Autoři | Prezentace Pozitivních novin |

Publicistika
Literatura
Exkluzivně

Zákulisí
Vyhledávání

Hlavní strana / Publicistika / Víte, že... ? / Znáte Gospel Time?

Znáte Gospel Time?
Pozitivní noviny | 02. 10. 2008

GOSPEL TIME

Gospel Time mívá až dvacet členů, své obsazení a hudební
doprovod je schopen přizpůsobit požadavkům pořadatele. 4-20
zpěváků s doprovodem klavíru, na halfplayback, s rytmikou, harfou
nebo s větší kapelou včetně dechových nástrojů. Spolupracuje
s velkým symfonickým orchestrem Filharmonie Hradec
Králové, což je ta nejelegantnější kombinace vhodná pro obzvlášť
velké a slavnostní akce. Délka programu je variabilní a lze ji
přizpůsobit potřebám vaší akce. Repertoár netvoří jen gospely či
spirituály, ale i blues, jazz, rock&roll, country, muzikálové melodie,
písničky ze Semaforu a i lidovky. Vše v nových, originálních
úpravách i v tradičním provedení. Program souboru Gospel Time je
všegenerační a je zaměřen na pobavení celé rodiny.
Přesto, že je soubor znám především díky gospelovému
repertoáru, prezentuje na svých koncertech průřez rozmanitými
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úpravách i v tradičním provedení. Program souboru Gospel Time je
všegenerační a je zaměřen na pobavení celé rodiny.
Přesto, že je soubor znám především díky gospelovému
repertoáru, prezentuje na svých koncertech průřez rozmanitými
hudebními žánry, se kterými vystupuje nejen v kostelích a na
samostatných koncertech, ale i při nejrůznějších příležitostech firemních oslavách, lázeňských akcích a kongresech, festivalech,
vernisážích, na hradech a zámcích, na výletních lodích a
sportovištích, v bazénech a dokonce i v jeskyních.

ZUZANA STIRSKÁ
Zakladatelkou a sólistkou souboru je zpěvačka Zuzana Stirská,
která již jako desetiletá vystupovala v divadle Semafor po boku
Jiřího Suchého (hry: Čarodějky, Ten pes je váš?, Kytice…).
Zpívala se skupinami Jiřího Helekala, Jaromíra Mayera,
skupinou Kroky Františka Janečka - spolu s Pavlem
Sedláčkem a Janou Kratochvílovou, se skupinou Maximum
Petra Hanniga a dalšími. Vydala několik desek, z nichž
nejúspěšnější byla komponovaná deska spolu s Jaromírem
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Petra Hanniga a dalšími. Vydala několik desek, z nichž
nejúspěšnější byla komponovaná deska spolu s Jaromírem
Hanzlíkem Milenci, která vyšla v edici Mladého světa. Zpěv
studovala u prof. Luďka Löbla na pražské Konzervatoři (nynější
Konzervatoř Jaroslava Ježka) a u předního sólisty-tenora
Národního divadla René Tučka. V 80. letech žila v západním
Německu, kde se jí pod pseudonymem Susanna Prag podařilo
proniknout až na samotný vrchol německé hudební scény. Zpívala
zde s hvězdami, jakými jsou např. Mike Oldfield, orchestr
Jamese Lasta, skupina Eruption, Gunter Gabriel, Heino a další,
byla častým hostem německých rozhlasových i televizních stanic,
koncertovala na zámořských lodích po celém světě. Studovala
hudební vědy a anglistiku na univerzitě v Göttingenu.
Počátkem 90. let se přestěhovala s manželem i dětmi do Prahy,
kde obnovila svoji úspěšnou spolupráci s divadlem Semafor. Jiří
Suchý pro ni a její - tehdy desetiletou dceru Viki (vítězku televizní
soutěže „Carusošou“), napsal recitál „Zuzana se vrací“. Právě pro
tento semaforský pořad založila v r. 1999 sbor Gospel Time.
Kromě účinkování s Gospel Time vystupuje Zuzana rovněž se
svým sólovým programem jak u nás, tak i v zahraničí.

VÁNOCE, TY JIM FAKT JDOU!
Do svých vystoupení zařazují kromě klasických koled a známých
vánočních písní v moderních a netradičních úpravách i rytmické,
svižně provedené gospely, které strhávají publikum ke spontánním
reakcím. Společně pak vytváří slavnostní a zároveň veselou
vánoční atmosféru.
Zpestřením bývají i vystoupení malých dětí Stirských - Sany,
Rafíka a Lenyho, kteří zpívají, hrají na harfu, trubku a klarinet.
Jejich produkce se setkávají s nadšeným ohlasem u každého
publika. V tomto vánočním období nám často pomáhá i Gosplíček,
sbor 7-10 malých zpěváků. Na přání pořadatele zvou do těchto
pořadů i známé osobnosti. Kromě jiných to bývá Josef Fousek,
spisovatel, písničkář, textař, fotograf a kamarád, se kterým
vystupují a spolupracují nejčastěji.

