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Multižánrové vokální kvarteto Bohemia Voice pořádá další 
koncert pod širým nebem v chrámu v Panenském Týnci  

 
 
Prožitkový koncert „Nessun Dorma – Nechť nikdo nespí“ na oslavu podzimní 
rovnodennosti 
 
 
Praha, 6. srpna 2021 – Bohemia Voice, české vokální kvarteto reprezentující 
crossover žánr v hudbě, pořádá prožitkový koncert pod širým nebem. Koncert 
s názvem „Nessun Dorma – Nechť nikdo nespí“ se uskuteční ve středu 22. září 
2021 od 19:15 hodin na magickém místě nedostavěného chrámu v Panenském Týnci. 
Atmosféru koncertu pořádaného na oslavu podzimní rovnodennosti doplní 
skupina FireArt tancem s ohněm a vizuální umělec VJ PleiOne, který každou skladbu 
doprovodí vizuální projekcí.   
 
Návštěvníci koncertu se mohou těšit na známé skladby od Ennia Morriconeho či 
Giacomo Pucciniho, píseň Bohemian Rhapsody, Shallow (Zrodila se hvězda s Lady 
Gaga) nebo Stokrát chválím čas. V průběhu večera zazní Largo z Novosvětské 
symfonie Antonína Dvořáka s názvem Země má od Apoleny Novotné. V premiéře si 
posluchači mohou vychutnat nové texty Šárky Krejčí napsané na míru pro záměr 
Bohemia Voice na ochranu planety Země. Jedná se například o přetextované písně 
Heal the World od Michaela Jacksona – Máme lék nebo Canto della terra od Andrea 
Bocelliho – Píseň o Zemi. 

„Koncert na oslavu podzimní rovnodennosti navazuje na úspěšná jarní vystoupení na 
stejném místě,“ říká Elin Špidlová, zpěvačka a zakladatelka Bohemia Voice. „Jsme si 
vědomi, že hudba je mocným nástrojem, který v lidech zanechává silný pocit a mění 
jejich naladění. Naší hudbou umocněnou o atmosféru noci a energii jednoho z 
nejsilnějších dnů v roce, chceme zintenzivnit pozitivní vzkazy jednotlivých písní. Pro 
tento koncert jsme si záměrně vybrali písně, které jsou o lásce či vyjadřují hodnoty 
apelující na vědomý život na naší planetě Zemi.“ 

Vstupenky na koncerty jsou k zakoupení na webových stránkách kvarteta BV zde nebo 
na místě v den akce. Cena vstupného je 600,- Kč, přední řady v ceně 1000,- Kč. Chrám 
bude přístupný veřejnosti od 18:45 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 



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 kvarteto, které 
propojuje hudební styly a tím spojuje lidi otevřené pro vnímání hudby v její ryzí 
podstatě. Jak je již z názvu kvarteta 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, Ve jménu lásky či programy s filharmoniemi vycházející 
především z filmových a broadwayských melodií. V kvartetu vedle sebe stojí 
sopranistka Zuzana Seibertová, která je mimo jiné sbormistryně v uskupení Elpida, 
altistka Elin Špidlová, muzikálová zpěvačka, basbarytonista Milan Malinovsky, 
skladatel a muzikálový herec a Bronislav Palowski, přední tenor Pražského 
filharmonického sboru.  

Bohemia Voice zaznamenalo úspěchy též v zahraničí. V roce 2017 absolvovalo turné 
po Indii u příležitosti výročí vzniku České republiky. V následujícím roce pak zazpívalo 
indickému prezidentovi při jeho návštěvě ČR. 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.  
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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. 


