[The Slovak Music Choral Library is available in English.]

Výučbová knižnica pre zbory – #Zaspievajme si
Spevácky zbor Technik STU podnietila pandemická uzávera k myšlienke vytvoriť knižnicu nahrávok
štandardných skladieb slovenského zborového repertoáru. Speváci si mohli nahrávky prehrávať
z pohodlia domova a po povolení opatrení boli pripravení na spoločné zborové naštudovanie.
V praxi sa ukázalo, že takáto domáca príprava skrátila proces naštudovania o viac ako polovicu
a zbormajster sa tak rýchlejšie dopracoval k riešeniu agogických a dynamických zmien.
Online knižnica je určená pre zbory, zborových spevákov, dirigentov, ale aj bežných ľudí. Poslúži pri
naštudovaní novej kompozície, no vie veľmi pomôcť i mladým spevákom, ktorí potrebujú dobehnúť
tradičný repertoár zboru. Výhodou knižnice je preklad a fonetický prepis do anglického jazyka,
vďaka čomu sa naše slovenské zborové kompozičné umenie otvára zahraničnej verejnosti.
Vytvorenie Výučbovej knižnice z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Po rozkliknutí skladby má spevák k dispozícii vždy dve naspievané nahrávky v rámci svojej hlasovej
skupiny:
a) nahrávku, kde je jeho hlasová skupina dynamicky výraznejšia oproti ostatným hlasom,
b) nahrávku bez jeho hlasovej skupiny, aby si mohol vyskúšať spievanie s ostatnými hlasmi bez
toho, aby mu znel spev jeho hlasovej skupiny.
Materiály naspievali vybraní členovia speváckeho zboru Technik STU. Ak by ste mali záujem
spievať v zbore Technik STU, príďte sa k nám pozrieť alebo nás kontaktujte.
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Breiner Peter: Svadobná odobierka (arr. Matúš Uhliarik, verzia pre zmiešaný zbor)
Cikker Ján: Na kamenečku sedela
Cón Peter: Išol milý orac
Hrušovský Ivan: Ej, hrajteže mi, hrajte; Jajže, lučka zelenučka
Hrušovský Ivan: Ňevandruj, milí moj
Hrušovský Ivan: Rytmus (Ave Eva)
Jartim Juraj: Červené jabĺčko
Jašurdová Mária: Aký je to svit
Jašurdová Mária: Byla cesta byla ušlapaná
Jašurdová Mária: Išli hudci horou
Krajči Mirko: Ave Maria
Rozehnal Jan: Oddavac še budu
Schneider-Trnavský Mikuláš: Otče náš
Suchoň Eugen: Aká si mi krásna
Suchoň Eugen: Bodaj by vás čerti vzali
Suchoň Eugen: Husičky
Suchoň Eugen: Tak sa mi videlo
Šmíd Miroslav: Paľenočka dobrej moci; Najedla še stará baba
Šmíd Miroslav: Tancuj, tancuj

