
Komorný spevácky zbor Voci Allegre 

Vznikoli na jar roku 2013 a pôsobí v Trnave. Voci allegre v taliančine znamená radostné 

hlasy. Spievame preto, lebo nás to baví a robíme si spevom radosť. 

Členmi nášho zboru sú ľudia pracujúci v rôznych profesiách i študenti. Väčšinou sú to spe-

váci s bohatými zborovými skúsenosťami z rôznych zborov, ale aj takí, pre ktorých je to 

prvá skúsenosť a kontakt so svetom zborového spevu. 

V našom repertoári je možné nájsť duchovnú a svetskú hudbu z obdobia renesancie, baro-

ka, romantizmu, 20. storočia i súčasnú. Čo sa týka žánrov – spievame klasickú vážnu hudbu 

ale i modernejšie kompozície, slovenské ľudové piesne a černošské spirituály. 

V blízkej budúcnosti predpokladáme aj naštudovanie ucelených vokálnych alebo vokálno- 

-inštrumentálnych diel významných svetových skladateľov. 

Dirigent zboru je Andrej Rapant. 

 

Spevácky zbor Tempus 

Jeho tradícia siaha až do čias pôsobenia Akademického speváckeho združenia založeného 

v roku 1921. Novšia história sa začala písať v roku 1977, keď vznikol Akademický spevácky 

zbor. V roku 1986 sa tento miešaný spevácky zbor premenoval na Akademický spevácky 

zbor TEMPUS.  

Speváci v našom zbore sú ľudia všetkých vekových skupín, ktorých spája láska k zborovému 

spevu, túžba aktívne a tvorivo oddychovať, chuť rozvíjať svoje spevácke schopnosti 

a venovať tejto záľube svoj voľný čas.  

Zbor počas svojho pôsobenia naštudoval skladby zo svetovej zborovej tvorby od renesan-

cie až po súčasnosť, skladby svetových a slovenských skladateľov, ale aj umelecké spraco-

vania ľudových piesní a úpravy populárnej hudby. Dirigenti vyberali a vyberajú do repertoá-

ru diela, ktoré sú z umeleckej stránky náročné, ale zároveň divácky aj spevácky príťažlivé. 

V živote zboru je aj množstvo kilometrov precestovaných na koncertných turné v rámci 

Európy i dostatok ocenení z domácich a zahraničných hudobných festivalov. Tempus svoji-

mi vystúpeniami pravidelne spestruje sviatky a slávnostné podujatia v Bratislave a jej okolí. 

Najhodnotnejším ocenením je najmä záujem a spokojnosť poslucháčov.  

Dirigent zboru je Juraj Chlpík. 

www.vociallegre.eu 

www.tempuschoir.sk 
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Dirigent Juraj Chlpík 



PROGRAM 

Spevácky zbor Tempus diriguje Juraj Chlpík 

Hans Leo Hassler (1564 – 1612) Cantate Domino 

Orlando di Lasso (ca 1532 – 1594) Haec dies 

Antonio Lotti (ca 1667 – 1740) Regina coeli 

Sergej Rachmaninov (1873 – 1943) Bohorodice Divo 

Maurice Duruflé (1902 – 1986) Notre Père 

Arvo Pärt (*1935) Da pacem Domine 

Ola Gjeilo (*1978) Ubi caritas 

A na zemi upokojení 

zborová improvizácia na chorál z Lounského graduálu Jana Táborského 

Spoločné vystúpenie speváckych zborov diriguje Andrej Rapant 

Felice Anerio (1560 – 1614) Christus factus est  

Komorný spevácky zbor Voci Allegre diriguje Andrej Rapant 

Luc Jakobs (*1956) Hosanna to the Son of David 

Antonio Lotti (ca 1667 – 1740) Crucifixus 

Claudio Monteverdi (1567 – 1643) Adoramus te, Christe 

Philip Stopford (*1977) Ave verum 

Josef Rheinberger (1839 – 1901) Abendlied 

Giovanni Pierluigi da Palestrina (1525 – 1594) Regina coeli 

Anton Bruckner (1824 – 1896) Ave Maria 


