Dětský pěvecký sbor Andílci a Smíšený pěvecký sbor Vavřínek byly založeny roku 2009
pod taktovkou J.M.K. Korbelové.Již od počátku čítají sbory na osmdesát desítek dětí a
dospělých od pěti do sedmdesáti let. O dva roky později se interní korepetitorkou sboru stala
Mgr.Lucie Popovičová. Za tři roky působení podstoupili Andílci (společně i se Smíšeným
pěveckým sborem Vavřínek) koncerty nejen vlastní, ale i ve spolupráci s jinými soubory, jako
jsou např. bubenický soubor Makak, pěvecký sbor Harmonie a Vivat Musica Kraslice pod
vedením Mgr.Ivety Poslední či Alternativa. Taktéž měli možnost zazpívat na adventním
koncertě ve Vrčeni společně s Evou Urbanovou. Za největší úspěch lze považovat benefiční
akce konané v souvislosti s pomocí dětem v Latinské Americe a benefiční koncerty nejen pro
Kojenecký ústav v Plzni, ale i pro ostatní dětské domovy. Pravidelně se též zúčastňují
sborových festivalů, velkých plzeňských akcí (Historický víkend) a každé Vánoce pořádají
adventní koncerty nejen v Plzni, ale nově také na zámku ve Lnářích, Nepomuku či na
Hamrech. V roce 2012 dokonce natáčeli na vranovickém Pohádkovém statku s ČT1 pro
pořad Barvy života a zorganizovali koncert v protestantském kostele ve Vídni.
Repertoár sborů se pohybuje od lidových písní, přes populární a muzikálové, až po duchovní
a klasické.
Jana Marie Kateřina Korbelová je absolventkou plzeňské konzervatoře, oboru klasický
zpěv, a současně zakladatelkou dětských pěveckých sborů Andílci a MiniAndílci, dále sborů
při MŠ (Stupno a 5.MŠ a 90.MŠ Plzeň) a také Smíšeného pěveckého sboru Vavřínek.
Všechny tyto sbory vede od jejich vzniku až do současné doby. Nejen pro své sbory, ale
zejména pro sólové zpěváky a jejich potřebu pravidelné pěvecké průpravy založila soukromé
pěvecké studio.
J.M.K. Korbelová koncertuje po celé ČR i v zahraničí. V loňském roce vydala spolu s
altistkou Ivetou Kateřinou I. Poslední a s klavíristou Alešem Vítkem sólové CD s názvem
„Kouzlo Vánoc“. Kromě celoročních koncertů, které pořádá, je také spolu se svým manželem
zakladatelkou festivalu „ Music of the Night“, jehož 1. ročník proběhl v červnu 2012 v
historických zahradách Kalikovského mlýna v Plzni a při němž šlo o propojení umění
výtvarného, tanečního i hudebního. Partnerem nejen této akce jsou Janě M.K. Korbelové
módní značky Ornella a Giorgo Fashion, které se na tomto festivalu též prezentovaly.

