
EDUARD KOLLERT
Po koncertu mistra Josefa Suka s otcem se rozhodl hrát 

na housle a klavír. V necelých 7 letech se začal na Hudební škole 
hl. města Prahy u svých rodičů učit na housle a zároveň na klavír. 

Již po dvou letech hrál s velkým úspěchem s PKF-Prague 
Philharmonia houslový koncert J. S. Bacha a klavírní koncert 
L. van Beethovena během jednoho večera. V červnu byl pozván 
španělskou královskou rodinou k vystoupení v Paláci El Pardo 
se sólovým programem pro klavír i pro housle. Poté začal být 
zván k častým vystoupením na evropských fes�valech 
v Německu, Švýcarsku, Rakousku 
atd.  

Je vítězem a laureátem 
několika mezinárodních soutěží. 
V loňském roce získal mimo jiné 
také bronz na mezinárodní 
televizní soutěži mladých hudeb-
níků "Nutcracker" v Moskvě. 
Ve finále hrál za doprovodu 
Ruského národního symfo-
nického orchestru ve velkém sále 
Čajkovského v Moskvě v přímém 
přenosu celostátního televizního 
kanálu Kultura. Letos zvítězil 
v mezinárodní soutěži mladých 
houslistů v ruském Novosibirsku. 
Kromě první ceny získal i zvláštní cenu za nejlepší interpretaci 
povinné skladby.  Maestro Spivakov pozval  Eduarda 
ke společnému vystoupení na slavnostním závěrečném koncertu 
fes�valu "Moscow meets friends" v Moskvě. 

V nedávné době byl několikrát pozván jako host 
do programů o klasické hudbě a hudebnících na stanici Vltava 
Českého rozhlasu. 

REIJI INDA 
Dirigent Reiji Inda se narodil 

v Tokiu v roce 1956. Suzukiho metodu 
na  housle vyučuje od  roku 1978. 
Je ředitelem a dirigentem Shinagaw-
ského mládežnického smyčcového 
orchestru.

MILAN MOTL
Mgr. et Mgr. Milan Motl 

(*1977) patří v současné době 
mezi nejvýraznější sbormistry 
mládežnických sborů v České 
re p u b l i c e .  J e  a b s o l v e n t e m 
Pedagogické fakulty Univerzity 
Hradec Králové v oboru hudba 
a historie. Na hudební katedře 
vystudoval také umělecký obor 
sólový zpěv. Sbormistrovství 
se věnoval v předmětu řízení 
sboru. Nyní se soukromě dále 
vzdělává v dirigování, je také 
d o kto ran d em n a  Ost ravské 
univerzitě v Ostravě.

Své první sbormistrovské 
zkušenos� získal vedením přípravných oddělení Chlapeckého 
sboru Bonifantes Pardubice (1999 - 2003). Později zde pracoval 
jako druhý sbormistr koncertního sboru. Od roku 2002 
je uměleckým vedoucím Smíšeného pěveckého sboru KOS 
a Komorního sboru KOKOS Vyšší odborné školy pedagogické 
a Střední pedagogické školy Litomyšl. Zde se v rámci hudebních 
předmětů kromě jiného věnuje také výuce mladých talentů 
v oboru sólový zpěv a dirigování.

Sbor KOS pod jeho vedením získal celou řadu zlatých 
medailí jak na domácích, tak i mezinárodních soutěžích 
a fes�valech. Za svou sbormistrovskou práci byl Milan Motl 
několikrát oceněn zvláštními cenami poroty (za provedení 
povinné skladby, dramaturgii, dirigentský výkon). Odborníky 
je oceňován zvláště za interpretaci soudobé hudby. V roce 2013 
mu Unie českých pěveckých sborů udělila národní cenu 
Sbormistr junior pro mladé sbormistry za mimořádné 
sbormistrovské úspěchy. Milan Motl a sbor KOS se v témže roce 
stali laureátem Mezinárodního fes�valu Letohrad - cenu Grand 
prix získali za nejlepší hudební výkon. Město Litomyšl Milana 
Motla ocenilo Plaketou rady města Litomyšle za zásluhy o rozvoj 
Litomyšle v oblas� vzdělávání a kultury.

Milan Motl je členem hudební komise Unie českých 
pěveckých sborů a odborné rady NIPOS-ARTAMA Praha 
pro mládežnický sborový zpěv. Věnuje se ak�vní pěvecké 
činnos�, působí také jako hlasový poradce. Je zván do porot 
soutěží sólového a sborového zpěvu a jako lektor do sborových 
dílen a projektů u nás i v zahraničí.



Smíšený pěvecký sbor KOS Pedagogické školy Litomyšl 
ve své činnos� navazuje na více než padesá�letou tradici existence 
pěveckého sboru na této škole. Jako každý školní sbor každoročně 
pozměňuje obsazení členů. V předchozích letech fungoval jako dívčí, 
od roku 2002, kdy sbor převzal Milan Motl, je sborem smíšeným.

KOS se úspěšně prezentuje na fes�valech a sborových 
soutěžích u nás i v zahraničí, kde se tradičně umisťuje na předních 
místech. Vedle celé řady diplomů za zlaté pásmo, �tulů absolutního 
vítěze má KOS na svém kontě také několik zvláštních cen poroty. Sbor 
koncertoval v Belgii, Francii, Itálii, Německu, Nizozemí, Polsku, 
na Slovensku a ve Švýcarsku. V roce 2008 absolvoval koncertní cestu 
do Kanady, v letošním roce koncertní turné v USA.

