c

The Morningside Choir

Dr. Ryan Person, Dirigent

Východoevropské turné
15.–25. května 2022

Tour představení
úterý 17. května
19:30
Kulturní centrum Kubitz
Mnichov/Unterhaching, Německo
Jahnstrasse 1, 82008 Unterhaching, Německo

čtvrtek 19. května
15:00.
Katedrála v Salcburku
Domplatz 1a, 5020 Salzburg, Rakousko
19:00.
Pfarrkirche St. Martin Thalgau
Marktpl. 1, 5303 Thalgau, Rakousko

Sobota 21. května
19:00.
Festsaal des Akademischen Gymnasium Wien
Innere Stadt, Beethovenplatz, 1010 Vídeň, Rakousko
Společné vystoupení s Neue Wiener Stimmen

úterý 24. května
19:00.
Dvořákův hudební festival
Bazilika Nanebevzetí Panny Marie
Svatá Hora 590
Příbram II, 261 01 Příbram, Česká republika

The Morningside University experience cultivates
a passion for lifelong learning and a dedication
to ethical leadership and civic responsibility.

Program
Be Not Afraid
Knut Nystedt (1915-2014)
Zpíváno v angličtině
Neboj se, jsem s tebou,
Netřes se, protože já jsem tvůj Bůh!
Posiluji tě, neboť jsem tvá pomoc!
Netřes se, protože já jsem tvůj Bůh!
Vykoupením jsi spasen,
jsi můj!
Neboj se, protože jsi volán a jmenován,
jsi můj!

Gospodi lisuse
(č. 2 z Drei Geistliche Gesänge)
Alfred Schnittke (1934-1998)
Zpíváno v ruštině
Pane, Ježíši Kriste, synu Boží,
smiluj se nade mnou, hříšníkem. - Lukáš 18:13

Wild Forces (z The Hope for Loving)
Jake Runestad (nar. 1986)
Zpíváno v angličtině
Jsou v nás krásné, divoké síly.
Nechte je uvnitř otočit mlýnské kameny
plní keře, které sahají až k nebi.

Tse Go La (III. Od Tse Go La)
Andrea Clearfield (nar. 1960)
Zpíváno v tibetském dialektu mustangů
Na prahu tohoto života
Přede mnou se objevilo obrovské jezero
Jezero se rozvinulo jako květina
Chtěl jsem (mladou ženu)
Bylo to, jako by se pravý Buddha objevil trojnásobně,
abych viděl
Pravá strana (otcova strana) inspirovala čistotu
Stejně jako u vysvěceného mnicha,
jehož znalosti jsou rozsáhlé jako nebe
Levá strana (strana matky) je místo
dákini (ženské božstvo)
V tradici velkých manželek
Z vysoké země skalami posetých kopců

Dívám se dolů na krásné údolí
Tato vysokohorská pastvina živí lahodnou trávu,
Právě tak, je mou karmou oženit se s touto krásnou nevěstou

Hentakan Jiwa
Ken Steven (nar. 1993)
Zpíváno v malajštině
Dupání
Lehce pohněte hadříkem nebo kapesníkem
Skákání nebo došlápnutí nohy
Chůze při pohybu těla
Ladně pohybujte rukou
Tažení nohy
Malý běh
Běžet, jako by chtěl zaútočit na nepřítele, ale náhle se zastavil
Uklonění a pohyb těla
Chůze v přímé linii
Rytmus strun
Duše
Projev tančící duše

My Brilliant Image
Jasper Sussman (nar. 1989)
Zpíváno v angličtině
Jednoho dne slunce přiznalo,
Jsem jen stín.
Kéž bych vám to mohl ukázat
Nekonečné žhnutí
To způsobilo můj skvělý obraz!
Kéž bych ti mohl ukázat,
Když jsi osamělý nebo ve tmě
Úžasné Světlo
Ze svého vlastního Bytí!