TELEVIZNÍ A ROZHLASOVÉ POŘADY
Manéž Bolka Polívky, Jsou hvězdy, které nehasnou, Sportovec
roku 2002, Primajízda, Carusošou, Paralympionik 2002, Country
estrády Ivana Mládka, Zlatá mříž, 10. výročí televize NOVA,
Slavnostní koncert ke vstupu do EU na Staroměstském náměstí
(ČT 1), Atlet roku 2007, Slavní slavným (Česká hlava) 2007,
záznam Koncertu z divadla U Hasičů pro ČT, Snídaně s Novou,
Zlatá mříž, opakovaná vystoupení v rozhlasovém Tobogánu,
Dobrých jitrech, Tandemu Jana Rosáka apod.

VÝZNAMNÁ VÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ
Galakoncert ve Španělském sále Pražského hradu, adventní
vystoupení v Poslanecké sněmovně ČR, slavnostní koncert se
symfonickým orchestrem ČAV v kostele sv. Šimona Judy, křest
CD Bez toho nejsou Vánoce…(s účastí ministra kultury Pavla
Dostála) v divadle J. Grossmanna a celá řada vánočních koncertů
v pražských chrámech a kostelích (sv. Mikuláš, sv. Šimon a Juda,
sv. Martin ve zdi…) spolu s Josefem Fouskem i dalšími
osobnostmi.

ŘADA DALŠÍCH VYSTOUPENÍ
Žofín (s filharmonií Hradec Králové), koncert Gospel Celebration
rovněž s doprovodem symfonického orchestru filharmonie Hradec
králové v rámci abonentní řady „Mezi proudy“ (Hradec Králové),
Pražská Reduta, jazzové festivaly (např. Plzeň, Semily, Přerov).
Galavystoupení pro významné firmy (ČEZ), účast na četných
kongresech a veletrzích. Mnohé benefiční akce a koncerty.

SPOLUPRÁCE
Galerie Cesty ke světlu malíře Zdeňka Hajného, Nadace Naše dítě,
spolupracujeme s internetovým magazínem Pozitivní noviny, s
domovy důchodců a dalšími institucemi. Patronství v Nadačním
fondu Umění doprovázet.

SEMAFOR
Založení souboru Gospel Time (1999) pro pořad J. Suchého
Zuzana se vrací. Gospel Time Party - pravidelné pořady, ve
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SEMAFOR
Založení souboru Gospel Time (1999) pro pořad J. Suchého
Zuzana se vrací. Gospel Time Party - pravidelné pořady, ve
kterých se vystřídala od roku 2000 již stovka známých osobností
(E. Balzerová, P. Černocká, M. Dejdar, P. Dostál, M. Knížák,
biskup V. Malý, I. Mládek, J. Saudek, J. Suchý, L. Svěcený, Z.
Troš k a, F. X . V es elý , M. Zaplet al, K . Zic h, a dalš í
www.gospeltime.cz. Tato improvizovaná a humorná talk show
Zuzany Stirské prokládaná písničkami se ukázala natolik úspěšnou
a žádanou, že je na programu divadla Semafor dodnes.

OSTATNÍ A NETRADIČNÍ AKCE
Koncert na Žofíně s filharmonií Hradec Králové, Šlitrovy dny
v Rychnově nad Kněžnou, koncerty na lodích (zámořské lodi MS
Europa, MS Hanseatic, MS Bremen, MS Vista Mar, parníky
Pražské Paroplavby), koncerty ve sportovních areálech a u bazénů
(např. Balance Club Brumlovka), v jeskyních (Macocha),
v lázeňských zařízeních (Luhačovice, Teplice aj.).
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ZAHRANIČNÍ ZÁJEZDY
1982-1990 USA, Jižní Amerika, Austrálie, Antarktida, Nová
Guinea, Karibik, Grónsko, Indie, Madagaskar, Indonésie,
Jihoafrická republika… 2003 Německo, 2004 Rusko (Moskva,
Kreml), 2005 Rakousko, Itálie, Řecko, Malta, 2006 Polsko,
Slovensko, 2007 Sýrie (Damašek, Opera Dar Al-Assad).

PROSINEC 2008 - 10 LET GOSPEL TIME
GALAKONCERT 10 LET GOSPELTIME ve Velkém sále pražské
Lucerny - Zuzana Stirská a Josef Fousek, Filharmonie Hradec
Králové, Jiří Suchý.

VYDANÁ CD
ZUZANA SE VRACÍ (záznam živého představení ze Semaforu
2000). VÁM JEN VÁM (Multisonic 2003). BEZ TOHO NEJSOU
VÁNOCE (2004). HAPPY DAY (B.M.S., s.r.o., 2008).

KONTAKT a objednávky:
IKIV, spol. s r.o.
Česko-německá hudební agentura
Michelská 48, 141 00 Praha 41
Tel./fax: +420 241 481 211
mobil: +420 776 858 808
e-mail: ikiv@email.cz
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Chcete-li přidat veřejný ohlas k tomuto článku, napište nám na e-mail:
ohlasy@pozitivni-noviny.cz.
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