
Poslové hudby a přátelství 
 
San Marino komorní pěvecký sbor na turné po střední Evropě 
 
Před pouhými pěti lety Howard Cheung, vášnivý klavírista a sbormistr, založil sborový 
program na střední škole San Marino, která se nachází jednu hodinu cesty autem od Los 
Angeles v Kalifornii. Dnes pan Cheung vede pět sborů. Jeho hlavní komorní pěvecký sbor 
San Marino vyhrál Golden State Award 2006 a učinil tak ze sboru nejlepší středoškolský 
pěvecký sbor v Kalifornii, který byl pozván, aby vystoupil na ACDA národní konferenci 
pěveckých sborů a orchestrů v Miami letos v březnu.  
 
Již v roce 2003 čítal pěvecký sbor 40 zpěváků ve věku 15-17 let, kteří prošli konkurzem a 
vydali se na jejich první turné do zahraničí – do Itálie. Koncertovali ve Florencii, Benátkách a 
v Římě a doprovodili mše svaté v basilice sv.Marka v Benátkách a v basilice sv.Petra ve 
Vatikánu. Národní turné ve Spojených státech amerických vedla jejich kroky do New Yorku v 
roce 2006, kde vystoupili v prestižní Carnegie Hall. 
 
1.dubna tohoto roku San Marino komorní pěvecký sbor přistane v Praze, aby započal svoje 
desetidenní turné po střední Evropě. Jejich misí je poznat nové kamarády během koncertního 
turné po České republice, Rakousku a Maďarsku prostřednictvím sdílení hudby ze starého i 
nového kontinentu. Na repertoáru jsou staré skladby evropské i nové americké a několik 
spirituálů. Koncertní program bude vždy přizpůsoben koncertním sálům a některé písně 
doprovodí také hra na flétnu, varhany nebo klavír. 
 
Všechny koncerty během turné jsou přístupné zcela zdarma a celé turné je financováno přímo 
samotným sborem. Všechny dobrovolné příspěvky budou odevzdány koncertním sálům a  
kostelům na hudební programy. V Českém Krumlově budou sbor doprovázet známí 
Krumlovští pištci a taneční skupina Fioretto. San Marino komorní pěvecký sbor se na oba 
doprovody velice těší a jako vyjádření vděku jim přinese dárek. 
 
San Marino komorní pěvecký sbor má i velkou rodinnou podporu - 30 rodičů, sourozenců a 
jiných rodinných přislušníků, se účastní turné.  Tato podpora se příznivě odráží i na renomé 
komorního pěveckého sboru a zvyšuje jeho prestiž a vzdělávací hodnotu. 
 
Sám Howard Cheung říká, že je pro pěvecký sbor velmi důležité jezdit do Evropy a mít 
možnost koncertovat v tak nádherných a historicky významných prostorech, protože to 
motivuje studenty, aby se snažili zpívat lépe a dosahovali lepších výsledků. Pan Cheung také 
věří ve vzájemné interakce mezi studenty jeho sboru a místními lidmi a studenty. Také dříve 
jako student na universitě ve Fresnu v Kalifornii cestoval po Evropě a Číně a vzpomíná na to, 
jak velkým přínosem pro něj tato turné byla. Pan Cheung řekl: „Snažíme se naučit aspoň pár 
slov česky, německy a maďarsky, abychom byli schopni říct – vítejte a děkujeme za to, že jste 
přišli na naše koncerty.“ 
 
Koncertní turné: 
2.dubna 2007 Praha, kostel sv.Mikuláše, 14:00 
3.dubna 2007 Český Krumlov, Prokyšův sál, 19:30 
6.dubna 2007 Göttweig,  Stiftskirche 15:00 
8.dubna 2007 Budapešť, basilika sv. Štěpána 16:00 
 
 


