
Roman Válek si vybral pro letošní ateliér skladbu Martina 
Jakubíčka Marie, protože se mu to zdálo málo, dohodl se 
s autorem, že k tomu napíše nějakou předehru. A jak sám 
prezentoval ateliéru, skládání mělo takovýto průběh: „Chtěl 
jsem něco jednoduchého, čtyřhlasého, acapela... Martin 
skladbu napsal a poslal mi ji. Už když noty lezly z tiskárny, 
mi vlasy vstávaly na hlavě (to si při Romanově bujné ku-

drnaté kštici skoro nedovedeme představit) - skladba byla 
osmihlas, s doprovodem nástrojů a docela náročná na tak 
krátký nácvik, tak jsem se s Martinem domluvil, ať napíše 
ještě něco jiného.“  - Tak vám z původní skladby nabízíme 
alespoň ukázky... - Text skladby pochází z novin - blíže ne-
určených.

zaznělo mezi organizátory: 
- cizinců je letos málo, tak jsme je asi trochu zanetbali (ne-
překládané úvodní proslovy a pod.)
- no co, však nepřijeli na kecy, ale zpívat!

Libor Sládek sklidil v pátek na společenském večeru po-
tlesk, nebylo to však za žádný umělecký výkon, ale za tato 

slova: „Objednal jsem Staminu!“  Kdo ví, ví!  A ostatní? Ti 
se to doví třeba příště :-)

Tak se nám další ročník festivalu naplnil, děkujeme, že jste 
přijeli a doufáme, že jste si zpívání i ostatní dění pořádně 
užili. Těšíme se na vás zase za rok! Vaši organizátoři.

Bohemia cantat Liberec 2011!!!
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ateliér 5 – Luboš Hána
Kdo tam zpíval to G? No to je dobrý, to tam můžeme ne-
chat, to nám dělá septakord.

Pánové, na to se postavte, máte sólíčko. Sice krátké, ale 
intenzivní…

Ta pomlka je občas důležitější než slova.

Tenoři: Jsme v hajzlu…
L.H.: To nevadí, tvařte se šťastně a nikdo to nepozná… 

O výslovnost nejde,hlavně aby ta písnička nějak zazněla.

Na téma noty: „Ty puntíky ignorujte…“

Tam si zpívejte co chcete

Tam se soprány vybahněte

Tam bude osmihlas, to bude automatika, toho se nelekejte

Dm…dm…, ne žádný dům – barák

Mezi tím lítáním by měla být mezera

Alty:  A my jsme v háji!
L.H.:  No tak to na sobě nenechte znát

Jasný, v pohodě, pak už to dotlačíme (po dozpívání půl 
taktu)

Nejsme amíci ani černoši, jsme tady na dovolené a je to 
taková předstíraná „JAZZOVINA“

No výslovnost, hlavně aby ta písnička tak nějak zněla - i kdyby 
jste zpívali „dý-da“ a zbytek se pak naučíte doma v pondělí

(Po příchodu bubeníka):  My to ještě moc neumíme, víš, tak 
my se do toho budeme tak nějak strefovat

(O chystaném sólu):  Představoval bych si tam nějakej 
hezkej alt a kdyby uměl zpívat, tak by to bylo taky dobrý

(Kainar upravený Lubošem Hánou samým):  Kdo to psal 
tohleto? To je strašný!

Ten rytmus tam musí být a ty noty se najdou… možná

osmistránková sekce „DUDLA SKETU“ – to se pak nějak 
vsákne a oposlouchá

soprány, vy zpíváte É! Tam má být DÉ! Ale taky je to pěkné, 
tak to tam nechte.

it‘s beebop (rychlá) - když to jde trochu hůř, tak zrychlíme

když nebudete vědět intonaci, to je jedno, hlavně dobře 
vyslovujte!

ateliér 2 - Jurij Galatenko
v piánu většinou povolí všechno

sopránky, nezpívejte tam „haleluja“, zpívejte klidně „hale-
loja“ všichni přece ví, že je tam „u“, o zbytek se postarají 
ostatní

já potřebuju tu notu jako stehno nahoře
a to stehno musí být veselé, to je právě ten vertikální úsměv

přišel jiný text, tak ho doneste divákům, možná i poslu-
chačům

jak vám dojdou tři prsty, tak to sundáme

počty nám nejdou

omlouvám se, že jsem vás zastavil v tom letu

plivejte ty konzonanty, bude vám líp rozumět



uděláme soutěž, kdo to vysloví líp

sice tenoři odešli jinam, ale dobře vyslovovali

nejlépe se to počítá od první doby

já už nemám další hlasy, které bych s vámi soprány spojil
první soprán, to je dar

celý sbor mlčí a jedna trčí 

ráno jsem zpíval kontraalt, u snídaně už céčko a teď už je 
to v pohodě

vy tam jdete totálně na mol
jídlo už dávno nemůže být bez éček a soprán zase bez áček

od 22. taktu jsme úplně v prdeli

amatérské sbory to obvykle cvičí tak 3 týdny... 
já bych tu s vámi byl rád, ale to mi nikdo nezaplatí... 
já bych s vámi byl i zadarmo... 
ale spíš ne

a tradičně to nedozpíváme

připomínám, dlouhá nota znamená bouličku: áááÁÁÁááá

prosím vás, nadechněte se všichni, nebo se udusíte

sopránům: Dyť furt dokolo to „a“ zpíváme, tak kde to hledáte?

pokud chceme začít tíš (= tišeji) neznamená to níž

oblouček je boulička, není to glizando, je to pod pokličkou

takže vstupní podmínky: tečkovaný rytmus, bouličky, dodr-
žovat notičky, a slzy v hlase

pokud mi nebudete usínat, já vám pak ještě něco řeknu

zatím ty tiché noty odešly, ale výslovnost se dostavila

proto jsem vám přidal hlasy, abyste tam neumírali 4, ale aby 
to nebylo naposledy

Sopránům se nedaří vyzpívat A. Sbormistr uvádí historku:
Mohutný Haendel v podobné situaci vezme do náruče zpě-
vačku a vykloní se s ní z okna. Ta mu okamžitě slíbí cokoliv. 
„Hledám zde okno, abych to alespoň na jedné zpěvačce 
předvedl“, praví sbormistr.

