VODNÍ HRAD ŠVIHOV
SVATEBNÍ HUDBA
Repertoárový list pro svatební obřady
Pro svatbu se vybírá zpravidla jedna klasická skladba a jedna až tři populární skladby.
Rovněž lze po domluvě s dostatečným předstihem uvést na přání skladbu, která není na
repertoárovém listu zastoupena.
Hudební doprovod obřadu je obvykle zajištěn ve složení klavír a housle.

Klasické skladby
 Ave Maria (Ch. Gounod, J. S. Bach)
 Ave Maria (F. Schubert)
 Canon in D (J. Pachelbel)
 Lascia ch‘io pianga (G. F. Händel)
 Te Deum (M. A. Charpentier)
 Svatební pochod (F. M. Bartholdy)
 Svatební pochod (R. Wagner)
 Panis Angelicus (C. Franck)
 Largo z opery Xerxes (G. F. Händel)
 Labuť (C. Saint-Saëns)
 Largo (A. Dvořák)

Populární skladby
 Hallelujah (z filmu Shrek)
 The power of love (C. Dion)
 Nella fantasia (E. Morricone)
 Tenkrát na západě - Jednoho dne se
vrátíš (E. Morricone)
 Angels (R. Williams)
 Forrest Gump (A. Silvestri)
 Let it be (Lenon, Cartney)
 River flows in you (Yiruma)
 Strangers in the night (F. Sinatra)
 With or without you (U2)
 Perfect day (Lou Reed)
 When I neeed you (C. Dion)
 A Thousand Years (Christina Perri)
 Viva La Vida (Coldplay)
 Conquest of paradise (Vangelis)
 Marry you (Bruno Mars)
 You Raise Me Up (Andre Rieu)
 Demons (Imagine Dragons)
 Let her go (Passenger)
 Game Of Thrones – main theme
 Can´t help falling in love (E. Pressley)
 My Way (Frank Sinatra)

Pohádkové melodie a české písně
 Tři oříšky
(z pohádky Tři oříšky pro Popelku)
 Já ti prstýnek dám
(z pohádky Zlatovláska)
 Nám se stalo něco překrásného
(z pohádky Lotrando a Zubejda)
 Jdu cestou necestou
(z pohádky Princezna ze mlejna)
 Láska na 100 let (Lucie Vondráčková)
 Jdi za štěstím (Karel Gott)
 Motiv panny (Petr Hapka)
 Ty a já (Kryštof)
 Schody z nebe (Tereza Kerndlová)

Vybraný seznam skladeb zašlete spolu s termínem plánované svatby na adresu svihov@npu.cz
Více informací o svatbách na webových stránkách hradu www.hradsvihov.cz

