
 
 

 SVĚTLO VE TMĚ 
5. BENEFIČNÍ  

VÁNOČNÍ KONCERT 
Oblastní odbočky Sjednocené organizace 

nevidomých a slabozrakých Olomouc 
 

KDE - v kapucínském kostele Zvěstování Páně  
na Dolním náměstí v Olomouci 

Kdy - v neděli 29. 12. 2019 od 18:30 
 

vystoupí: 
Komorní smíšený sbor 

Collegium vocale Olomouc 
pod vedením sbormistryně Růženy Saligerové 

 
Cena vstupenky 100 Kč. Členové odbočky, ZTP a ZTP/P 50 Kč. 

Po domluvě v kanceláři odbočky nebo přímo na místě koncertu. 

 
 PROGRAM: 

1.    Transeamus usque Betlehem   9.   Josef, můj kochany 
     (J. Schnabel) 10. Kajpak kročíš, Maria 
2.    Rorando coeli (J. K. Vodňanský) 11. Ej, všecko stvoření 
3.    Gaudete (Piae cantiones, 1582) 12. Padla rosa studená 
4.    Nesemy vám tu novinu 13. Ó, svatá dobo vánoční 
5.    Poslyšte s radostí 14. Tichá noc 
6.    V řečeném městě Betlémě 15. Valašské koledy 
7.    V půlnoční hodinu      (cyklus valašských koled, arr. J. Srovnal) 
8.    Co se této noci stalo 16. Betlémské pastviny 



 

 

 

 

Několik slov o pěveckém souboru 

 
Collegium vocale je smíšený pěvecký sbor působící v Olomouci od 
roku 1985. Po celou dobu své existence je tento pěvecký soubor 
řazen mezi stabilní olomoucká hudební tělesa. 
Komorní dvacetičlenný sbor vystupuje se skladbami "a capella"  
a velký sbor, dnes již více než šedesátičlenný, umožňuje uvádění 
velkých hudebních děl s doprovodem orchestru. 
Uměleckou vedoucí a sbormistryní je od samého začátku Růžena 
Saligerová.  
V repertoáru převažují díla českých a evropských mistrů duchovní 
hudby od polyfonie až po současnost. Soubor spolupracuje  
s mnoha evropskými sbory a každoročně s nimi pořádá společné 
koncerty a výměnné zájezdy.  

 
V tomto stále ještě vánočním čase, kdy je Štědrý den již za námi  

a jsme plni dojmů z radostných překvapení, vás zveme na sváteční 
koncert do krásného prostoru vánočně vyzdobeného kostela. 

 
Přijďte se s námi potěšit nevšedním hudebním zážitkem. 

 

 Srdečně vás zvou pořadatelé  
  

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, z. s. 

I. P. Pavlova 184/69 

Oblastní odbočka Olomouc 

tel: 585 427 750, 608 321 399 

e-mail: olomouc-odbocka@sons.cz 

web: http://www.sons.cz/olomouc 

 Svou účastí podpoříte naši organizaci. Děkujeme.  


