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MARTIN CHODÚR s kapelou

Vánoční koncert Hlas vánoc přináší posluchačům stylově

Repertoár

různorodé písně, jejichž hlavním pojítkem je téma vánoc

Lover’s Concerto (The Toys)

a velký hlas Martina Chodúra. V rámci svátečního

Frosty The Snowman (Phil Spector)

repertoáru zazní české i světově známé písně. Některé z

Syn boží se stal člověkem (Karel Černoch)

nich Martin nahrál na své album Hallelujah vánoční

Modrý Sarafán (Waldemar Matuška)

písně a koledy s Janáčkovou filharmonií Ostrava v roce

Down By The Riverside (Mahalia Jackson)

2018. Autorská vánoční píseň Síla mít rád získala

You Never Walk Alone (Elvis Presley)

nejvyšší

Let it snow! Let it snow! Let it snow! (Bing Crosby)

ocenění

Platinová

dvanáctka

v

hitparádě

Českého rozhlasu v roce 2019. Další písně pocházejí z

White Christmas (Bing Crosby)

repertoárů

Jingle Bell Rock (Bobby Helms)

nejslavnějších

interpretů

20.

století

a

nechybí ani černošský gospel. Posluchači se mohou těšit

Síla mít rád (Martin Chodúr)

na slavné rock 'n' rollové vánoční písně, na jazzové písně

Santa Claus Is Coming To Town (Phil Spector)

i popové vánoční hity. Všechny písně jsou typické svojí

Malé tiché štěstí (Karel Gott)

melodičností a důrazem na zpěv a většina z nich lidem

O pán jde k nám (Karel Černoch)

na celém světě evokuje vánoce.

All I Want For Christmas Is You (Mariah Carey)
Christmas (Phil Spector)

Koncert v délce 90 minut je doprovázen pětičlennou

Vánoční zvon (Waldemar Matuška)

kapelou ve složení (příčná flétna, klávesy, kytara,

The Christmas Song (Mel Torme)

baskytara, bicí). Koncert je moderovaný sólistou a je

Adeste Fideles / Jdou zástupy věrných (Karel Gott)

vhodný do kulturních sálů či divadel stejně jako do

Tichá noc

exteriéru (např. při rozsvícení vánočního stromu). Je

Hallelujah (Leonard Cohen)

určený pro širokou veřejnost.

American trilogy (Elvis Presley)
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