADlMíR TUREK
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Marika-A Cappella Singers se svou šestiletou sÓlistkou Klárkou Stokovou
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