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27. - 30. 8. 2009
Milí účastníci festivalu, vítejte na letošním ročníku festivalu
- již sedmnáctém a posedmé v Liberci.
Každý ročník je v mnohém stejný a něčím vyjímečný, (například loni jsme měli dokonce 7 ateliérů) letos festival teprve
začíná, takže pro vás zatím těžko hodnotit, my však víme,
že pro nás to letos byly přípravy asi nejtěžší. A proč? Protože
tolik průšvihů, co bylo během letošních příprav, vydalo dohromady snad za všechny liberecké ročníky: tak třeba že jeden
sbormistr odřekl účast a v průběhu přihlašování jsme sháněli
jiného a měnili repertoár ateliéru, nebo jiný nejmenovaný
sbormistr a skladatel, který slíbil na festival složit skladbu pro
svůj ateliér, asi neměl inspiraci a musel sáhnout do šuplíku
po svém starším, již hotovém díle - to by tak nevadilo, jen v té
skladbě má kromě sboru i smyčcový kvartet. A tam byl další
zádrhel, kvartet měl domluven, ale ti muzikanti, jak jinak,
odřekli, tak jsme sháněli jiné, ale zkuste to, dva týdny před
festivalem sehnat smyčcový kvartet - třeba z divadla, jenže
tam mají ještě prázdniny a muzikanti jsou kdo ví kde, pak
přijedou, kouknou na noty a řeknou ne, tak sháníte jiné, máte
první housle, pak i druhé, přislíbené cello (nakonec máme
cella dvě) a teď ještě violu..., viola není, už jsem se i nabídl, že
bych ji zahrál já sám, ale pár let jsem na ni nehrál a předtím
už vůbec, takže by to asi nešlo a hlavně bych pak neměl čas
psát plky do občasníku a následně vy co číst. Sbormistr poslal
partituru, koukáme na ni při kopírování a ejhle, tady jsou napsané i zvony, hned voláme: „pane sbormistře, ty zvony tam
budou?“ „Zvony? Budou!“ „Aha a máte je?“ „Ne...“ Tak tedy
ještě sháníme zvony a zvoníka (máme zvonici :-) ) Den před
festivalem máme snad už i celý kvartet, teď jim ještě doručit
noty a že mnoho času na zkoušení není, tak ať jim to jde
hezky od ruky, nebo od smyčce?
Překvapení nás čekala i na jiných místech, v Domě kultury
z úsporných důvodů tak snižovali stavy zaměstnanců, že
už jim skoro žádný nezbyl a když došlo na zavěšení plachty
s logem festivalu, neměl to kdo provést. Prý externí firma
s plošinou (která je právě v servisu :-( )... Chtěli jsme si zavěsit sami, o tom zase nechtěli slyšet v DK, nakonec jsme
* Noste neustále účastnickou jmenovku – slouží i jako
vstupenka na koncerty společenský večer.
* Pozor na správné parkování v centru Liberce,
„botičky“ jsou drahé :-))

je ukecali horolezcem s živností na výškové práce - stejně
jsme na té střeše byli s ním.... Tak mne napadlo, jestli příští rok nedáme do přihlášek ještě kolonku: „zaměstnání“,
abychom měli po ruce nějaké rezervy z vašich řad - tolik
zpěváků, to je jistě i spousta šikovných rukou... A seznam
zdatných muzikantů by také nebyl k zahození :-) .
Plachta s logem Bohemia cantat na kulturáku má letos ještě
jednu zvláštnost - je krásně vidět z Pražské ulice, což dříve
nebylo, protože stínilo Tesco (dříve obchodní dům Ještěd),
nyní je tam staveniště a příští rok tam už bude nějaká další
nákupní krabice, jako by jich už nebylo v Liberci dost. Kdyby
tak raději postavili třeba koncertní sál...
Na druhé straně máte časový program festivalu, v tištěném
barevném programu naleznete mapku s umístěním zkušeben jednotlivých ateliérů a program jednotlivých koncertů.
Dostli jste sice mailem pokyny i s kontakty na manažery
vašich ateliérů (kdyby bylo třeba), ale třeba jste si je nevytiskli, nebo ani mail nečetli.. tak ještě pro jistotu (používejte
jen v nutných případech a jen po dobu festivalu
Manažeři ateliéru
Telefon
1 Anička
Bečvářová
604 987 030
1 Mirek
Saska
723 014 112
2 Jana
Karpíšková
608 637 383
2 Zuzana Kubelková
723 572 926
3 Ivan
Zvonár 604 159 775, 724 244 800
3 Jana
Frydrychová
724 549 565
4 Hana
Kolomazníková
777 992 536
4 Ondřej
Medůna
777 958 611
5 Lenka
Macnerová
604 462 219
5 Radek
Plašek
776 323 369
6 Jana
Marešová
608 082 575
6 Pavel
Grmela
604 386 948
I letos jsme si pro vás připravili malou veselou soutěž - vyberte ve svém ateliéru kvartet (čtyři zpěváky či zpěvačky),
který bude ateliér reprezentovat v klání na společenském
večeru. Více se dovíte těsně před soutěží. Prozradíme jen,
že to nebude soutěž pěvecká.
* Trägen Sie Ihres Teilnehmer-Namenschild ständig – es dient als
Eintrittskarte zum Konzerten und Gemeinsamer Abend.
* Bitte beachten Sie Haltverbote – Polizeistrafen sind teuer :-))

