
   

 

OBEC VLČKOVICE V PODKRKONOŠÍ  
Vás srdečně zve  

 

8. ADVENTNÍ 

KONCERT 

 

KOSTEL SV. JOSEFA 
 ve Vlčkovicích v Podkrkonoší  

 

 neděle 8.12.2019  

14:00 hodin 

 

Účinkuje: soubor  

SOLIDEO Z DĚČÍNA 

 

 

Program 

 
anonym 14.st. - Laudemus Virginem – cantella, kobza, bezové lidové flétny, 

zpěv 
(již tradiční průvod hudebníků lodí kostela do presbytáře) 

Henri Purcell – Trumpet Tune in C - vzdušnicová šalmaj, kravský roh, buben, 
harmonium 

anonym 15.st. - Collaudemus Christum - beraní a kravský roh, lid. flétna, zpěv 
anglický anonym ze 16.st. – Watkins Ale – beraní, mufloní, kozlí a kravský roh 

anonym 18. st. – Adventní legenda o boháčovi a Lazarovi – gemshorny, 
harmonium, zpěv 

Michael Praetorius - La volta - krocaní a pštrosí flétny, a kravské rohy 
anonym 17.st. - Vyšlo Sluníčko z Hvězdy - flétna dvojačka, lidová bezová, 

gemshorn, bicí, zpěv 
anonym 14.st. - Ave Maria, Virgo serena - středověké dudy, krocaní flétna, 

gemshorn, zpěv 
Gervaise – Adventní Pavana – kvartet gemshornů 

Toinot Arbeau – Branle Double – kravské rohy, altová bezová flétna, tamburina 
Čechy, 15.st. - Danielis prophetia - středověké dudy, kravský roh, lid. flétna, 

trumšajt, zpěv 
anonym 13.st. - Quen a omagen da Virgen - dudy, lidová flétna, gemshorn, 

kobza 
Čechy, 18.st. - Duchovní minuet - vzdušnicová šalmaj, chalumeau, 

harmonium, zpěv 
Rakousko, 17. st. - Hledání noclehu - chalumeau, kravský roh, harmonium, 

zpěv 
Adam Michna – O svatém Josefu, pěstounu Páně – kravské rohy, triangl, 

harmonium, zpěv 
anonym 1420 - De Sancto Nicolao - chalumeau, zvířecí roh, kobza, buben, 

zpěv 
staroanglická lidová 16. st. - Dobrý jsi Bože na věky - střed. dudy, kravské 

rohy, kobza, zpěv 
John Dowland – Galiarda – kvartet gemshornů 

anonym 1602 - Rok nový zase k nám přišel - kravské rohy, triangl, 
harmonium,, zpěv 

anonym 19.st. - Ave Maria – gemshorny, harmonium,zpěv 
J.H. Newton – Amazing Grace - střed. dudy, kravské rohy, harmonium,, zpěv 

 

  

 


