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Kulturně – historický spolek Malá Veleň Vás zve 
již na sedmý ročník akce  

Česko zpívá koledy.  
 

 

 

 
 
 

I letos si společně zazpíváme koledy, které již známe:  

Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu do Betléma a další. 

Zpívání tradičně zakončíme vánoční písničkou Vánoce, Vánoce přicházejí. 

 

Sejdeme se 13. prosince 2017 v 18 hodin v kostele sv. Anny v Jedlce, 

abychom si nejen společně zazpívali, 

ale prožili i krásný letošní adventní čas. 

 

Opět nebude chybět i malé  občerstvení a horký čaj na zahřátí. 



Kulturně – historický spolek Malá Veleň Vás zve na 

vánoční koncert  
v pátek 29. prosince 2017 v 16 hodin v kostele sv. Anny v Jedlce 

 

I přesto, že zastupitelé obce neschválili finanční příspěvek  
z obecního rozpočtu na tuto kulturní akci,  

koncert se bude konat  
díky sponzorskému daru, který se nám podařilo získat. 

 

 
 
Představí se Vám Guitar Arte Trio - profesionální hudební těleso s velmi 

osobitým zvukem a mnohaletou koncertní praxí.  Hudební spolupráce tří kytaristů 
začala v roce 1992 a během své existence se soubor úspěšně představil na mnoha 
domácích i zahraničních pódiích. 
   V repertoáru má hudbu renesance, baroka, klasicismu, romantismu  a řadu 
skladeb autorů 20. století. Zvláštní místo  v repertoáru souboru zaujímá hudba 
španělská a latinskoamerická, která je kytaře velmi blízká.  

Spojení tří akustických kytar tvoří nezapomenutelný zážitek. 
 

Jindřich Kaulfers – absolvent Státní konzervatoře v Teplicích. Často je zván 
ke spolupráci s dalšími komorními soubory i sólisty. 

Ivan Šoltys - kytaru vystudoval na Konzervatoři v Teplicích. Vystupuje řadu let 
též jako sólista i komorní hráč.  
   Stanislav Prokeš  - hru na kytaru studoval na Pedagogické fakultě v Ústí nad 
Labem. Jako komorní hráč působí i v dalších souborech.  
 

Na letošním vánočním koncertu v kostele v Jedlce uslyšíte například: 

Gaspar Sanz (1640 – 1710) – Canarios, 

   Augustin Barrios Mangoré (1885 – 1944) - Villancico de Navidad -    

 jihoamerická vánoční, 

Wolfgang Amadeus Mozart (1756 – 1791) - Sonata in G … a další skladby 
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