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Historie souboru: 

Ženský flétnový soubor Pifferaios z Lázní Bělohradu byl založen v roce 1996. 

V současné době ho tvoří dvanáct žen, které hrají na zobcové flétny (soprán, alt, tenor, bas) a zpívají. 

Repertoár je sestaven ze skladeb pro zobcové flétny z období renesance i baroka, ale i skladeb současných 

autorů, duchovní hudby, lidových písní, spirituálů a písní vánočních. 

Od října 2004 soubor pracuje pod vedením umělecké vedoucí Ivany Václavů. 

Pravidelně vystupuje v domovských Lázních Bělohrad, sousedním Miletíně i na hradě Pecka. Koncertoval 

v Lomnici nad Popelkou, Turnově, Jičíně, Nové Pace, Hořicích, Kutné Hoře, Praze, Telči, Chlumci nad Cidlinou, 

Bozkově, Boskovicích, na Kuksu, v Nechanicích atd. 

V červnu 2005 se soubor zúčastnil Harantovských slavností – hodnocené přehlídky historického zpěvu na 

hradě Pecka, kde získal ocenění za stylový přednes skladby B.Donata. 

V září 2006 flétnistky reprezentovaly Královéhradecký kraj na prezentaci krajů České republiky ve Vídni. 

V letech 2010 a 2014 se soubor zúčastnil Národního festivalu neprofesionálních komorních těles, který byl 

pojat jako bienále – Setkání flétnových souborů v Boskovicích. 

Díky spolupráci s mužskými pěveckými hlasy Toni dei signori si soubor mohl rozšířit svůj repertoár o úpravy 

skladeb pro smíšené obsazení, některé za doprovodu kytary či jiných nástrojů. 

 

Diskografie: 

Na podzim 2006 natočil soubor Pifferaios své první CD „Kousek po kousku“, na němž jsou skladby a úpravy 

Pavla Jurkoviče. 

Na podzim roku 2010 a na jaře roku 2011 jsme nahráli druhé CD „Pro tebe zpívám“. Jeho křest se uskutečnil 

v říjnu 2011 v Lázních Bělohradě. 

Naše zatím poslední cédéčko „A na zemi upokojení“ je plné adventních a vánočních koled a nadělili jsme je 

sobě a našim fanouškům k Vánocům 2013. 



Program koncertu: 

1.  Poslyšte s radostí česká ( Podkrkonoší), upr. Zuzana Vlčinská 

2.  Ej, všecko stvoření slezská, upr. Zuzana Vlčinská 

3.  Byla cesta ušlapaná upr. Zuzana Vlčinská 

4.  Porod Panny Marie moravská, upr. Zuzana Vlčinská 

   

5.  Vánoční rosička Adam Michna z Otradovic 

6.  Vánoční roztomilost Adam Michna z Otradovic 

7.  Přišlo jsi k nám Antonín Tučapský 

   

8.  Při vánoci dlouhé noci upr. Pavel Jurkovič 

9.  Štědrej večer nastal  

10.  Gajdujte gajdičky Marie Němcová 

11.  Hej, přijeli do Betléma Marie Němcová 

12.  Jozef muj kochany Těšínsko (Petrovice ), upr. Zuzana Vlčinská 

13.  Sedzi vrabček Lašsko-kysucké pomezí, upr. Zuzana Vlčinská 

14.  Dej Bůh štěstí upr. Zuzana Vlčinská 

15.  Půjdem spolu do Betléma upr. Zuzana Vlčinská 

16.  Pásli ovce Valaši upr. Zuzana Vlčinská 

   

17.  The First Noel anglická vánoční píseň 

18.  Maria má dítě spiritual, upr. Karel Vik 

19.  V půlnoční hodinu česká, upr. Zuzana Vlčinská 

20.  Vítej malé děťátko 
z loutnové tabulatury,  

text + úprava Jiří Tichota 

21.  Den přeslavný upr. Jaroslav Krček 

  



 

 

 

 

 

 

 

Více informací najdete na našem webu 

www.pifferaios.cz 

 

nebo na Facebooku 

www.facebook.com/Pifferaios 