Amen (ze mše Syna Božího)

Šest moravských dvojzpěvů

James Whitbourn (nar. 1963)

Antonín Dvořák (1841-1904), arr. Leoš Janáček (1854-1928)

Daniel, Daniel, Servant of the Lord

No. 2. Slavíkovský polečko malý
Slavíkovský polečko malý,
nebudeme, synečku, svoji,
nebudeme, néní to možná,
ani nám to,
můj synečku, tvá mama nedá.
Co pak je nám po našé mamě,
naša mama, nama neviádne.
Jenom ty mě, má panenko, jenom ty měchcej.
Jenom ty mač na debró noe ručenky podej.

Tradiční duchovní, arr. Undine Smith Moore (1904-1989)
Zpíváno v angličtině
Oh, král křičel,
Ach, Danieli, Danieli, oh!
A-to-hebrejský Daniel,
A-to-hebrejský Daniel,
Danieli, Danieli, oh!
Ach, Danieli, Danieli,
Služebník Páně!
Mezi hebrejským národem,
Byl nalezen jeden hebrejský Daniel
Dali ho do jámy lvové
Zůstal tam celou noc.
Nyní byl král ve spánku znepokojený
A brzy ráno vstal
Aby Bůh našel, poslal dolů své anděly
Zamknout lví čelisti.

No. 3 Holub na javore
Letěl holúbek na pole,
aby nazobal své vole.
Jak své volátko nazobal,
pod jaborečkem posedal.
Pod jaborečkem má milá
zelený šátek vyšívá.
Vyšívá na něm vineček,
že ju opustil syneček.

Oh, král křičel,
Ach, Danieli, Danieli, oh!
Služebník Páně

Vyšívá na něm z růže květ,
že ju opustil celý svět,
vyšívá na něm vineček,
že ju opustil syneček.

10 minut přestávka

I Am Here With You Always

Spiritus Sanctus vivificans vita
Hildegard von Bingen (1098-1179)
Zpíváno latinsky
Duchu svatý, dáváš život životu,
pohybující se ve Vše.
Ty jsi kořenem všech tvorů,
smytí všech nečistot.

Sanctus C dur, BWV 237
Johann Sebastian Bach (1685-1750)
Zpíváno latinsky
Svatý, svatý, svatý, Pán Bůh zástupů;
Nebe a země jsou plné tvé slávy.

Nilo Alcala (nar. 1978)
Zpíváno v angličtině
Vidíš mě v každém motýlovi
vylézající ze svého kokonu.
Slyš mě v šustění
z padajícího listí.
Polib mě zpět, když vane měkký vánek
líbá Vás.
Cíť mě, když tvé srdce
bije v radosti i smutku.
jsem tu s tebou
…vždy.

Účinkující
ll Carnevale di Venezia
Gioachino Rossini (1792-1868)
Zpíváno v italštině
Jsme slepí; jsme se narodili, abychom žili z charity.
V tomto šťastném období (čas karnevalu) by se nemělo
popírat dobročinnost.
Milé ženy, milé ženy pro lítost, nebuďte lakomí.
Dejte těmto ubohým slepcům trochu milodarů.
Všichni jsme drazí chudáci, kteří zvoní na zvony,
kteří třesou klapky s do re mi fa sol la.
Prosíme o charitu.
Prosím! Pomozte nám, milé ženy, buďte laskaví k chudým;
My chudí nejsme vybíraví, jsme připraveni přijmout cokoli, co
nabídnete.
Prosím, pomozte nám pro charitu, karneval umírá.

Unclouded Day (No 1. from Heavenly
Home: Three American Songs)
Tradiční raná americká, arr. Shawn Kirchner (nar. 1970)
Zpíváno v angličtině
Ó, říkají mi o domově daleko za nebem,
Říkají mi o domově daleko,
A vyprávějí mi o domě, kde se nezvedá bouřkové mraky:
Ó, říkají mi o nezamračeném dni

Soprán
Anna Fuelberth
Allison Franks
Sydney Garrigan
Calissa Hanson
Rachel Jorgensen
Paige Kolk
Alexa Noonan
Katie Pottebaum
Alt
Taysia Aasen
Genevieve Bundy
Emily Cunningham
Anna Godtland
Alexandra Inskeep
Abby Lincoln
Kelsey Schieffer
Olyvia Selby
Tenor
Blake Hanson
Gerrit Nieuwendorp
Noah Potterf
Riley Salzman
Caleb Sutton
Bas
Collin Adank
Nathan Bowman
Nathan Kitrell
Rhett Lyon
Gabriel Potts
Colby Swan
Matt Tweeten

