DAVID EBEN
Všichni za jednoho
A za všechny jeden.
Mušketýři? Ba ne,
David, Marek, Kryštof Eben.
Hudbou David jenom žije –
Pro gregoriánský chorál či liturgie.
A že všechno umí hezky,
Zaměstnal ho rozhlas český.
Zahraje C nebo Fis,
Je umělecký šéf Scholy Gregoriana Pragensis.
V jeho duši hudba zní
I pro další žánry hudební.
ZUZANA STIRSKÁ
Zuzanu, tu dobře znám,
Řídí, vede Gospel Time.
Když byla ještě malá,
V Semaforu nám zpívala.
A že zpívá vskutku hezky,
Natočila také desky.
Poznají ji lidí stovky
Z televizní obrazovky.
Pracovitá, prostě kádr,
Gospel songs je její žánr.
Odborník na slovo vzatý,
Získala i Žebřík zlatý.
LIBOR SLÁDEK
Kantoři – chyťte se za nos,
Je tu totiž Zlatý Amos!
Nejdříve tři roky zjihle
Dával Libor pěkně cihlu k cihle.
Slunce nad hlavou, klid, mír,
Je stavební inženýr.
Načerpal tak řádnou sílu,
Teď učí na gymnáziu.
Jasný pohled, na rtech smích,
Je sbormistrem čtyř sborů smíšených.
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LUBOŠ HÁNA
Nadané žáky jen tak nepustí
Pedagogická fakulta v Ústí.
Luboš jde přes doly, hory,
Je pedagog přes mnohé sbory.
V kapelách, big bandech, sborových festivalech své
zkušenosti střádal,
Aby svým sborům je předával.
Co stále dopředu ho vhání?
Hudba klasická i populární.
MARKO IVANOVIČ
Hry, film, divadlo, či rozhlas,
Všude krásná hudba zní,
Jeho skladby rozezvučí
I pódia koncertní.
Čtyři kroky do n(N)ového světa,
Pod svým dirigentem studentský orchestr rozkvétá.
Propadl taktovce – a taktovka jemu propadla.
Přijďte se přesvědčit do Národního divadla.
ČENĚK SVOBODA
Kde vládne klid a pohoda,
Tam pěje Čeněk Svoboda.
V ranném věku na housle hrál, zpíval,
Do kolébky Ještěd se mu díval.
Každý o něm také ví,
Že nezná jen zpěv sólový.
Překvapí nás mile všecky,
Vede Ještěd – sbor liberecký.
Nad šikovného hocha není,
Má řadu i mezinárodních ocenění.
MARTIN SMOLKA
Vokální hudba hraje prim.
O kom je řeč? Smolka Martin.
Jeho hudba – jako samet
Rozezněla celý svět.
Kdo operu jeho spatří,
Ví, kam jeho srdce patří.
„Národní“ má vyhráno,
složil pro něj Nagano.

A jak byste si vybrali teď?

21. - 24. 8. 2008
Milí účastníci festivalu, vítejte na letošním ročníku
festivalu - již šestnáctém a pošesté v Liberci. Jak již jistě
víte z přihlášek, letos máme sedm ateliérů a žádný jsme
nebyli nuceni zrušit. Hlavně díky vám, že jste se do všech
ateliérů přihlásili. Někde je vás méně, jinde více, ale
každý ateliér je zpěvuschopný.
____________________________________________
V tomto prvním občasníku vám přinášíme také některé
informace o chodu a programu festivalu, další naleznete
v tištěném barevném programu: mapku s umístěním
zkušeben jednotlivých ateliérů a program jednotlivých
koncertů.
____________________________________________
V Občasníku se rádi dovídáte různé klepy a sbormistrovské veselé výroky v ateliérech (zvědavce vždycky

zajímá, co se děje jinde) a aby se tak stalo, je třeba tyto
většinou veselé průpovídky zaznamenat, ač se snažíme,
nemůžeme být všude, ale můžete tam být vy a zapsat, co
zachytíte, pak to stačí předat manažerovi vašeho ateliéru
a zanedlouho se to dostane i do Občasníku. Takže
příjemné sbírání a pak i čtení.
____________________________________________
POZOR, SOUTĚŽ! Přijeli jste do Liberce především
zpívat, poznávat nové tváře a také si užít spoustu
legrace a to nejen při zpěvu, ale i v čase mimo, třeba
na společenském večeru nebo volném čase. Ten se vám
sem tam snažíme zpestřit nějakou soutěží a jednu jsme
vymysleli i na letošek. Protože sborové zpívání je věc
hromadná a pospolitá, i naše soutěž je pro celé týmy.
V každém ateliéru sestavte tým aspoň pěti lidí a na