Program festivalu

Festivalprogramm

čtvrtek 27. 8. 2009
13:00 - 18:30 registrace účastníků v předsálí Domu kultury
15:00 - 20:00 ubytování - na internátě Zeyerova
16:00 - 24:00 ubytování - v tělocvičně Zš Barvířská ul.
17:00 - 18:30 večeře (Eurest)
18:30 - 19:30 zahájení festivalu a společné zpívání v Domě
kultury
20:00 - 23:00 ateliérové zkoušky - dle rozpisu

Donnerstag 27. 8. 2009
13:00 - 18:30 Eintragung der Teilnehmer im Vorsaal des Kulturhauses
15:00 - 20:00 Einchecken für Unterkunft – im Schulheim Zeyerova
16:00 - 24:00 Einchecken der Unterkunft – in der Turnhalle der
Grundschule in der Straße Barvířská
17:00 - 18:30 Abendessen (Eurest)
18:30 - 19:30 Eröffnung des Festivals und gemeinsames Singen in dem
Kulturhaus (Dům kultury)
20:00 - 23:00 Atelierproben – nach Plan

pátek 28. 8. 2009
7:15 - 8:30
snídaně (internát Zeyerova)
8:30 - 10:00 dodatečná registrace pro opozdilé účastníky
v Domě kultury
9:00 - 10:00 rozezpívání a společné zpívání v Domě kultury
10:30 - 13:00 ateliérové zkoušky - dle rozpisu
13:00 - 14:30 oběd (Eurest)
14:45 - 17:30 ateliérové zkoušky - dle rozpisu
17:00 - 19:00 večeře (Eurest)
19:00 - 20:30 1. festivalový koncert - KSC Lidové sady
účinkují sbory Ventilky, Kakofon, Blue Stone
21:00 - 01:00 společenský večer pro účastníky v Domě kultury
sobota 29. 8. 2009
7:15 - 8:30
snídaně (internát Zeyerova)
9:00 - 10:00 rozezpívání a společné zpívání v Domě kultury
10:30 - 13:00 ateliérové zkoušky - dle rozpisu
12:45 - 14:15 oběd (Eurest)
14:00 - 18:00 ateliérové zkoušky - dle rozpisu
17:45 - 19:00 večeře (Eurest)
20:00 - 21:30 2. festivalový koncert - Kostel sv. Antonína
Velikého - Sokolovské nám.
Představí se část ateliérů s duchovním repertoárem a jako hosté komorní sbor Rosex z Liberce.
neděle 30. 8. 2009
6:45 - 8:00
snídaně (internát) + výdej balíčků
7:30 - 7:45
odjezdy autobusů z internátu Zeyerova do Domu
kultury - dle rozpisu
8:00 - 10:00 rozezpívání a zvukové zkoušky v Domě kultury
10:30 - 13:00 Závěrečný festivalový koncert v Domě kultury
účinkují všechny festivalové ateliéry
13:30
závěr festivalu - šťastnou cestu !

Freitag 28. 8. 2009
7:15 - 8:30
Frühstück (Schulheim Zeyerova)
8:30 - 10:00 Nachträgliche Eintragung für verspätete Teilnehmer in
dem Kulturhaus
9:00 - 10:00 Warmsingen und gemeinsames Singen im Kulturhaus
(Dům kultury)
10:30 - 13:00 Atelierproben – nach Plan
13:00 - 14:30 Mittagessen (Eurest)
14:45 - 17:30 Atelierproben – nach Plan
17:00 - 19:00 Abendessen (Eurest)
19:00 - 20:30 1. Festivalkonzert - KSC Lidové sady
Ventilky, Kakofon, Blue Stone
21:00 - 01:00 Gesellschaftlicher Abend für Teilnehmer im Kulturhaus
(Dům kultury)
Samstag 29. 8. 2009
7:15 - 8:30
Frühstück (Schulheim Zeyerova)
9:00 - 10:00 Warmsingen und gemeinsames Singen im Kulturhaus
10:30 - 13:00 Atelierproben – nach Plan
12:45 - 14:15 Mittagessen (Eurest)
14:00 - 18:00 Atelierproben – nach Plan
17:45 - 19:00 Abendessen (Eurest)
20:00 - 21:30 2. Festivalkonzert – Kirche von Skt. Antonius dem
Großen) (Kostel sv. Antonína Velikého) - Sokolovské nám.
 	
Ein Teil der Ateliere mit Spiritualrepertoire stellt sich vor
und als Gäste erscheinen Kammerchor Rosex aus Liberec.
Sonntag 30. 8. 2009
6:45 - 8:00
Frühstück (Schulheim) + Abgabe von Paketen
7:30 - 7:45
Busabfahrten von dem Schulheim Zeyerova zu dem
Kulturhaus (Dům kultury) – nach Plan
8:00 - 10:00 Warmsingen und Audioproben in dem Kulturhaus (Dům
kultury)
10:30 - 13:00 Abschlussfestivalkonzert in dem Kulturhaus (Dům
kultury)
Alle Festivalateliere treten auf
13:30
Abschluss des Festivals – Gute Heimfahrt !

