Zpěvácký spolek Hlahol v Praze
založen 1861

Výroční zpráva o činnosti v roce 2018

Zpráva o umělecké činnosti Zpěváckého spolku Hlahol v Praze za rok 2018

Zpěvácký spolek Hlahol byl založen roku 1861, jako jeden z prvních pěveckých spolků
v Čechách. Působilo v něm mnoho významných osobností jako Bedřich Smetana, Karel Bendl
či Václav Smetáček. Antonín Dvořák věnoval a komponoval pro Hlahol některé své skladby.
Zpěvácký spolek Hlahol je přímou součástí historie českých hudebních dějin 19. a 20. století, a
proto část repertoárové nabídky pěveckého sboru zaujímají vždy díla českých skladatelů. Další
díla jsou pak vybírána uměleckým vedoucím Romanem Z. Novákem spolu s druhou
sbormistryní a hlasovou poradkyní Klárou Ježkovou ze široké nabídky kvalitní světové sborové
tvorby a doplněna zajímavými vokálně-instrumentálními díly.
I v dnešní době přispívá Hlahol k podpoře různorodých kulturních aktivit v Praze, v ČR i v
zahraničí. Jako neprofesionální pěvecké těleso čítající 50 aktivních členek a členů se
prezentuje veřejnosti během roku v různorodých hudebních projektech. V Praze má proto
dlouhou tradici i mnoho stálých příznivců. K dosažení kvalitního uměleckého výkonu zkouší
dvakrát týdně, spolupracuje s profesionálními zpěváky (především sólisty) a při uvádění
orchestrálních děl s profesionálními hudebníky. Cílem je udržet vysokou hudební kvalitu,
zatraktivnit jednotlivé projekty takovým způsobem, aby v konkurenci s ostatními hudebními
tělesy byly ve výsledku jedinečné.
V rámci koncertů konaných v v roce 2018, tedy v 157. sezóně, se Zpěvácký spolek Hlahol
podílel a pořádal řadu koncertů, a to jak ve vlastním prostoru či na území Prahy, resp. Prahy 1,
tak i v jiných regionech ČR a zahraničí.

Přehled hlavních koncertů v roce 2018
8.4. 2018

Duchovní koncert v Hlaholu:
program:
J.D. Zelenka – Miserere c-moll
R.Z. Novák: Missa de secunda parte vitae (premiera)
G. Verdi – Pater noster, H. Wolf – Feuerreiter
společně s Hlaholem vystupovali Pražstí pěvci se sbormistrem S. Mistrem

9.6. 2018:

Pražská muzejní noc

26.6.2018

Společný, mezinárodní koncert
Program:
Adolph Hasse: Mše d-moll
Učinkují: Prescott Chorale z Arizony / USA a Pražský Hlahol

8. 9. 2018:

Slavnostné koncert u příležitosti národního zahájení „Dnů evropského
dědictví 2018“ v Havlíčkově brodě
Program:

G. Fauré: Requiem
A. Dvořák: Mše D – Dur
Učinkují : Pražský Hlahol a Vox Bohemica z Českého brodu

6.10. 2018:

Slet historických sborů z celé ČR k příležitosti Oslav výročí republiky
Koncerty proběhli na piazzettě Národního divadla a Pražském Hlaholu

25.11. 2018

Pocta tvůrcům – koncert složený ze skladeb Z. Lukáše
Společný koncert pořádaný Unií pěveckých sborů
Učinkují: Zpěvácký spolek Hlahol, Pražstí pěvci, a sbor Radhost
Program: skladby Zdenka Lukáše

15.12. 2018

Vánoční koncert ve Zvoli
Program: J.J. Ryba: Česká mše vánoční

16.12. 2018

Vánoční koncerty v Hlaholu
Program: J.J. Ryba: Česká mše vánoční, T. Koutník: Pastorella in C

Seznam členů spolku v roce 2018
22 sopránů, 18 altů, 2 tenoři, 6 basů

Vedení spolku
Starostka: Eva Rychlíková
Výbor pracoval v tomto složení:
Eva Rychlíková, Jana Reichlová, Buhunka Potužáková, Anežka Mimochodková, Vladimíra Hovančíková,
Umělecke duo: Klára Ježková, R.Z. Novák
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