Kontakty na manažery ateliérů:
Číslo název ateliéru

Umístění

Manažeři ateliéru

Telefon

Ateliér 1 – GREGORIÁNSKÝ CHORÁL

Radnice - zasedačka 11

Anička Bečvářová
Pavel Grmela

604 987 030
604386948

Ateliér 2 – MUSICA ANTIQUA

Radnice - sklípek

Vendula Bláhová
Petr Vlk

777 799 778
724 767 041

Ateliér 3 – MUSICA BOHEMICA

ZŠ Barvířská - jídelna

Zuzka Kubelková
Jana Karpíšková

723 572 926
608 637 383

Ateliér 4 - MUSICA NOVA

Technická univerzita – budova „K“

Jitka Jindřichová
Ivan Zvonár

731 967 266
604 159 775

Ateliér 5 – GOSPELY A SPIRITUÁLY

Krajský úřad

Hanka Kolomazníková
Milan Karol

777 992 536
776 324 705

Ateliér 6 - MUSICA MODERNICA (JAZZ)

Knihovna

Lenka Macnerová
Radek Plašek

604 462 219
776 323 369

Ateliér 7 - EUROPEAN YOUNG VOICE

ZŠP Orlí

Hanka Kremerová
Ondra Medůna

728 370 924
777 958 611

Telefonní kontakty na manažery používejte, prosím, v nutných případech a pouze během festivalu Bohemia cantat Liberec 2008.

společenském večeru budete svůj ateliér reprezentovat
v soutěži. A v čem se bude soutěžit? Každý tým ateliéru
vytvoří na společenském večeru živý obraz s hudební
tématikou, obraz musí mít aspoň pět osob, které budou
všechny z jednoho ateliéru (žádné zápůjčky a hostování).
Nejlepší živý obraz bude vyhodnocen hlasováním - zde
si odtrhnete každý svůj hlasovací lístek a vhodíte jej do
krabičky jenotlivého ateliéru, jehož živý obraz se vám

nejvíce líbil. Celá soutěž proběhne na společenském
večeru okolo jedenácté hodiny. (pak bude prostor na
hlasování, spočítání hlasů a vyhlášení výsledků).
A to je k této soutěži asi vše, vybírejte tým, přemýšlejte
o obraze, běží vám čas...
zde utrhnout
zde utrhnout

Při letošním výběru ateliérů jste letos měli nejvíce
možností, poprvé je letos ateliérů sedm a jste-li
mladšího věku, tak jste mohli vybírat opravdu ze
všech. Jak jste mohli volit ateliér? Podle žánru či
konkrétního hudebního díla nebo naopak třeba podle
osobnosti sbormistra. Pokud jste je neznali, měli jsme
pro vás na stránkách jejich malé textové představení.
A takto by to bylo ve verších:

HLASOVACÍ LÍSTEK
BOHEMIA CANTAT 2008

Program pro účastníky festivalu
13.00 - 18.30
15.00 - 20.00
16:00 - 24.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.30
20.00 - 23.00
07.15 - 08.30
08.30 - 10.00
		
09.00 - 10.00
10.30 - 13.00
13.00 - 14.30
14.45 - 17.30
17.00 - 19.00
19.00 - 20.30

čtvrtek 21. 8.
registrace účastníků v Domě kultury
ubytování - na internátě Zeyerova
ubytování - v tělocvičně Zš Barvířská ul.
večeře (Eurest)
zahájení festivalu a společné zpívání v Domě kultury
ateliérové zkoušky - dle rozpisu
Pátek 22. 8.
snídaně (internát Zeyerova)
dodatečná registrace pro opozdilé účastníky
v Domě kultury
rozezpívání a společné zpívání v Domě kultury
ateliérové zkoušky - dle rozpisu
oběd (Eurest)
ateliérové zkoušky - dle rozpisu
večeře (Eurest)

festivalový koncert (hosté festivalu)
		 KSC Lidové sady
		 účinkují Oktet, Collegium 419, NewDay Quartett (It.)
21.00 - 01.00 Společenský večer v Domě kultury
0:30 - 01:30 odjezdy autobusů směr internát Zeyerova

Sobota 23. 8.
07.15 - 08.30 snídaně (internát Zeyerova)
09.00 - 10.00 rozezpívání a společné zpívání v Domě kultury
10.30 - 13.00
12.45 - 14.15
14.00 - 18.00
17.45 - 19.00
20:00 - 21:30

ateliérové zkoušky - dle rozpisu
oběd (Eurest)
ateliérové zkoušky - dle rozpisu
večeře (Eurest)

festivalový koncert - Kostel sv. Antonína
		 Velikého - Sokolské nám.

		 účinkují - Ateliér 1 - Gregoriánský chorál,
		 Ateliér 2 - Musica antiqua,
		 Ateliér 5 - Gospely a spirituály, Sbor Collegium 419
06.45 - 08.00
07.30 - 08.30
08.00 - 10.10
		
10.30 - 13.00
13.30

Neděle 24. 8.
snídaně (internát Zeyerova) a výdej balíčků na cestu
odjezd autobusů z internátu podle ateliérů
zvukové zkoušky ateliérů (dle rozpisu
v Domě kultury)

Slavnostní koncert se společným zpíváním

závěr festivalu - šťastnou cestu!