Mezi poslední úspěchy KOSu patří cena Grand Prix 
Mezinárodního fes�valu Letohrad pro Milana Motla a sboru KOS 
za nejlepší hudební výkon (2012), Pardubický kraj ocenil sbor �tulem 
Mladý talent za dlouhodobé vynikající výsledky v oboru (2013). 
Na Mezinárodním fes�valu Young Prague (2013) si KOS vyzpíval zlaté 
pásmo a stal se vítězem kategorie smíšených sborů. Vedle toho získal 
dvě zvláštní ceny poroty (za vynikající provedení povinné skladby, 
vynikající provedení lidové skladby). Zlaté pásmo získal také na 
Mezinárodním sborovém fes�valu v Budapeš� (2015).

Za více jak dese�leté působení má sbor na svém kontě 6 CD. 
Nejnovější dvojalbum Gufo, na kterém se prezentuje i komorní sbor 
KOKOS, obsahuje mimo jiné premiéry současných českých autorů 
(Luboš Hána, Jiří Teml, Jan Vičar). KOS se také podílí na nejrůznějších 
vokálně - instrumentálních projektech (dětská opera Budulínek, 
muzikál Jesus Christ Superstar, rockové oratorium Eversmiling Liberty, 
Celebra�on Jazz Mass Karla Růžičky, barokní opera Pygmalion 
J. P. Rameau a další cyklická díla z oblas� vážné hudby). V letech 2010, 
2013 a 2015 sbor vystupoval na Mezinárodním operním fes�valu 
Smetanova Litomyšl. Mezi další významné událos� KOSu patří 
například koncert v pařížské Invalidovně pod záš�tou české 
velvyslankyně (2011), Vánoční koncert pro UNICEF ve Valdštejnském 
paláci Parlamentu České republiky v Praze (2013), Mezinárodní 
hudební fes�val Mladá Praha (2014), vystoupení na univerzitách 
v Kanadě (2008) a USA (2016).

Program
Shinagawský mládežnický smyčcový orchestr

housle: Eduard Kollert

dirigent: Reiji Inda

W. A. Mozart:  Diver�ment K. 136
 Allegro - Andante - Presto 

Antonio Vivaldi:  Koncert č. 2 G dur RV. 315 Léto 
 (Čtvero ročních období)
 Allegro non molto - Adagio - Presto

Yasushi Akutagawa:  Tři věty pro smyčcový orchestr
 Allegro - Andante - Presto

--- přestávka ---

Smíšený pěvecký sbor KOS

flétna: Markéta Andělová

klavír: Marie Jovbaková

sbormistr: Milan Motl

Adrian Willaert:  Vecchie letrose

Adriano Banchieri:  Contrapunto bes�ale alla mente

Jan Míšek:  Gloria musica                                                                              

John Leavi�:  Sanctus (Missa fes�va)

J. Johansen, E. Kulberg: Judas Shall Set the Cap�ve Free 

 (rockové oratorium Eversmiling liberty)

africký tradicionál, arr. Niels Erlank: Siyahamba

Jan Vičar:  Ej, hora, hora a Rež, rež, rež 
 (z cyklu K horám)

česká, arr. Zdeněk Lukáš: Jede sedlák do mlejna

                                         

Shinagawský mládežnický smyčcový orchestr

P. I. Čajkovskij:  Serenáda pro smyčcový orchestr, 
 Op. 48 (výběr)

KOS a Shinagawský mládežnický smyčcový orchestr

japonská lidová, arr. Hayashi : Sakura

Bedřich Smetana:  Proč bychom se netěšili 
 (sbor z opery Prodaná nevěsta)              

Shinagawský mládežnický smyčcový orchestr byl založen 
panem Susumu Miyazawa a působí v Tokiu více než 60 let. Zakládá 
si na rozvoji jednotlivce a zároveň učí studenty prožívat hudbu a radost 
z ní jako celek hrou v orchestru. Smyčcový orchestr se skládá 
ze studentů základních škol i z vysokoškoláků. Každoročně pořádá 
koncerty s výběrem skladeb pro smyčcové orchestry a vystupuje 
se světoznámými japonskými hudebníky.

Suzuki metoda, kterou orchestr uplatňuje, je hudebně 
vzdělávací metodou, založenou Dr. Shinichi Suzuki. Je postavena 
na stejných principech, na jakých se dítě učí svůj mateřský jazyk, tj. učí, 
že všechny dovednos�, včetně hry na hudební nástroj, nejsou vrozené 
a mohou se vyvíjet jen na základě podnětného prostředí. Snahou 
Dr. Suzukiho bylo vychovat z dě� krásné lidské bytos� skrze hudební 
vzdělání. V současnos� má tato metoda na 400 000 stoupenců 
v 55 zemích světa.

Při různých koncertních vystoupeních v Evropě, v kolébce 
klasické hudby, se mladí hudebníci dostávají do přímého kontaktu 
s historií, kulturou a lidmi, a to má pozi�vní vliv na jejich další rozvoj. 
Studen� se tak stávají součás� mezinárodní kulturní výměny 
a propojují svět hudbou. Jejich úspěšné koncerty jsou většinou 
zaš�ťovány Ministerstvem zahraničních věcí v Japonsku nebo 
Japonskými velvyslanectvími.

Koncertní vystoupení v zahraničí
Léto 1997 Concertgebouw v Amsterdamu (Holandsko)
Zima 2001 Vánoční mše v kostele St. Bavokerk (Holandsko)
Léto 2007 Meistersinger Hall v Norimberku a čtyři další města 

(Německo)
Léto 2010 Concertgebouw v Amsterdamu a v Essenu a Mohuči 

(Německo)
Léto 2013 Musikverein Brahms Saal a Vo�vní chrám ve Vídni 

(Rakousko)


