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Netradiční Koncert

www.kc-ludmila.cz;     www.ludmila-tetin.cz; @tetin_pruvodci_kostely FB: SpolekLudmilaTetín

Zpěv: Virginie Walterová

Hra na varhany: Přemysl Kšica

Hra na saxofon: Roman Fojtíček

Začátek v 18:00 hod.

v kostele sv. Ludmily na Tetíně

Skladby a písně českých 
i evropských mistrů od baroka 

až po současnost.

Zazní ukázky z tvorby J. Segera, J. Pachelbela, A. Dvořáka, 

E. Bozzy, A. Piazzolly, K. Růžičky, E. Douši, P. Prousta a P. Kšici.

Virginie Walterová – mezosopranistka, nositelka prestižní 

"Světové ceny Antonína Dvořáka„, která V písňovém repertoáru 

se zaměřuje především na tvorbu romantickou a soudobou.

Přemysl Kšica - český varhaník a improvizátor, který působí na 

poli chrámové hudby a věnuje se koncertní a pedagogické 

činnosti u nás a v zahraničí. Varhaník chrámu sv. Mikuláše na 

Malé Straně v Praze.

Roman Fojtíček - saxofonista, klarinetista, pedagog. Mimo jiné 

hraje s divadlem Sklep a účastní se i různých hudebních 

projektů,při nichž se snaží prosazovat saxofon jako koncertní 

nástroj ve spojení s klavírem i jinými instrumenty.

Srdečně zve Sdružení svaté Ludmily na Tetíně, 

Římskokatolická farnost Beroun

Projekt se realizuje za finanční podpory obce Tetín 
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Koncert
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Začátek v 14:00 hod.

Na pódiu u kostela sv. Jana Nepomuckého na Tetíně

Mirek Kemel Trio

Mirek Kemel je muž dvou tváří a dvou kariér. Svými originálními 

kreslenými vtipy zásobuje od roku 1991 denně české deníky

a nejrůznější magazíny. Jako hudebník je spíš introvertní, 

nevtíravý, poetický a zahloubaný. Je úžasný mistr zkratky, 

brilantně pracuje se zavedenými obraty, jež ale představuje 

v osobitých a neotřelých kontextech.

Srdečně zve Sdružení svaté Ludmily na Tetíně, 

Římskokatolická farnost Beroun

Miroslav Kemel – akordeon, kytara, ukulele

Vlastimil Konopiský - akustická a elektrická kytara

Tomáš Görtler – akordeon



POUŤ SVATÉ LUDMILY

17. ZÁŘÍ 2022

Divadlo pro děti i dospělé
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Uši pro princeznu
Haničko, ty zpívej radši potichu! 

Pepíčku, polož na chvíli tu flétničku.

Už se vám někdy stalo, 

že lidé kolem vás nedocenili vaše hudební nadání?

Ludvík je kluk, kterému se líbí jedna princezna. Docela 

nadaná princezna. Sám je z hudební rodiny, ale staví se k 

tomu po svém, a tak mu okolí moc nevěří, ale copak 

existuje jen jeden správný přístup k hudbě a jen jedna cesta 

k srdci princezny?

Začátek v 15:30 hod.

Na pódiu u kostela sv. Jana Nepomuckého na Tetíně

Pro děti od 5 let a jejich rodiče.

Délka představení: 40 minut

Hrají: Matyáš Míka, Alžběta Nováková

Hlavní součástí tvorby Studia DAMÚZA jsou inscenace pro rodiny s dětmi, ve 
kterých se dětský divák stává rovnocenným partnerem. Cílem je, aby rodiče 
bavilo s dětmi na představení trávit čas a představení podněcovalo otázky a 
nápady, které podpoří jejich společný dialog.

Srdečně zve Sdružení svaté Ludmily na Tetíně, 

Římskokatolická farnost Beroun

Projekt se realizuje za finanční podpory obce Tetín 
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Benedikt Tomáš Mohelník OP, Th.D.

je katolický kněz, teolog a dominikán. Studoval na Teologické 
fakultě UP v Olomouci, na generálním studiu České 
dominikánské provincie a na Teologické fakultě univerzity ve 
Fribourgu ve Švýcarsku, kde byl také asistentem na katedře 
dogmatické teologie. V současné době je odborným asistentem 
na KTF UK v Praze, kde vyučuje systematickou teologii. 
Je iniciátorem kulturně vzdělávací platformy Dominikánská 8, 
pro reflexi aktuálních témat v perspektivě křesťanství. V roce 
2006, 2010 a znovu 2014 byl zvolen provinciálem české 
dominikánské provincie. Je šéfredaktorem Revue Salve.

www.kc-ludmila.cz;     www.ludmila-tetin.cz; @tetin_pruvodci_kostely FB: SpolekLudmilaTetín

Benedikt T. Mohelník

Diskusní přednáška o křesťanském 
pohledu na válku na Ukrajině, její dopady 
na nás a o debatě v církvi. Přednášku bude 
provázet novinář a hudebník Petr Vizina.

Začátek v 17:00 hod.

v Komunitním centru sv. Ludmily na Tetíně

Na slovo s dominikánem

Srdečně zve Sdružení svaté Ludmily na Tetíně, 

Římskokatolická farnost Beroun

Projekt se realizuje za finanční podpory obce Tetín  
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Děkovné zpěvy

Východní křesťanská liturgie je zcela založená na 
duchovním zpěvu, jehož se ve sborových pasážích 
účastní všichni věřící a to bez používaní hudebních 
nástrojů. Chválí Boha "živým hlasem" nesoucím slovo.
Tyto osobité duchovni zpěvy se odlišují od liturgických 
zpěvů křesťanského západu 
a vyznačují se neobyčejnou krásou a vznešeností. 

www.kc-ludmila.cz;     www.ludmila-tetin.cz; @tetin_pruvodci_kostely FB: SpolekLudmilaTetín

Děkovné zpěvy 
východní liturgie 

Přednese
řeckokatolický sbor

Začátek v15:30 hod.

v kostele sv. Ludmily na Tetíně

Srdečně zve Sdružení svaté Ludmily na Tetíně, 

Římskokatolická farnost Beroun 