„Já neslyším konsonanty, plivejte, plivejte. Rozmazané King 
of Kings je jako takové vietnamské zpívání.“

„U altů jenom jedno nic, u ostatních dvě.“

„Tenor vám donese tón, když otevřete levé ucho.“

„Nezapomeňte notičku z 53. taktu, budete jí potřebovat v 54.“

„Když už je to česky, ať všechno plivete na zuby.“

„Naslovte to, zkraťte radosti, přijdou starosti.“

„Oni (alty) jsou na mol(l), vy (soprány) na dur.“

Závěr skladby do ztracena: „Čím déle to bude umírat, tím 
to bude lepší.“

„Já jim (sopránům) nemohu říct, že mají bezvýznamnou 
melodii, ale vy máte nejlepší melodii na světě, tak ji po-
řádně neste.“

„Pět dob a nic, jako máte prstů na ruce (alti). Tal soprán má 
na ruce stejně prstů.“

ateliér 3 - Roman Válek
klavíristovi Petrovi Ožanovi, který se dostavil na nácvik: 
klidně běžte, teď to cvičit nebudeme - to bude hrát autor, 
leda kdyby se nedostavil, budete to hrát na koncertě z listu. 
A čtyřručně!

Udělejte tenzi, je to jak formule, jen co to přijde a už je to pryč.

„Musíte tam dát to Es, když tam hodíte nějaký výkal, tak 
to nikdo nechytí.“

„Vsjem daroval spasenie“...

trochu dramaticky, to je ta věčná otázka...jestli jo nebo ne

„Všechno už je na BBC, ale tohle je tak pro rádio Jizerka“

„Líbí se vám ten první tón? Máte něco proti němu? Tak 
s ním něco udělejte! -Vsjem!- Jive by to tancovalo, ale po-
řádné hezké é, to nééé.“

Válková - Válkovi: „Oni umí říct i „r“, kdybys chtěl!“

Jenom výběr - „bobule“ (název výběru). Tak, basi a bobule!
Bobule i muži.

„Musíte tam být přesně! Jakmile tam vsunete nějaký výkal, 
tak ostatní budou reagovat také výkalem.“ (o nástupech 
a tónech)

„Postaví se zadní řada, bobule sedí.“

„Bobule se postaví! Vezme to první hlas s tenorem - ostatní 
bobule se posadí.“

Tutti - Bobule - Tutti

„U“ je vokální studna.

„Jenom mezzoforte a řezat! (nechat tu hlasivku jan tak 
lechtat). Pak to musíme spojit nějak s tím řevem.“

„Nevím důvod, proč by se to tam posralo. Resp. vždycky se 
to tam může posrat...“

„Vemte si malovátka...“ 
„...máte to tam?“ (zápis poznámek do not a následná kon-
trola)

„Pak je tuťuli muťuli.“

„Tady máme jeden vocas..., - dámy, podívejte se!“
Na smích jedné ze sboristek:“To je zvláštní sbor, tady jsou 
některé dámy zkaženější než muži.“

Že bychom zazpívali první 3 takty a pak MUZICA DULCE?

Kiks fortissmo: „...to prodáme:-)“

„Aby to bylo otorinolaryngologicky vpořádku, ano?“

„Je to  možná otorinolaryngologicky správně, ale jinak úpl-
ně blbě.“

RV: Zakřičte to!
Odpověď: Jako intonačně? 
RV: Ne, zkuste to hezky zakřičet.
Pokus: !!!Musica dulce!!!
RV: Paráda! A nakonec je to i intonačně správně. Autor to 
stejně ani nepozná.

„To byl dobrý nápad. To musím, bohužel, uznat.“ (Na ko-
mentář své ženy k sopránům)

„Na tady ten přechod es a g se zaměřte, jo? Hlavně o pau-
zách a v noci.“

„Sólo pro mikrofonistku a doprovod“ (naznačení jak má 
znít soprán a zbytek sboru)

U závěrečného Amiň - Marie: „Tady si napište: NE JAKO DE-
BIL. Zazpívejte to jako hodné maminky.“

„V případě tohodle budu říkat „kompoziční místo“. (dost 
harmonicky divoký přechod - modulace)

„Díra jako hovado tam je - za Ježíškem, jo?“ (U textu: 
O mati Boga vyšněvo Christa, - carja...

„Začít z piána, je jako výčuh z křoví!“
Reakce sboru: Výčuh nebo výčuch?
RV: Výčug!

Zjišťovací generálka = Zjišťovacví objížděčka

„Nezapomeňte, že to jsou obézní tučňáci.“ (o výrazu sklad-
by Musica)

„Ten motor altovej - je v pořádku.“ (Musica)

„Buď tak, nebo tak. Máte kreativní přístup. Pokaždé děláte 
něco jinak.“

„Zkusíme reagovat na todle...“ (na ukázku dizonantního 
klavírního doprovodu na chytání tónu)


