
 

 

 

 

 

 
Tisková zpráva, Brno 27. září 2010 

 
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity se stal laureátem festivalu IFAS 
 
Významná ocenění přivezl Pěvecký sbor Masarykovy univerzity z Mezinárodního festivalu 
akademických sborů (IFAS), jehož 21. ročník se konal ve dnech 21.9. – 26.9.2010 v 
Pardubicích. Pěvecký sbor Masarykovy univerzity se nejprve s vysokým počtem udělených 
bodů umístil v obou soutěžních kategoriích ve zlatém pásmu. To jej automaticky nominovalo 
do soutěže Grand Prix, kterou soubor opět vyhrál a stal se tak laureátem festivalu IFAS 2010.  

Pro svá vystoupení si Pěvecký sbor Masarykovy univerzity vybral kategorii s povinnou skladbou 
(Z. Lukáš: Alleluia) a kategorii předepisující soutěžícímu sboru výběr skladeb jednoho stylu, 
přičemž v tomto případě byly dirigentem Michalem Vajdou vybrány kompozice 20. století. V obou 
kategoriích sboru konkurovala špičková tělesa ze Srbska, Ruska, Ukrajiny, Estonska, Finska i ČR.  

V rozhodujícím vystoupení soutěže Grand Prix, ve které se znovu utkala jen ta nejlepší sborová 
tělesa festivalu, předvedl sbor interpretaci německého dvojsboru H. Schütze, působivé kompozice O 
magnum mysterium J. Busta, skladby Deo gratias B. Brittena s klavírním doprovodem a závěrečné 
skladby Oj,oj,oj Z. Lukáše na motivy valašských lidových písní. Tímto repertoárem si brněnský 
sbor získal nejen publikum, ale hlavně pětičlennou porotu a stal se vítězem Grand Prix a tím pádem 
laureátem festivalu IFAS 2010.   
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Pěvecký sbor Masarykovy univerzity byl založen v roce 2004. Svojí činností navazuje na dlouholeté 
tradice univerzitního sborového zpěvu. Členy sboru jsou studenti všech fakult MU, kteří úspěšně prošli 
konkurzem. Sbor je smíšený a v současnosti má přibližně 55 členů. V čele sboru stojí dirigent Michal Vajda 
patřící k předním českým sbormistrům mladé generace.  
 
Repertoár zahrnuje klasickou sborovou literaturu od renesance až po současnost, ale i vokální skladby 
inspirované moderními žánry s možným uplatněním instrumentálních či jiných tvůrčích schopností pěvců.  
 
Provoz Pěveckého sboru Masarykovy univerzity garantuje ve spolupráci s rektorátem Katedra hudební 
výchovy Pedagogické fakulty MU. 
 