Poznámky k programu
Be Not Afraid

Hentakan Jiwa

Norský skladatel Knut Nystedt se narodil v křesťanském
domě, kde byly hymny a klasická hudba důležité pro
každodenní život. Poté, co studoval u skladatelů a interpretů,
jako jsou Aaron Copland a Robert Shaw, jeho sborové hymny
a moteta byly za jeho života oslavovány po celém světě a
nadále vzkvétají. Be Not Afraid vychází z Izajáše 41:10, 43:1
a představuje mnoho z jeho nejlepších kompozičních rysů,
včetně shluků tónů a častých změn metru.

Skladatel Ken Steven pocházející z Indonésie je známý svým
spojením původních barev a prvků s moderními technikami
a harmoniemi. Po dokončení magistra hudby na California
Baptist University se vrátil do Indonésie a jeho tvůrčí
činnost a práce významně přispěly k rozvoji sborové hudby
v Indonésii. Texty k Hentakan Jiwa jsou odvozeny od názvu
základních tradičních malajských tanečních pohybů

Gospodi lisuse

My Brilliant Image

Alfred Schnittke se narodil v Sovětském svazu v roce 1934 a v
raném věku studoval ve Vídni se zaměřením na styly Mozarta
a Schuberta, které odkazoval na hudební vkus, způsob a
styl. Schnittke byl však také hluboce ponořen do hudby
slavného sovětského skladatele Dmitrije Šostkoviče. Jeho
Drei geistliche Gesänge je sice německý název, ale je složen
v ruském jazyce a je zvýrazněn bohatými, komplexními
harmoniemi.

Jasper Sussman je spolupracující skladatel a performerka,
která studuje Ph.D. v hudbě na Kalifornské univerzitě v San
Diegu. Její současná práce zahrnuje objevování, archivaci,
mastering a skládání pro myriády vyjadřovacích schopností,
které má lidský hlas, a porozumění těmto zvukům hudebně,
kulturně a anatomicky. Báseň Daniela Ladinského My
Brilliant Image svému posluchači připomíná, že i ve tmě jsme
obklopeni světlem. Stejně tak i v našich nejhorších chvílích
jsme složeni z velké krásy a hodnoty.

Wild Forces

Amen

Toto hnutí z knihy Jake Runestad The Hope of Loving vychází
z textu svatého Františka z Assisi, italského katolického
mnicha, jáhna, mystika a kazatele z 12. století. Překlad
textu zdůrazňuje vnitřní sílu a sílu, kterou jako lidé máme k
dosažení velkých výkonů. Runestad se sídlem v Minneapolis v
Minnesotě je žijící americký sborový skladatel, jehož nedávná
díla byla popularizována po celém světě.

James Whitbourn je mezinárodně uznávaný současný
skladatel a je uznáván jako skutečně originální komunikátor v
moderní britské sborové hudbě. Devítivěté dílo Mše Syn Boží
obsahuje soprán saxofon, sbor a varhany. Zatímco velká část
díla je žalostná, „Amen“ je poslední větou díla, zvýrazněnou
virtuózní, vzletnou linkou soprán saxofonu.

Tse Go La
Andrea Clearfield je oceňovaná skladatelka, která napsala
více než 150 děl pro orchestr, operu, sbor, komorní soubor,
taneční a multimediální spolupráci. Vytváří hluboké,
emotivní hudební jazyky, které staví kulturní a umělecké
mosty. Nedávná díla jsou inspirována tibetskou hudbou v
terénu, kterou vedla v nepálském Himálaji. V překladu „Na
prahu tohoto života“ je Tse Go La výňatek z rozsáhlé kantáty
Clearfield se stejným názvem. Práce je inspirována její
terénní prací v omezeném odlehlém himálajském regionu Lo
Monthang v Upper Mustang v Nepálu.

Daniel, Daniel, Servant of the Lord
Undine Smith Moore (1904-1989), často uznávaná jako
„děkanka černých skladatelek“, byla čtyřicet pět let členkou
hudební fakulty na Virginia State University. Je nejvíce
známá pro sborová díla, oratoria a spirituály. Daniel, Daniel,
služebník Páně, je živý duchovní s rytmy, který zobrazuje a
oslavuje biblické Danielovo vítězství nad lvem v jámě.

