
 

 

PROGRAM ZUŠ OPEN 25.5.2022 

...ryze česky Zpátky do minulosti 

 

ZAHÁJENÍ – HYMNA ZUŠ JOSEFA LADY  

Středověk 

-Jindřichohradecký zlomek - Trubte v trúbu (1 min) 
-Gregoriánské chorální téma v úpravě pro varhany (2 min) 
-Lidový tanec z 11.století (instrumental) (3 min) 
-České středověké lidovky (zpěv) (3 min) 
-České chorály (2 min) 
-Pověst o statečné Aničce a císaři Karlu IV. – (10 min) 

 Renesance: 

-Kdož Jste boží bojovníci – (3 min) 
-Česká Loutna – (3 min) 
-zobcové flétny - pásmo tanců ze dvora Rudolfa II. (Michael Praetorius: Ballet des Matelotz, 
Bransle de la Grenee, Balett, Melchior Franck: Galliarda) (6-7min) 
-J.Kampanus Vodňanský - Rorando Coeli (3 min) 
-Pověst o chudé dívce (5 min) 

 Baroko: 

-Adam Michna - Česká mariánská muzika (5 min) 
-J.I.Linek Korunovační Intráda (3 min) 
-F.A. Míča - O původu Jaroměřic na Moravě (4 min) 

-Antonín Kammel - Sonáta b dur pro housle, violoncello a basso continuo. (3 min) 
-Pověst o starém zbořeném hradu (5 min) 

  

Klasicismus: 

-Josef Dominik Škroup - Koncert pro lesní roh - fragment  (1 min) 
-Bohuslav Jan Táborský - Arioso s variacemi pro housle a klavír (2 min) 

-Josef Mysliveček - Menuet ze Sonáty D dur housle a klavír (1,5 min) T 
-J.J.Ryba - Písen (2 min) 
-L. Koželuh - Andante a tanec (3 min) 
-J.A. Benda Sonatina G dur ( 2,5 min) 
-J. K. Vaňhal – Rondo (5 min) 
-C. Stamic: Koncert No.3 - 1 věta (5 min) 
  



 

 

  
  
  

Romantismus: 

-B.Smetana Melodie z Vltavy (4min) T 
-A.Dvořák - Largo - Z nového světa (4min)     
-A.Dvořák – Humoreska (6 min)      
-A.Dvořák - Slovanský tanec (5 min) 
-A.Dvořák - Ukolébavka (3 min) 
-B.Smetana - Polka pro 3 fl (2 min) T 
-A. Dvořák: Romantické kusy op.75 - 1. věta (3 min) 
-KYTICE (5 min) 
-RADUZ A MAHULENA (4 min) 

20. století 

-Leoš Janáček - Sinfonietta (5min) 
-Jaromír Vejvoda - Škoda Lásky (6min) T 
-V+W+J - Život je jen náhoda (5min) 
-Otmar Mácha - Blanka z Valois (4min) 
-Inka Zemánková - Ráda zpívám hot (3 min)  
-Eva Horká - Všechno nebo nic, Slunečnice (4- 8 min). 
-J. Kratochvíl - Malá suita - 1. věta Preludium (1,5 min) 
-Dobře placená procházka - Kdesi nad kanálem a Je dusno a těžko (7 min) 
-Svěrák, Uhlíř - Červená karkulka - kompletní divadelní představení (10 min) 
-Lucie Bílá - Láska je Láska (živé klipy) (3 min) 
-Helena Vondráčková - Sladké mámení (živé klipy) (3 min)    T 
PŘEKVAPENÍ – cca 5minut 
-závěrečná skladba - Olympic - Jasná zpráva (3 min) 
  


