Sóla zpívají:
Johan Jakub Bala, Aneta Dlouhá, Barbora Hakrová,
Františka Kochová, Magdalena Kaplanová, Klára Krejcarová,
Lenka Mazánková, Markéta Miňhová, Kristýna Sovová,
Klára Tačnerová, Eliška Vlasáková, Johana Vondráčková

Hostem Rolničky je vokální skupina Ami4
Houslový doprovod:

Marianna Pokorná

Nástroje:
Cembalo Mietke – Jan Bečička & Stanislav Hüttl & Petr Šefl,
Hradec Králové (2005)
varhany z katedrály sv. Anny v Moseley, Birmingham, Anglie
barokní varhany kostela sv. Linharta v Kdousově (1757)

Úpravy písní a vedoucí sboru:
Dan Martin Gerych

První vánoční koncert Rolničky se konal až v roce 1991
v refektáři kláštera Emauzy.
Na dalších stranách najdete původní plakát a program.

Program koncertu 18. 12. 2017:
Veselé vánoční hody – česká koleda
Andělské přátelství – Adam Václav Michna z Otradovic, ze sbírky
Loutna česká (1653)
Campana sobre campana / Dime, Niño ¿De quién eres? –
španělská villancica z Andalusie
Les anges dans nos campagnes / Anděl Páně zprávu nese –
francouzská koleda / český text ?
Tak dávno, dávno v Betlémě (God Rest You Merry, Gemtlemen)–
anglická koleda, český text Dan Martin Gerych (2017)
We Wish You A Merry Christmas / Go Tell It On The Mountain /
Winter Wonderland / Mistletoe And Wine – anglická koleda /
spirituál / Dick Smith, Felix Bernard / Keith Strachen, Jeremy
Paul, Leslie Steward
Santa Baby – Joan Javits, Phil Springer, Tony Springer (1953)
Aj radost velikou – česká pastorela, Jan Michalička (1859)
Pastýři stáda hlídali (While Shepherds Watched Their Flocks By
Night) – Esteho žaltář (1592), český text Jan Lašťovička
Puer natus in Bethlehem – Michael Praetorius (XVI. stol.)
Usnula, usnula – Dan Martin Gerych (1995), moravská poezie
Gaudete, gaudete – Piae Cantiones (1582)
Adeste fideles – John Francis Wade (1751)
Pod naším domem / Padla rosa studená / Na Vánoce dlouhé noce –
moravské koledy z Volfíře od Dačic / z Mysliboře od Telče /
valašská

Hvězdy na obloze – Dan Martin Gerych / Anna Wagnerová (1997)
V slámě spí – Karel Kryštof Navrátil / Ondřej Fibich
Z archy vypuštěný holoubku – Karel Václav Holan-Rovenský, ze
sbírky Capella Regia Musicalis (1693)

Zpívejte a hrajte s námi ☺
Bim bam (Virgin Mary Had A Baby Boy) – spirituál, český text
Dušan Vančura

1.

Hvězda zářila a vzduch se chvěl, hvězda zářila a vzduch se chvěl,
hvězda zářila a vzduch se chvěl, jasná noc nad Betlémem stála.

R.

Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili ֠ bim ֠ bam,
přišli lidé z dáli, povídali a chodili ֠ sem ֠ tam.
Ó, jak se máte? Ó, proč se ptáte?
Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili ֠ bim ֠ bam.

2.

V chlévě dítě jako z růže květ (3x),
díky.

králové vzdávají mu

3.

Látky, šperky, radost pohledět (3x),
fíky.

k tomu datle a čerstvé

R.

Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili

4.

K ránu všichni tiše usnuli (3x),
smůle.

5.

Hvězda zářila a vzduch se chvěl (3x),
vůle.

R.

Tichounce tam hráli, na zvonky si zvonili

bim

bam…

k jejich štěstí či jejich
pokoj všem lidem dobré
bim

bam…

Keď ta jasná hvězda – slovenská koleda

1. Keď ta jasná hviezda, z neba zasvietila,
/: vtedy Panenka Mária synka porodila :/
2. Keď ho porodila, takto mu spievala,
/: hajaj búvaj Synáčik môj, aj ja by som spala :/
3. Počkaj len synáčku, počkaj len chvíľočku,
/: kým si zájdem do nebíčka, pre tú perinôčku :/
4. Ach synáčku, synku, čo si to urobil,
/: ešte sú len dve hodiny, čo si sa narodil :/
5. Ach mamička moja, vy o tom neviete,
/: že som stvoril nebo i zem, i všetko na svete :/

Den přeslavný jest k nám přišel – česká koleda

1. Den přeslavný jest k nám přišel, v němž má býti každý vesel,
radujme se, veselme se v tomto novém roce.
2. Abysme k vám za rok přišli a vás ve zdraví zas našli,
radujme se, veselme se v tomto novém roce.
3. Pobudem veselí spolu, připijem jeden druhému,
/: piva, vína, páleného na zdraví druhého. :/

Narodil se Kristus Pán – česká, Franusův kancionál 1505
1. Narodil se Kristus Pán, veselme se, z růže kvítek vykvet nám,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
2. Jenž prorokován jest, veselme se, ten na svět poslán jest,
radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
3. Člověčenství naše, veselme se, ráčil vzíti na se, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.
4. Goliáš oloupen, veselme se, člověk jest vykoupen, radujme se.
Z života čistého, z rodu královského nám, nám narodil se.