Spiritus Sanctus Vivificans Vita
Hildegard von Bingen, uznávaná jako jedna z předních
skladatelek posvátné monofonie, byla benediktinskou abatyší
a polyhistorkou z 12. století, jejíž dílo spisovatelky, filozofky,
mystiky a lékařky definovalo její odkaz. Tato antifona je
věnována Duchu svatému a nabízí rychlý, plný pohyb, aby
zprostředkoval místo Ducha, zakořeněné i vzrušující, jako
zdroj a udržovatel veškerého stvořeného života. Hildegarda ve
své teologii Ducha svatého poznala, že síla zakořenění Ducha
ve věčnosti dynamicky přetéká do času a do celého světa a
oživuje to, co by jinak bylo pasivní a mrtvé.

Sanctus in C Major

Il Carnevale di Venezia

Sanctus C dur Johann Sebastian Bach, BWV 237, byl
zkomponován v roce 1723 a původně orchestrován pro
sbor SATB s trubkami, tympány, hoboji, houslemi, violami
a basso continuem. Zatímco Sanctus je obvykle součástí
masového prostředí, Bach složil toto konkrétní dílo tak, aby
stálo samostatně a v latině, namísto své rodné němčiny.

Tento Rossiniho kvartet, složený v roce 1826, byl napsán
pro karneval v Benátkách v roce 1821. Rossini, houslista
Nicolò Paganini, spisovatel Massimo d’Azeglio a zpěvačka
Caterina Lipparini napsali italský text. V přestrojení za
žebráky se procházeli městem, kde během karnevalu zpívali
tuto hudbu prosící o milodary. Rossini je nejlépe známý pro
svou práci italského operního skladatele, který poskytuje
kompoziční vrchol opery buffa (komické opery). Jednou z
jeho nejznámějších oper je Il barbiere di Siviglia (Lazebník
sevillský).

Šest moravských dvojzpěvů, Mvt. II
and III
Český skladatel Antonín Dvořák složil stovky děl mnoha
žánrů včetně symfonie, koncertu, opery a sboru. Byl
přechodným skladatelem, dokonce krátce žil ve Spillville,
Iowa, domovském státě Morningside Choir. Zde složil svůj
obdivovaný „Americký kvartet“. Šest moravských dvojzpěvů
je cyklus šesti moravských dvojzpěvů v úpravě pro sbor
SATB Dvořákova známého českého současníka Leoše
Janáčka.

I Am Here With You Always
Nilo Alcala je prvním skladatelem narozeným na Filipínách,
který obdržel cenu Copland House Residency Award a
také byl pověřen Los Angeles Master Chorale. Působil také
jako rezidenční skladatel ve skupině Philippine Madrigal
Singers. V roce 2021 Alcala ztratil svou matku kvůli rakovině
slinivky. Několik dní před jejím odchodem našel tuto
původní báseň, kterou napsala na papír a vložila na přední
obálku svého deníku. Součástí byly instrukce, jak sdílet
báseň po jejím probuzení. O několik měsíců později báseň
zhudebnil.

Unclouded Day
Shawn Kirchner je americký skladatel, který žije a tvoří v
Los Angeles v Kalifornii. Jeho písně kombinují emocionální
vřelost s pečlivě vytvořenými texty a jsou napsány v řadě
stylů včetně bluegrassu, folku, country, gospelu a jazzu.
Kromě skládání je Kirchner velmi zkušeným pianistou,
který spolupracoval s Master Chorale v Disney Hall a jako
nezávislý hráč hraje na různých koncertech, ve studiích a na
recitálech.
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Recent productions include Bernstein’s Trouble in Tahiti, Purcell’s
Dido and Aeneas, Pirates of Penzance by Gilbert and Sullivan, Next to
Normal, and Into the Woods.

