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NONA ZAZÁŘILA NA SLOVENSKU 
 
Komorní pěvecký sbor Nona reprezentoval v minulých dnech Univerzitu J. E. 
Purkyně v Ústí nad Labem na soutěži Akademická Banská Bystrica 2017. 
Přivezl do Ústí dvě stříbrná pásma a zvláštní CENU REKTORA UMB za 
působivou dramaturgii. 
 
Ve dnech 28. 4. – 1. 5. 2017 se ve slovenské Banské Bystrici konal XVII. ročník 
Mezinárodního festivalu vysokoškolských pěveckých sborů Akademická Banská 
Bystrica. Festivalu se zúčastnily sbory ze Slovenska, České republiky a 
z Polska.  
 
Sbor NONA z katedry hudební výchovy Pedagogické fakulty UJEP soutěžil 
hned ve dvou kategoriích: A – Komorní sbory a D – Sakrální hudba. 
 
„V obou kategoriích NONA získala Stříbrné pásmo. Obzvlášť si však cením 
zisku ZVLÁŠTNÍ CENY REKTORA Univerzity Mateja Bela v Banské Bystrici Za 
působivou dramaturgii,“ říká dirigent a sbormistr NONY Luboš Hána.  
 
K úspěchu jistě přispěla volba repertoáru, který kromě skladeb z oblasti 
renezanční polyfonie a dalších povinných obsahoval také úpravy sbormistra 
NONY PhDr. Luboše Hány, Ph.D., z katedry hudební výchovy PF UJEP.  Není 
to poprvé, kdy jeho aranže pro smíšené sbory okouzlily publikum.  
 
„Je celkem pochopitelné, že největší úspěch na festivalu zaznamenala úprava 
tří slovenských písní s názvem S Elánem o lásce. Sbor je předvedl s takovým 
elánem a energií, že mnoha lidem vykouzlil úsměv na tváři a většinu 
posluchačů dokonce při potlesku zvedl ze židle,“ těší se z úspěchu dirigent.  
 
Kromě soutěžních úspěchů si členové všech sborů z Akademické Bánské 
Bystrice odnesli spoustu pěkných zážitků a hudebních zkušeností, na které 
budou ještě dlouho vzpomínat, a NONA zanechala na Slovensku dobrou stopu 
kvalitního, profesionálního a zároveň oceňovaného sbormistrovství na UJEP.  
 
Kontakt: PhDr. Luboš Hána, Ph.D., lubos.hana@ujep.cz, 475 283 323 
 
Fotografie: Komorní pěvecký sbor NONA, archiv UJEP 
 
Přílohy:  
1. Cena rektora Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 
2. Diplom Striéborné pásmo v kategórii komorných speváckych zborov 
3. Diplom Striéborné pásno v kategórii sakrálnej hudby 
 
 
Mgr. Jana Šiková, tisková mluvčí 
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