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Bohemia Voice pořádá tradiční prožitkový koncert na oslavu 
podzimní rovnodennosti v Panenském Týnci  

 
Před koncertem pořádá kvarteto autogramiádu v čase od 18:00 do 18:30 hodin  

 
 
Praha, 5. srpna 2022 – Bohemia Voice, multižánrové vokální uskupení, pořádá 
tradiční prožitkový koncert pod širým nebem. Koncert s názvem „Podzimní 
rovnodennost s Bohemia Voice“ se uskuteční 20. září od 19:15 hod v magickém 
nedostavěném chrámu Panny Marie v Panenském Týnci. Atmosféru koncertu doplní 
svým vystoupením skupina FireArt tancem s ohněm a vizuální umělec VJ PleiOne, 
který každou skladbu doprovodí vizuální projekcí. Nově se na místě před koncertem 
uskuteční autogramiáda a setkání s fanoušky v čase od 18:00 do 18:30 hodin. 

Návštěvníci koncertu se mohou těšit na známé skladby Maestra Ennia Morriconeho a 
Hanse Zimmera, filmové hity z filmů Gladiátor, Bohemian Rhapsody, Shallow (Zrodila 
se hvězda s Lady Gaga) a další. Diváci uslyší též stálici repertoáru Bohemia Voice, 
kterou z originálu Canto della Terra, napsanou pro Andrea Bocelliho, přetextovala na 
Píseň o Zemi Šárka Krejčí, dvorní textařka Bohemia Voice. Velká část večera bude 
věnována patronům České země v písních Anežka Česká, Svatá Václave aj. 
V průběhu večera zazní také Largo z Novosvětské symfonie Antonína Dvořáka 
s názvem Země má od Apoleny Novotné a hity Heal the World nebo Your the Voice – 
Slyším hlas, písně oslavující lidského ducha. 

„Charakteristickým rysem našeho uskupení je důraz na skladby oslavující život 
člověka na planetě Zemi, říká Elin Špidlová, zpěvačka a dramaturgyně Bohemia 
Voice. „Věříme, že důležitým lékem pro uzdravení současné společnosti je návrat k 
"lidskosti", trvalým hodnotám, tradicím, respektu k přírodě a planetě Zemi. Svými 
koncerty vzdáváme hold Planetě Zemi, matičce Praze, radosti ze života, ale také 
lehce poukazujeme na témata, která je zapotřebí si stále připomínat.  Hudbou 
umocněnou o atmosféru období podzimní rovnodennosti, energií nejsilnějších dní 
v roce, zintenzivňujeme pozitivní vzkazy jednotlivých písní,“ dodává E. Špidlová.  
 
Vstupenky na koncerty jsou k zakoupení na webových stránkách kvarteta BV zde 
nebo na místě v den akce. Cena základního vstupného je 600,- Kč, přední tři řady v 
ceně 1000,- Kč, zlevněné vstupné za místo ke stání v zadní části v ceně 300 Kč. 
Chrám bude přístupný veřejnosti od 18:00 hod a v areálu bude otevřeno občerstvení. 
V případě zrušení koncertu vzhledem ke zdravotní situaci vyhlášené státem, 
onemocnění umělců nebo silného deště, vstupenky zůstávají v platnosti pro náhradní 
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termín koncertu v Panenském Týnci. Informace o aktuální situaci bude k dispozici na 
Facebookové a webové stránce Bohemia Voice. 

 
O Bohemia Voice  
Bohemia Voice vzniklo v roce 2012 a představuje multižánrové vokální uskupení, 
které propojuje hudební styly a tím spojuje lidi otevřené pro vnímání hudby v její ryzí 
podstatě. Jak je již z názvu patrné, jedním z impulsů vzniku Bohemia Voice je 
vlastenecká orientace tělesa. Mezi jeho programy patří například Hlasem srdce aneb 
České, moravské a slovenské lidové inspirace s písňovými cykly A. Dvořáka, B. 
Martinů, L. Janáčka, světové programy s filharmoniemi jako např. Barbra Streisand & 
Ella Fitzgerald slaví narozeniny, Pocta broadwayským melodiím L.Bernsteina, a 
další. 

Jedinečnost hudebního tělesa je založena na vlastních/unikátních dramaturgiích a 
zároveň na vědomém vybírání repertoáru oslavujícím lásku, víru, naději a 
vlastenecké hodnoty. Bohemia Voice spolupracuje s týmem skladatelů a aranžérů, 
kteří původní i světoznámé skladby aranžují do jedinečného čtyřhlasu Bohemia Voice 
na míru. Heslem Bohemia Voice je čtyři srdce, jeden hlas. Pramení z toho síla 
prožitku koncertů, který se přenáší na diváka. 

Bohemia Voice zaznamenalo úspěchy též v zahraničí. V letech 2017 a 2021 
absolvovalo turné po Indii u příležitosti výročí vzniku České republiky. Uctilo návštěvu 
Indického prezidenta v Praze v roce 2018. Pravidelně reprezentuje Českou republiku 
na při státních nebo oslavných příležitostech ČR svojí čtyřhlasou verzí České státní 
hymny. V listopadu 2018 vydalo své premiérové album nazvané Vánoce s Bohemia 
Voice. Více informací najdete na www.bohemiavoice.com a Facebooku.  

 

O FireArt 
Tanec s ohněm a dynamická krása ohnivých kruhů v osobitém pojetí profesionálních 

umělců a performerů, kteří se jako spoluzakladatelé a členové skupiny Pa-Li-Tchi 

vydávají novým směrem v projektu FireArt. Více informací k dispozici zde.  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Kontakt pro média: 
 

Jana Cenefelsová, public relations, jana.cenefelsova@srdceprocesko.cz, 

+420 731 455 066.   

 

Elin Špidlová, zpěvačka a manažerka Bohemia Voice, elin@nileagency.com, 

+420 603 113 364. 
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