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36. Sbormistrovský kurz 
Švédská církevní hudba 

Peter Sjunnesson  
 
Srdečně zveme (nejen) evangelické sbormistry, nové zájemce o sbormistrovství, zpěváky, 
varhaníky, církevní hudebníky a teology na 36. sbormistrovský kurz, který proběhne 
v termínu 21. - 23. 2. 2020 v rekreačním středisku Sola gratia v Bystřici pod Hostýnem.  
 
Lektorem tohoto kurzu je švédský sbormistr, zpěvák a varhaník Peter Sjunnesson, 
absolvent Vysoké hudební školy a také právnické fakulty a germanistiky v Malmö. Založil 
několik mládežnických a dospělých sborů, v letech 2001-2014 byl sbormistrem 
studentského sboru Ostrochorus a dívčího sboru Bella voce v Lundu. Často vystupuje 
v roli sólového zpěváka jak v hudbě soudobých autorů, tak i v barokních oratoriích. 
Působil jako církevní hudebník v několika farních sborech, v letech 2002-2014 zastával 
funkci varhaníka v Hövikenu, kde řídil několik vokálně-orchestrálních skladeb od 
Mozarta, Bacha a Faurého. Od r. 2014 je programovým ředitelem v oblasti církevní hudby 
a pastorální teologii pro hudebníky Vzdělávacího institutu švédské církve. Tento institut, 
který se nachází v městech Uppsala a Lund, slouží ke vzdělávání diakonů, farářů, 
církevních hudebníků a učitelů. Je delegátem Evropské konference evangelické církevní 
hudby. 
 
Na tomto kurzu se budeme věnovat skandinávským skladbám k různým obdobím 
církevního roku a také sborové tvorbě švédských lyriků, inspirovanou lidovou 
hudbou (Gustav Nordqvist, Gunnar de Frumerie a další). Na závěrečném koncertu 23. 2. 
2020, který proběhne ve 13:30 hod. v kostele sv. Jiljí v Bystřici pod Hostýnem, vystoupí 
také sbor Semináře církevní hudby Evangelické akademie. Při pobožnostech zazní zpěvy 
z nového církevního zpěvníku. 
  
Zahájení kurzu bude pátek 21. 2. 2020 v 19:30 hod. v kapli Sola gratia. Poplatek za 
kompletní stravu (sobota plná penze, neděle polopenze) a ubytování (2 noci) činí 1.660 
Kč / osoba.  
 
Přihlášku formou jednoduchého mailu je možno poslat na adresu: moravetz@e-cirkev do 
16. 2. 2020. Nelze se přihlásit jenom na část kurzu. V přihlášce je třeba uvést jméno a 
příjmení, věk, bydliště, případné přání o páteční večeři, preference vegetariánské či masité 
stravy a telefon. Odhlášení z kurzu je možné provést do 18. 2. 2020. Na podhostýnské 
sboropění se opět těší 
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