Instrumentální
Hudební studia
Morningside University nabízí širokou škálu
instrumentálních příležitostí, od od malých
komorních souborů až po velké soubory, a studenti
všech oborů jsou vítáni účastnit se. Kurikulární
instrumentální soubory zahrnout:
• Pride of Morningside Marching Mustangs
• Dechový soubor MU
• M Avenue Jazz
• Celoamerická kapela
• Kucinski Symphonic Orchestra
Ranní studenti se mohou také zúčastnit menší
soubory v rámci žesťů, dřevěných dechových
nástrojů, a perkusní programy. Spolupráce
příležitosti v malých souborech vytvářejí a silný
hudební zážitek mezi studenty a hudební fakulty,
stejně jako s hostem účinkujících.
• Pep Band
• Jazz Combo
• Flétnový sbor
• Trombonový sbor
• Klarinetový sbor
• Saxofonový sbor
• Brass Ensemble

Zkušenosti
Úspěch
Vystoupili absolventi hudby z Morningside s
prestižními společnostmi po celém světě, včetně
Metropolitní opery na Broadwayi St. James
Theatre, The La Jolla Playhouse, Londýnský
West End, Kennedy Center a Opera Neo v San
Diegu. Nedávní absolventi mají přispěl na státní,
regionální a národní sborových konferencí a
sledovaných absolventů studium na mnoha
významných institucích.

Stupeň Programy
Ranní studenti mohou získat bakalářský titul of
Arts (B.A.) titul v oboru hudba, bakalářský titul
Hudební výchova (B.M.E.) nebo bakalář Science
(B.S.) v Arts Administration. Studenti může se také
rozhodnout zaměřit se na nezletilé k prohloubení
konkrétní oblast zájmu.

Hudební Vedení
Ryan Person, Dirigent
Ryan Person je ředitelem sborových
aktivit a odborným asistentem hudby
na Morningside University v Sioux
City, Iowa. V Morningside jsou jeho
sbory uznávány a oceňovány za své
úspěchy od jeho příchodu v roce 2018.
Vede 45členný sbor Morningside Choir,
který každoročně objíždí kontinentální
i mezinárodní místa. Během svého
působení v Morningside sloužil
jako vizionář pro nové kampusové
festivaly a akce a zároveň upozornil
na Vánoce v Morningside, každoroční
prázdninové představení School of Visual and Performing Arts,
které každoročně přitahuje tisíce diváků.
Person jako zkušený dirigent a pedagog přijal řadu profesionálních
pozvání po celém Středozápadě a Texasu. Jeho sbory byly
pozvány k vystoupení na konferenci North Central American
Choral Directors Association a Iowa Choral Directors Association
Showcase a vystoupil na National Collegiate
Organizační konference sboru s mentorem Richardem Bjellou.
Person byl během své kariéry hostujícím dirigentem a sborovým
ředitelem a svůj dirigentský debut zažije v Carnegie Hall v New
Yorku v roce 2023. Před příchodem do Morningside Person
studoval a učil na Texaské technické univerzitě, kde byl asistentem
dirigenta. Deset let také učil středoškolskou sborovou hudbu,
zejména obohatil program sborové hudby na West High School v
Iowa City, Iowa.
Person studoval u mnoha špičkových dirigentů v oboru a má
doktorát ve sborovém dirigování na Texas Tech University, Master
of Music ve sborovém dirigování na Michigan State University a
bakalářský titul v oboru umění na Luther College. Podporuje ho
manželka Abby a dvě dcery.

