Kostel svatého Gabriela – Holečkova ul. Praha 5, Smíchov
Sobota 31. 10. 2020 - od 14:00 do 16: 00 (vstupné dobrovolné)
TRUBADÚRKA SAR

Středověké mariánské zpěvy
Poutnické písně k poctě Černé madony montserratské, mystické zpěvy Hildegardy z Bingen, trubadúrské písně a
mariánské písně doby Karla IV.

Účinkuje:
Hana Sar Blochová: zpěv, gotická harfa, psalteria, flétny, perkuse
Na koncertu zazní písně středověkých poutníků na Svatojakubské cestě do Santiaga de Compostela k poctě Černé
madony montserratské, mystické mariánské zpěvy Hildegardy z Bingen a věštecké písně ženských klášterů 12. – 13.
století, písně truvérů a trubadúrů z Francie 12. století a středověké mariánské zpěvy doby Karla IV.

Přestávka 30 min.

Během ní paní
Monica Bubna Litic
pohovoří o historii
kláštera a kostela, i
o tom, kde se tady
Egypt vzal. ☺

Hana Sar Blochová studovala sólový zpěv, hru na klavír, varhany, příčnou flétnu

S laskavým svolením společnosti
CIMEX a faráře p. Gabského

a harfu. Jako vedoucí a zpěvačka souboru staré hudby Kvinterna se zaměřuje
hlavně na středověkou i renesanční hudbu. Kromě zpěvu hraje na repliky
středověkých hudebních nástrojů: varhanní portativ, gotickou harfu, psalteria a
zobcové flétny, a vystupuje sólově, se souborem středověké hudby Kvinterna i
s jinými soubory. Je mj. absolventkou dějin umění Filosofické fakulty UK Praha,
vydala pět knih z oblasti umění, historie a filosofie a od roku 1992 působí jako
ředitelka Festivalu staré hudby v Českém Krumlově. Připravuje a nahrává také
hudbu k filmu i divadlu a je autorkou šesti uměleckých multimediálních projektů
Mystica, Egypt, Alchymia, Terra Mystica, Kosmické sítě a Mystéria. Od roku 2014
vede vlastní školu praktické muzikoterapie, kde připravuje a v praxi ověřuje i nové
muzikoterapeutické metody. Natočila spirituálně-terapeutické DVD „Dvanáct
posvátných kalichů“ (zpěv krystalových mandal) a se souborem Kvinterna nebo
sólově deset profilových CD se středověkou, etnickou a autorskou hudbou (vyd.
Arta Records, Arteco-B.M., Český rozhlas). Účinkovala na mnoha domácích i
mezinárodních festivalech staré hudby.

