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Multižánrové kvarteto Bohemia Voice vystoupí na 21. ročníku
benefičního koncertu Oblastní charity Polička
Koncert s názvem „Dokonale harmonický koncert pro chvíle blízkosti a přátelství“ se
uskuteční 20. listopadu 2021 v Poličce
Praha, 25. října 2021 – Bohemia Voice, vokální multižánrové kvarteto, vystoupí u
příležitosti 21. ročníku benefičního koncertu Oblastní charity Polička. Vystoupení s
názvem „Dokonale harmonický koncert pro chvíle blízkosti a přátelství“ se uskuteční
v sobotu 20. listopadu 2021 od 16 hodin v kostele sv. Jakuba v Poličce. Výtěžek
vstupného společně s dary sponzorů bude jako v předchozích letech věnován na
podporu aktuálně potřebné oblasti charitního díla. Koncert, který je zároveň pořádán
jako výraz poděkování a vděčnosti za přízeň všem podporovatelům organizace, je
určen široké veřejnosti a je možné jej shlédnout také v živém online vysílání na
www.charitapolicka.cz.
„V realizaci letošního koncertu jsme se propojili s vynikajícím českým vokálním
kvartetem Bohemia Voice, jehož podmanivé hlasy rozeznívají česká i zahraniční
koncertní pódia bezmála již deset let,“ říká Marcela Vraspírová, PR Oblastní charity
Polička. „Snažíme se, aby náš benefiční koncert v sobě nesl důležité svědectví a
poselství o tom, že rozměr lidskosti se skládá z každodenních střípků našich dobrých
skutků. Přijměte naše srdečné pozvání – budeme se těšit, že koncert i jeho benefiční
záměr bude naším společným dílem a radostí.“
„Vážíme si pozvání Oblastní charity Polička na vystoupení Bohemia Voice, o to více,
že se na posluchače v Poličce těšíme již téměř dva roky,“ říká Elin Špidlová, zpěvačka
a zakladatelka Bohemia Voice. „Diváci se mohou těšit na světové hity mistrů filmového
plátna Ennia Morriconeho a Barbry Streisand, na poctu Českým světcům – Anežce
České a Svatému Václavovi, atd. Advent už bude za humny, proto se společně
několika písněmi naladíme na nadcházející období.“
Oblastní charita Polička věnuje výtěžek koncertu na pořízení nového, spolehlivého
automobilu v rámci charitní služby Domácího hospice sv. Michaela. Organizace tímto
reaguje na vzrůstající potřebu pacientů a jejich rodin na poskytování služby mobilního
hospice, který vznikl v roce 2015 a od počátku roku 2021 prochází značným rozvojem.
Služba navýšila personální kapacitu a významně rozšířila územní působnost. Odborný
paliativní tým poskytuje svoji službu nepřetržitě v režimu 24/7 v průměru až šesti
pacientům (a jejich pečujícím rodinám) denně, a to současně v různých místech
regionu. K tomu však v současné době nemá potřebné vozové zázemí. Potřebnost
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dojet k pacientovi s paliativní péčí je otázkou aktuální, akutní a limitovanou termínem
„tady a teď“ a jen tak je možné dostát významu služby v jeho úplnosti.
Vstupenky na 21. ročník benefičního koncertu lze zakoupit na místě konání hodinu
před začátkem koncertu. Cena vstupného je 200,- Kč, snížené vstupné 100,- Kč (děti,
senioři). Vstupenky nejsou opatřeny místenkami. Benefiční záměr je možné též
podpořit přispěním na bankovní účet veřejné sbírky „Mé přání je zůstat doma“: č. ú.:
5918409339/0800, variabilní symbol 1919.
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 Oblastní charitě Polička
Oblastní charita Polička vznikla v roce 1992. Je nestátní neziskovou organizací, která
poskytuje zdravotní a sociální služby v poličském regionu i na území okresu Svitavy.
Posláním Oblastní Charity Polička je pomáhat lidem v oblasti zdravotní péče, dále
pomáhat v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi, a to bez ohledu na jejich
příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání. Posláním organizace je
pomáhat lidem v nouzi tak, aby vedli život odpovídající jejich důstojnosti, podporovat
je v samostatnosti a v aktivaci vlastních sil a možností, a doprovázet je v obtížné
situaci. Více informací na: www.policka.charita.cz
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.
Marcela Vraspírová, PR & FR, vedoucí správního střediska, Oblastní charita Polička,
marcela.vraspirova@pol.hk.caritas.cz, +420 605 758 312.

