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Sborové slavnosti představily Hradci rozmanitou a cappella scénu 

Festival Sborové slavnosti • Czech Choir Festival • Hradec Králové letos přivítal devět vokálních 

souborů a komorních sborů z České republiky a Slovenska a v pěti koncertech nabídl průřez 

repertoárem od klasické sborové tvorby z dob renesance a baroka až po soudobou vážnou 

hudbu a aranže populárních písní. 

Sborové slavnosti zahájil ve čtvrtek 17. června koncert komorního sboru Martinů Voices pod 

vedením sbormistra Lukáše Vasilka, který si v Kostele Nanebevzetí Panny Marie zavzpomínal na 

léta, kdy v Hradci Králové navštěvoval chlapecký sbor Boni Pueri. Část programu patřila 

každoroční stálici festivalu Královéhradeckému dětskému sboru Jitro pod vedením Jiřího 

Skopala. Pro oba sbory byl koncert v rámci Sborových slavností prvním veřejným koncertem po 

dlouhé pauze způsobené omezením kulturních akcí a na obou účinkujících bylo vidět, že jsou za 

návrat na koncertní pódium nesmírně rádi. I přes omezené možnosti zkoušení a příprav na 

koncert podaly oba sbory excelentní pěvecký výkon a přinesly hradeckému publiku 

plnohodnotný a dlouho očekávaný koncertní zážitek. 

Festival pokračoval v pátek 18. června dvěma open air koncerty pořádanými ve spolupráci s 

festivalem Regiony – Mezinárodní divadelní festival Hradec Králové, s nímž se Sborové slavnosti 

letos výjimečně termínově setkaly. V prostoru nádvoří královéhradecké radnice na Velkém 

náměstí se nejprve odehrál koncert místního Vokálního souboru EnRe, který si připravil pásmo 

madrigalů z tvorby Claudia Monteverdiho doprovázené dobovými nástroji. Dále na festivalu již 

tradičně nesměl chybět vokální soubor Gentlemen Singers rovněž z Hradce Králové, jenž je 

zároveň pořádajícím souborem festivalu. Gentlemen Singers zazpívali osvědčené kusy z 

repertoáru, nechyběly tedy ani publikem oblíbené aranže skladeb The Beatles nebo skladba 

Vejr od Jana Vičara, jejíž doprovodná choreografie vždy spolehlivě rozesměje nejednoho diváka. 

Páteční finále patřilo slovenské vokální skupině For You, která byla letošním jediným 

zahraničním hostem. Pětici zpěváků se hned několikrát povedlo hradecké publikum naplno 

rozezpívat, zazněly a cappella aranže populárních světově známých hitů, nechyběla ani 

beatboxová performance a na závěr si slovenská skupina připravila překvapení v podobě 

speciálního hosta. Skladbu Right Beside You zazpívali společně se zpěvákem Martinem 

Harichem, který je známý jako finalista soutěže Česko Slovenská SuperStar z roku 2011. 

V sobotu odpoledne rozezněly Sbor kněze Ambrože hlasy tří vokálních souborů. Mužský vokální 

soubor 10men přijel z Prahy a odpolední koncert otevřel programem od autorů zejména 20. 

století. Díky připravené choreografii navíc plně využil velkorysý prostor, který Sbor kněze 

Ambrože umělcům nabízí. Pokračoval smíšený vokální kvintet Ensemble Frizzante z Brna, který 

zařadil také skladby doprovázené varhanicí, a koncert zakončil mužský vokální kvartet Q VOX, 
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jenž publiku nabídl skladby českých autorů, jako je Pavel Křížkovský, Leoš Janáček, Antonín 

Dvořák a další. 

Hlavním „headlinerem“ letošních Sborových slavností byl a cappella sextet Skety, který se do 

Hradce Králové vrátil po třech letech a opět vystoupil na Letní scéně Klicperova divadla. Díky 

jejich hitu Alkoholická nazpívaném společně s Vojtou Dykem se sextet Skety stal známější i pro 

širší okruh posluchačů, navíc si tento soubor mohou diváci pamatovat i z někoilka televizních 

pořadů včetně StarDance, který hudebně doprovodil. Na závěr festivalu mělo publikum 

možnost okusit zase trochu jiný způsob, jakým se dá vokální hudba provozovat. Skety do 

programu zařadily novější, ještě ne tak ozpívané kusy, a sopránová sekce si neodpustila vtipnou 

scénku se zpíváním z not, nicméně přišly na řadu i starší skladby a v podobě přídavku se 

publikum dočkalo i zmíněné Alkoholické, která shodou okolností v den koncertu dosáhla na 

YouTube hranice 9 milionů zhlédnutí.  

I přes netradiční termín a tak trochu okleštěnou podobu festivalu se v Hradci Králové odehrálo 

pět divácky úspěšných koncertů s kvalitním programem a Sborovým slavnostem se podařilo 

ukázat velmi široké spektrum souborů, které česká a slovenská a cappella scéna nabízí. V příštím 

roce se festival vrátí opět do svého standardního termínu a v době od 9. do 11. června přivítá v 

Hradci Králové dětské sbory. 
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