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20. - 23. 8. 2015
Za dinosaurů ….aneb trocha historie nikoho nezabije ….
...první ročník „našeho“ festivalu byl spáchám Matkou
zakladatelkou a Otcem zakladatelem ještě před revolucí
(není myšlena VŘSR - pro mladší ročníky Velká říjnová socialistická...pozn. autora) v září 1989 v Havlíčkově Brodě.
Tam proběhlo 10 ročníků a u „nás“ v Liberci už dalších 13
(s letošním).
pokračování příště...

Vít Aschenbrenner

Jiří Kratochvíl

O co méně ke čtení, o to více ke koukání - foto Ondra Staněk
Dita Kosmáková

Jiří Slovík

Total Vocal

Ondra Staněk se svou můzou

Total Vocal

Ateliér 1 - Vít Aschenbrenner
• Ta cesta k tomu „Dominovi“ je dobrá.
• Více slunce!
• Ty zuby vám úplně musí lézt ven.
• A tady to s tebou úplně lomcuje. (K používání bránice)
• Jste luxusní!
• Ligatura znamená sluníčko, vždycky.
• Bas zpívá přesně podle not, což je záhuba pro nás.
• To je asi nejhnusnější místo, které Brixi napsal (Ex hoc
nunc)
• Dáme to s tenourem.
• Basy, dýchate vy u vás vůbec ve sboru?
• Vy se asi dívate na filmy pro pamětníky! A ještě zpomaleně!
• Vždycky se najde dobrovolník, který to myslí jinak. (Při
nepovedeném zpěvu)
• Šlo by to i hůř, ale...
• Nekomponuj mi tam!
• Až to bude v pekelném tempu, tyhle preháněčky vás
zachrání.
• Basy, nezvracejte ty poslední noty!
• Vy jste takový stádo krtků, vykouknete, sluníčko a frrrr...
• Já myslím, že ostatní sbormistři jsou přísnější, už jely
sanitky...
• Je tam piano! Nasadit a zdrhnout!
• Osminové pauzy jsou mnohem dulezitejsi nez nasledujici
noty.
• Huba vám může upadnout, ale když nepoužíváte bránici,
je vám to prd platný.
• Toto tempo je bezpečné, ale ne pěkné.
• Mějte čerta v těle i v očích.
• Já vaši bránici necítím, ale slyším.
• Rozsviťte se rovnou.
• Každá nota, na kterou se vykvajznete, je vykvajznutá.
• Jak vám umřel ten křecek, tak to už jste překonali. Ne
smutně! Tak teď vám asi umřel druhej (k basům)
• K basům: Buďte na „ne“ basoví.
• Můžete na ten začátek bejt trošku připrevený? Trošku
jako „vím a dám“?
• Kýváním nic nevykývate.
• Dobrý nádech dělá krásnou hudbu.
• Když se nadechnete, budete štastní lidé.
• Voni to odlehčili a vono to bylo vtipný. Teď je to divný.
• Najděte nějakou strategii, abyste trefili „ a“.
• Když se na mne díváte, zpíváte o 300% líp, logicky.

Ateliér 4 - Tomáš Novotný
• Židovští rabíni vyprávěli svému lidu příběhy, tak já vám
také jeden příběh povím. V jednom sboru onemocněl
dirigent. Jeden z tenorů se ho odhodlal zastupovat.
Zastupoval jeden měsíc, dva, tři... ale pak se dirigent
uzdravil a vrátil se na svoje místo. No a tenor se vrátil
mezi zpěváky. A co se nestalo... Ostatní tenoři se ho ptali
s úžasem: „Kde jsi byl tak dlouho? Vždyť jsme tě skoro
čtvrt roku vůbec neviděli.“
• A další příběh: V jednom vinařském kraji se starý farář
loučil s farníky. Domluvili se vinaři, že mu na rozloučenou věnují každý dva litry vína do společného sudu.
V den rozloučení byl sud načat. Ale co to? Místo vína
z něj tekla voda. Že by zazrak? Kdepak! To jen každý
z vinařů si myslel, že když do společného sudu dá místo
vína vodu, nic se nestane.
Ateliér 6 - Dita Kosmáková
• Ještě vám to zahraju jednou a zkusím to bez chyb.
• Zkuste spojit nohu se zpěvem.
• Jakto, že jednou zpíváte předsazené osmičky, když je norámlně neumíte? Tady máte být ale na první dobu.
• Zpíváte krásně, ale pomalu.
• To bylo dneska to nejlepší, ale pořád to nebylo dobře.
• Jsem vaše zrcadlo a teď si představte, že mluvíte k blbcovi a že podložený text říká: „Ty jsi úplný debil.“
• Vy musíte myslet s těma altama: YÁ, DÍ.
• Není to překvapení, vy víte, že to příjde.
• Teď už je ale i ta první pozdě.
• Rytmus neplatí jen pro první dva takty.
• No, já jsem si všimla, že tam to unisono zpíváte dvouhlasně, ale mně to nevadí, když to ladí.
• -Zkuste tam být vždy napřed a budete tam včas
• - myslete na čelisti (Film) aaaA. aaA
• - ženský v sopránu, ukousnu vám hlavu (když zase zpívaly
operně)
• - Někdo v basu je tam jinde - já (jeden bas) - to je frajer
(zahlásil jiný bas)
Ateliér 2 - Jiří Kratochvíl
• Tlačíte na tempo a na hlasivky.
• Přesuň se, ať se mi tu nemotáš, já už jsem starý člověk,
mohl bych se vylekat.
• Kde je alt 2? Jsem se úplně vyděsil.
• Modifikujte to všechno na A...no ale nějaký samohlásky

