Vox nymburgensis v roce 2018

Pro Vox nymburgensis byl rok 2018 mimořádně důležitý: vstoupil do jubilejní sezony, v níž od založení
sboru PhDr. Jaroslavou Modrochovou a Ing. Zdeňkem Kopeckým (tehdy ještě pod názvem KOS – jako
komorní sbor nymburského Hlaholu) uplynulo rovných 30 let. I na ně, stejně jako na všechny, kteří
během tří desetiletí sborem prošli, vzpomněli prezidentka Voxu Mgr. Eva Hazdrová Kopecká a
sbormistr MgA. Jan Mikušek v Hálkově divadle 29. října. Při příležitosti stého výročí vzniku
Československa zde totiž Vox nymburgensis převzal městské vyznamenání - Nymburského lva I. třídy.
Díky patří všem, kdo jsou podepsáni pod touto úctyhodnou bilancí: sbor během 30 let odzpíval více
než 600 veřejných vystoupení, prošlo jím téměř 200 zpěváků, v jeho čele stanuli 3 sbormistři (po
Jaroslavě Modrochové to byl MgA. Jan Krejčík a posléze Jan Mikušek, který Vox řídí už bezmála 20 let),
reprezentoval Nymburk a Českou republiku v téměř 20 zemích Evropy a Jižní Ameriky, přivezl několik
cen z hodnocených přehlídek a soutěží.
Rok 2018 ale sboru přinesl i jiné důležité momenty: počet členů se ustálil na čísle 32, to je zatím nejvíc
v historii. Nabídl svým posluchačům 20 koncertů. Vox poprvé zpíval např. v Břevnovském klášteře
v Praze, absolvoval oblíbené víkendové soustředění v Českém ráji, za doprovodu Komorního orchestru
Vlasty Škampové uvedl v pražském evangelickém kostele sv. Salvátora Mši C dur F. X. Richtera, jíž
posléze v témže obsazení zopakoval během nymburského posvícení v Chrámu sv. Jiljí, a v závěru roku
připravil svůj hudební vrchol (nejen) tohoto roku: v Kostele Narození sv. Jana Křtitele v Lysé nad Labem
provedl v prosinci první část mohutného oratoria Georga Friedricha Händela Mesiáš a francouzskou
„vánoční klasiku“: Messe de Minuit M. A. Charpentiera. S Voxem za řízení Jana Mikuška zpívali
prvotřídní čeští sólisté, včetně tenoristy Jaroslava Březiny nebo altistky Sylvy Čmugrové, doprovázel
jeden z našich nejlepších ansámblů staré hudby – Musica Florea.
Zřizovatelem a dlouhodobým podporovatelem Voxu je město Nymburk. Při řadě koncertů mimo naše
domovské město sbor představujeme jako „hlas nymburských“. A jako hlas prezentující Nymburk Vox
v roce 2018 zarezonoval i v zahraničí. Koncem dubna reprezentoval město Nymburk na setkání
spřátelených měst v maďarském městě Kalocsa, kde ve dvou dnech třikrát veřejně vystoupil, vždy
s nadšeným ohlasem posluchačů.
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