* Noste neustále účastnickou jmenovku – slouží i jako vstupenka na
koncerty a společenský večer.
* Pozor na správné parkování v centru Liberce, „botičky“ jsou drahé :-))

Programme for Festival-Participants
13.00 - 18.30
15.00 - 20.00
16:00 - 24.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.30
		
20.00 - 23.00
07.15 - 08.30
08.30 - 10.00
		
09.00 - 10.00
		
10.30 - 13.00
13.00 - 14.30
14.45 - 17.30
17.00 - 19.00
19.00 - 20.30

Thursday 23. 8.
registration in the DK - House of Culture
accommodation in Zeyerova dormitory
accommodation in the gym in Barvířská
dinner (Eurest)
festival opening and common singing
in the House of Culture
rehearsals in workshops
Friday 24. 8.
breakfast (Zeyerova dormitory)
additional registration for latecomers
in the House of Culture
voice warm-up and common singing in
the House of Culture
rehearsals in workshops
lunch (Eurest)
rehearsals in workshops (according to the workshops)
dinner (Eurest)

Choir concert (performed by the guests
		 of the festival) KSC Lidové sady

21.00 - 01.00 Evening party in the House of Culture
0:30 - 01:30 departure of buses to the Zeyerova dormitory

07.15 - 08.30
09.00 - 10.00
		
10.30 - 13.00
12.45 - 14.15
14.00 - 18.00
17.45 - 19.00
20.00 - 21:30

Saturday 25. 8.
breakfast (Zeyerova dormitory)
voice warm-up and common singing
in the House of Culture
rehearsals in workshops (according to the workshops)
lunch (Eurest)
rehearsals in workshops (according to workshops)
dinner (Eurest)

Choir concert (performed by the guests
		 of the festival) Kostel sv. Antonína
		 Velikého - Sokolské square
06.45 - 08.00
		
07.30 - 08.30
		
08.00 - 10.10
		
10.30 - 13.00
13.30

Sunday 26. 8.
breakfast and dispense of food packages
for the journey home (Zeyerova dormitory)
departure of buses from the dormitory
according to the workshops
sound rehearsals of particualar workshops
(according to a schedule in the House of Culture)

Final concert and common singing

Farewell!

* Please wear your participant badge all the time – it serves as entrance
ticket to concerts and evening party.
* Please be careful about correct parking – police fines are expensive :-))

Programm für Festival-Teilnehmer
13.00 - 18.30
15.00 - 20.00
16:00 - 24.00
17.00 - 18.30
18.30 - 19.30
		
20.00 - 23.00
07.15 - 08.30
08.30 - 10.00
		
09.00 - 10.00
		
10.30 - 13.00
13.00 - 14.30
14.45 - 17.30
17.00 - 19.00
19.00 - 20.30

Donnerstag 23. 8.
Anmeldung im DK - Haus der Kultur
Zuweisung der Zimmer im Internat Zeyerova
Zuweisung der Grundschule Barvířská
Abendessen (Eurest)
Eröffnung des Festivals und gemeinsames
Singen im Haus der Kultur,
Proben in den Ateliers
Freitag 24. 8.
Frühstück (Internat Zeyerova)
Nachträgliche Anmeldung für verspätete
Teilnehmer im Haus der Kultur
Einsingen und gemeinsames Singen
im Haus der Kultur
Proben in den Ateliers
Mittagessen (Eurest)
Proben in den Ateliers (je nach Atelier)
Abendessen (Eurest)

Chorkonzert (die Gäste des Festivales)
		 KSC Lidové sady

21.00 - 01.00 Gemeinsamer Abend im Haus der Kultur
0:30 - 01:30 Abfahrt des Autobusses nach Internat Zeyerova

07.15 - 08.30
09.00 - 10.00
		
10.30 - 13.00
12.45 - 14.15
14.00 - 18.00
17.45 - 19.00
20.00 - 21:30

Samstag 25. 8.
Frühstück (Internat Zeyerova)
Einsingen und gemeinsames Singen
im Haus der Kultur
Proben in den Ateliers (je nach Atelier)
Mittagessen (Eurest)
Proben in den Ateliers
Abendessen (Eurest)

Chorkonzert (die Gäste des Festivales)
		 Kostel sv. Antonína Velikého
		 - Sokolské Marktplatz
06.45 - 08.00
		
07.30 - 08.30
		
08.00 - 10.10

Sonntag 26. 8.
Frühstück und Ausgabe des Lunchpaketes
für die Reise (Internat Zeyerova)
Abfahrt des Autobusses vom Internat
nach Ateliers
Klangproben die Ateliers im Haus der Kultur

10.30 - 13.00 Festkonzert (auch mit gemeinsamem Singen)
13.30 Gute Reise!
* Trägen Sie Ihres Teilnehmer-Namenschild ständig – es dient als Eintrittskarte zum Konzerten und Gemeinsamer Abend.
* Bitte beachten Sie Haltverbote – Polizeistrafen sind teuer :-))

