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Zelenej se doubečku      Zpěvník jarních písní, nápěvů pro vynášení   
                                      Morany a velikonočních koled; 
                                      dva hlasy a bas. nástroj, ak. značky, 

Čučický zpěvník             Sebrané nápěvy vážící se k Čučicím na Ivančicku;  
                                      dva hlasy a bas. nástroj, ak. značky

Zlatá brána                    Sborník písniček a říkadel pro nejmenší a jejich  
                                      maminky; dva hlasy a bas. nástroj, ak. značky

Řemeslnický zpěvník     Zpěvníček písniček o řemeslech našich dědů   
                                      a babiček, jednohlas, ak. značky, ilustrace

Kánony I, II                   Dva soubory vybraných vokálních kánonů

Zpívánky na letnice        Písničky k letničí slavnosti (královničky); 
                                      jeden hlas a ak. značky

Vyšlo slunce nad mraky  Výběr skladeb s tematikou jara 
                                      s doprovodem orffovského instumentáře, partit.

Cantate Domino            Soubor známých krátkých vok. skladeb komunity  
                                      z Taize určených k repetitivnímu zpívání, 
                                      lat. nebo č. texty; čtyřhlasá partitura, ak. značky

Ted‘ proměnami hlasu 
souzvuk vytvořte            Výbor nejsnadnějších písní a skladeb pro smíšený  
                                      sbor (partitura)

Písně ku procesí             Soubor dvou - čtyřhlasých písní pro smíšený sbor  
                                      vybraných z barokních kancionálů (Rovenský,   
                                      Michna, Božan) obsahující písně poutní,   
                                      mariánské, ke svatým a litanie; partitura
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Přehled zpěvníků z dílny Collegia pro arte antiqua

Zpívánky I                     Výběr moravských a českých lidových písní   
                                      v úpravě pro dva hlasy a basový nástroj, 
                                      doplněno akordickými značkami pro doprovod

Zpívánky II                    Druhý výběr moravských a českých lidových písní;  
                                      dva hlasy a bas. nástroj, ak. značky

Písničky o jablíčkách     Zpěvník moštovacích nápěvů k jablíčkové   
                                      slavnosti dva hlasy a bas. nástroj, ak. značky

Podzimní písničky         Zpěvník písniček s předzvěstí zimy a ke sv.   
                                      Martinu; dva hlasy a bas. nástroj, ak. značky

Hopsa pacholátka          Soubor méně známých adventních a vánočních  
                                      písní; dva hlasy a bas. nástroj, ak. značky

Hopsa pacholátka          Soubor méně známých adventních a vánočních  
                                      písní; jeden hlas a ak značky, ilustrace (doprodej)

Dej Bůh štěstí                Zpěvník nejznámějších vánočních písní a koled;  
                                      dva hlasy a bas. nástroj, ak. značky,  dět. ilustrace

Tříkrálová koleda           Soubor koledovacích písniček; 
                                      jeden hlas a ak. značky 

Zelenej se doubečku      Zpěvník jarních písní, nápěvů pro vynášení   
                                      Morany a velikonočních koled; 
                                      jeden hlas a ak. značky

Tancovala v lese víla       Výběr nápěvů a básniček k otvírání studánek;
                                      dva hlasy a bas. nástroj, ak, značky
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