
Věra Špičáková pod pedagogickým vedením Anny Mikšátkové absolvovala I. a II. stupeň oboru sólový 
zpěv na ZUŠ V.Kaprálové v Brně. Pravidelně vystupovala na koncertech, získala ocenění na různých 
soutěžích a zpívala s orchestrem Mladých brněnských symfoniků v Besedním domě. Jako členka 
Dětského pěveckého sboru Brno měla možnost vystupovat v operních představeních NDB v Janáčkově 
divadle a účastnit se turné po Japonsku. Po studiu oboru Arts Management na Vysoké škole 
ekonomické v Praze pokračovala na Universitě v Lipsku /magisterský program podniková ekonomika, 
marketing/. Nyní pracuje v Hannoveru jako marketingový specialista pro ČR a Německo.  
http://creativera-marketing.com  
 
Stefan Kießling cestuje napříč kontinenty jako koncertní varhaník. V roce 1999 začal svou dráhu jako 
varhaník kláštera v Cottbusu, kde 15 let pečoval o hudební dění a působil jako umělecký ředitel 
mezinárodní koncertní řady. Od roku 2009 pracuje jako asistent varhaníka v Thomaskirche - kostele 
sv. Tomáše v Lipsku, kde působil v letech 1723-1750 J.S.Bach. Zde pravidelně hraje při bohoslužbách, 
sobotních Motetech a má sólové koncerty. Již od počátku svého studia se věnuje intenzivní koncertní 
činnosti a jako koncertní host či pedagog byl pozván do více než 20 zemí čtyř světových kontinentů. 
Rodáka z Görlitz přivedly hudební cesty za vzděláním ve hře na klavír, cembalo a varhany do Lipska 
roku 2000. Postgraduální studia zde úspěšně ukončil roku 2008 Závěrečnou zkouškou.  
www.stefan-kiessling.de  
 
 
Program:  
 
Johann Sebastian Bach  
Sinfonia z Kantáty BWV 29 
pro varhany upravil Alexandre Guilmant  
 
Bist Du bei mir - píseň 
 
Sonáta č. 1 Es-dur, BWV 525 
Allegro moderato - Adagio - Allegro 
 
Georg Friedrich Händel 
I know that my redeemer liveth 
árie z oratoria Mesiáš   
 
Alleluja, Amen  
 
Biblické zamyšlení 
 
Antonín Dvořák  
Biblické písně op. 99  
Skrýše má a pavéza má Ty jsi  
Bože! Bože! Píseň novou 
 
Felix Mendelssohn Bartholdy  
Sonáta č. 6 d-moll op. 65/5 „Vater unser im Himmelreich“  
Chorál - Andante sostenuto - Allegro molto - Fuga - Finale 
 
Antonín Dvořák  
Biblické písně op. 99  
Při řekách babylonských  
Popatřiž na mne  
Zpívejte Hospodinu píseň novou  


