Koncert i Sct. Bendts Kirke søndag, d. 4. december 2016 kl. 16.00

Korets navn er USPS Tyl, og det kommer fra Ringsteds tjekkiske venskabsby Kutna Hora.
Det tjekkiske kor gæster Ringsted d. 4. december, hvor de holder julekoncert i Sankt Bendts kirke kl. 16:00 sammen
med Ringstedkoret.
Navnet USPS Tyl betyder Lærernes blandede kor Tyl. Koret er stiftet i 1846 og er Tjekkiets ældste kor.
Koret har 170 års jubilæum i år, fejret med en udstilling om korets virksomhed og en jubilæumskoncert i hjembyen
Kutna Hora. To af 1800-tallets fremtrædende tjekkiske komponister, Bed᷃rich Smetana og Antonin Dvor᷃ák, har været
medlemmer af koret. Koret har i dag over 50 medlemmer, mange er lærere, men også andre professioner er
repræsenteret.
Tyls repertoire er først og fremmest klassisk kirkemusik, men koret synger også gospel og folkemusik med farverige
rytmer. Den årlige julekoncert i Kutna Horas imponerende gotiske katedral St. Barbara er et tilløbsstykke, der
overværes af 800-1200 tilskuere. Koret har udgivet 2 CD’er og holder koncert 10-15 gange om året. Dirigenten
Zdenek Licek er universitetsuddannet og underviser i musik på en lokal skole. Han er også solosanger og spiller violin,
viola, guitar, klaver, klarinet og saxofon. Zdenek er blevet tildelt Kutna Horas kulturpris to gange.
Kutna Hora har været Ringsteds venskabsby siden 1989. Byen ligger en times kørsel fra Prag, og er en af Tjekkiets
ældste byer, grundlagt i 1200-tallet. Righoldige sølvforekomster samt retten til at fremstille rigets mønt af sølv
gjorde byen betydningsfuld i løbet af 1300-tallet. Kutna Hora blev i middelalderen kongedømmet Bøhmens
næstvigtigste by efter Prag, og var foretrukken residensby for flere bøhmiske konger. Krige, pest, brande og
oversvømmelse af den vigtigste sølvmine gjorde en ende på den gyldne periode i løbet af 1600-tallet, og minerne gik
efterhånden helt af brug. Kutna Horas historiske centrum er optaget på Unescos verdensarvsliste p.g.a. sine
velbevarede middelalderbygninger. Byen har i dag ca. 20.000 indbyggere.
Ringstedkoret og Tyl synger sammen Kyrie og Gloria fra Antonin Dvor᷃áks Messe i D-dur, samt det berømte Hallelujakor fra Händels Messias. De to kor synger desuden egne numre. Tyl synger den tjekkiske komponist Jan Jakub Rybas
julemesse. Ringstedkoret synger julesange og salmer på dansk og engelsk. Blandt de engelsksprogede numre er en
flamsk vuggevise til Jesu pris, arrangeret af John Rutter, samt en hollandsk traditionel julesalme, arrangeret af
Charles Wood. På dansk synger koret bl.a. ’Mit hjerte altid vanker’ med musik af Carl Nielsen og ’Her kommer, Jesus
dine små´, arrangeret af Michael Bojesen. Ringstedkoret dirigeres af Bjørn Monberg.
Læs mere om Ringstedkoret www.ringstedkoret.dk

