
Tradícia Speváckeho zboru Tempus siaha až do čias pôsobenia 
Akademického speváckeho združenia založeného v roku 1921. 
Novšia história sa začala písať v roku 1977, keď vznikol Akademic-
ký 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 oddycho-
vať, chuť rozvíjať svoje spevácke schopnosti a venovať tejto záľube 
svoj voľný čas.  

Zbor počas svojho pôsobenia naštudoval skladby zo svetovej zbo-
rovej tvorby od renesancie až po súčasnosť, skladby svetových 
a slovenských skladateľov, ale aj umelecké spracovania ľudových 
piesní a úpravy populárnej hudby. Dirigenti vyberali a vyberajú do 
repertoáru diela, ktoré sú z umeleckej stránky náročné, ale záro-
veň divácky aj spevácky príťažlivé. 

V živote zboru je aj množstvo kilometrov precestovaných na kon-
certných turné v rámci Európy i dostatok ocenení z domácich 
a zahraničných hudobných festivalov. Tempus svojimi vystúpenia-
mi 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.tempuschoir.sk 

ADVENTNÝ KONCERT 
16. decembra 2022 o 18.00,  Koncertná sieň Klarisky 

Dirigent: Juraj Chlpík Spevácky zbor TEMPUS 



PROGRAM 

Jacobus Gallus (1550 – 1591) Barbara Celarent 

Jacob Arcadelt (cca 1507 – 1568) Il bianco e dolce cigno 

Sergej Rachmaninov (1873 – 1943) Bohorodice Divo 

Dmytro Bortňanský (1751 – 1825) Tebe poem 

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958)  Domine, non sum dignus 

László Halmos (1909 – 1997) Jubilate Deo 

A na zemi upokojení 
zborová improvizácia na chorál z Lounského graduálu Jana Táborského 

Maurice Duruflé (1902 – 1986) Notre Père 

Anonym: Adeste fideles 

František Prášil (1902 – 1981) Dobrý pastier sa narodil, 
Povedzte nám, pastuškovia, Poďme, bratia, do Betléma 

Mikuláš Schneider-Trnavský (1881 – 1958)  Vstávajte, pastieri 
Veselej vianočnej doby 

František Prášil (1902 – 1981) Narodzil śe nam  

Irving Berlin (1888 – 1989) White Chrismas 

Dušan Bill (*1945) Sheng je quing 

Ernest Cervera (1896 – 1972) El noi de la mare 

Peter Cón (1949 – 1992) Búvaj, dieťa krásne 

Franz Xaver Gruber (1787 – 1863) Tichá noc 
upravil František Prášil 