Kate Saulsbury, Spolupracující pianista

Hudební fakulta a zaměstnanci
Michele Aichele, University of Iowa. Světová hudba.
Mallorie Egbers, Augustana University. Společný klavír, varhany, třídní klavír.
Alyssa Gaines, Indiana University. Užitá flétna, flétnový sbor.
Martin I. Gaines, University of Arizona. Ředitel instrumentálních činností. Morningside Wind Ensemble, The Pride of
Morningside Marching Mustangs, Kucinski Symphonic Orchestra, All-America Band, hudební skupina, instrumentální dirigování.
Kristal Grigsby, administrativní asistent.
Michele Grossman, konzervatoř University of Cincinnati College. Společné piano.
Jayne Koch, Briar Cliff University. Společné piano.
Mike Langley, Morningside University. Aplikovaná kytara.
Shirley Neugebauer Luebke, University of Miami. Aplikovaný klarinet.
Erik Mahon, University of Kansas. Ředitel jazzových studií. M Avenue Jazz, aplikovaná trubka, úvod do jazzu.
James March, University of Iowa. Emeritní ředitel studia klavíru, aplikovaný klavír.
Katherine March, University of Iowa. Aplikovaný klavír.
Stephanie March, Northwestern University. Aplikované nízké struny.
Chrissy Martinez, Briar Cliff University. Společné piano.
Eleanor May-Patterson, University of South Dakota. Aplikované vysoké struny, smyčcová pedagogika.
Kati Meyer, University of Iowa. Židle hudebního oddělení, hudební teorie, ušní trénink, kompozice.
Russ Nagel, University of South Dakota. Aplikovaná nízká žesť, pedagogika žesťů, pozounový soubor.
Joshua Nannestad, Boston University. Ředitel hudební výchovy, Cantabile, Symphonic Chorus, dirigování, zákl hudební metody,
hudební historie.
Jay O’Leary, University of Colorado. Aplikované dvojité pláty.
Ryan Person, Texas Tech University. Ředitel sborových aktivit. The Morningside Choir, Camerata, sborové dirigování, sbor
metody.
Gary Reeves, University of Iowa. Aplikovaný roh.
Blair Remmers, University of Northern Iowa. Užitý hlas, opera.
Shannon Salyards Burton, Boston University. Aplikovaný hlas, vokální pedagogika, dikce.
Kate Saulsbury, University of Northern Iowa. Aplikovaný hlas, kolaborativní klavír.
Anna Scott, University of Kansas. Aplikovaný saxofon, saxofonový soubor.
Ron Smith, Wayne State College. Aplikovaná perkuse, perkusní pedagogika, bicí soubor.
Heath Weber, Augustana University. Děkan pro výtvarné a scénické umění.

Poděkování
John Reynders, prezident
Chris Spicer, viceprezident pro akademické záležitosti
Erin Edlund, viceprezidentka pro univerzitní angažmá
Heath Weber, děkan pro vizuální a scénická umění
Kati Meyer, Židle hudebního oddělení
Josh Nannestad, ředitel hudební výchovy a sborové hudby
Mallorie Egbers, společný klavír
Kate Saulsbury, klavírní a aplikovaná hlasová instruktorka
Shannon Salyards Burton, aplikovaný hlasový instruktor

Blair Remmers, aplikovaný hlasový instruktor
Abby Lincoln, asistentka studentské sborové hudby
Logan Gerdes, asistent studentské sborové hudby
Randee Small, ředitel marketingových služeb
Lauretta Shaver, technik kopírovacího centra
Judy Neswick, zdravotnické služby
Tom Paulsen, aplikované zemědělství a potravinářská studia

Morningside University

Morningside University je soukromá čtyřletá univerzita svobodných
umění s krásným 69akrovým kampusem v bezpečné rezidenční čtvrti
v Sioux City v Iowě. Vzdělávací program společnosti Morningside je
navržen tak, aby vyhovoval potřebám vysokoškolských, postgraduálních a
postgraduálních studentů ve stále rychlejším světě s více než 65 hlavními a
předprofesionálními programy, online postgraduálními programy v oblasti
vzdělávání a ošetřovatelství a online bakalářskými studijními programy.
Více se dozvíte na morningside.edu.

Prohlášení o poslání
Zkušenosti Morningside University pěstují vášeň pro celoživotní
vzdělávání a závazek k etickému vedení a odpovědnosti komunity.

Stručná informace
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Založena v roce 1894
Akreditováno komisí pro vyšší vzdělávání
100 % studentů dostává finanční pomoc
Poměr studentů a učitelů 13:1
Více než 50 studentských organizací
28 univerzitních sportů
Sborové, instrumentální a divadelní soubory otevřené všem oborům
99% míra umístění do zaměstnání nebo na vysokou školu
15 000 absolventů žije po celém světě

The Morningside University experience cultivates a passion
for lifelong learning and a dedication to
ethical leadership and civic responsibility.
1501 Morningside Avenue
Sioux City, IA 51106
712-274-5511
admissions@morningside.edu

morningside.edu

