
Itinerář zájezdu Severáčku

FRANCIE
16. - 19. prosince 2022



Milí Severáčci,
máme před sebou letos od října čtvrtý zahraniční zájezd, tentokrát do

země, jejíž návštěvy mají v historii Severáčku místo nejpřednější – do Francie.
V létě t. r. se na mě obrátila s dotazem organizátorka sborového festivalu Les
Voix de Noël, který se koná v Nieul sur l’Autisse, zda bychom se jej jako jediný
zahraniční zástupce nezúčastnili. Mám radost, že jsme vše dojednali a že tímto
zájezdem završíme naše zahraniční cestování za tento kalendářní rok, kdy jsme
navštívili Belgii, Lucembursko, Slovensko, Koreu, znovu Belgii a nyní Francii… Na
obou festivalových koncertech se od nás očekává profesionální výkon a já věřím,
že zazpíváme co nejlépe a jak je u Severáčku zvykem, s úsměvem a radostí.

Za dospělé s vámi jedu já, samozřejmě naše klavíristka Eva Dvořáková,
Radky Fryčová (na tu se obracejte i jako na zdravotnici zájezdu) a paní Lenka
Fričová, členka výboru KPS.

Nebyla bych to já, abych nepřipomínala hlasovou hygienu, každý hlas,
který by v důsledku indispozice „vypadl“ bude velmi chybět. Musíme počítat
s tím, že i čtyřdenní zájezd je z hlediska hlasové hygieny namáhavý. Jak je již
naším zvykem (a protože ne všechno se stihne na zkouškách 😊), vezměte si
s sebou na cestu noty – zejména opakovat hlavně francouzské texty… Prvořadým
cílem každého zájezdu Severáčku je zazpívat co nejlépe, a to jde jen se zdravým a
odpočatým hlasem. A i když tento zájezd nebude co do počtu koncertních
vystoupení a délky tak náročný, je potřeba na to myslet. Uvidíte, že pak budete
mít ze společných vystoupení o to větší radost. A o to nám, myslím, jde všem –
abychom krásně zpívali a dobře reprezentovali naše město a naši zemi.

Dobrou náladu, pohodu, zdraví (nejen to hlasové) a příjemné cestování
vám všem přeje

Silvie Langrová
PS: Opět budeme dávat zprávy i aktuální fota na naše stránky www.severacek.cz
a Facebook.

http://www.severacek.cz/


Rámcový itinerář

Pátek 16. 12. 2022

 Odjezd od ZUŠ v 5.00 hod. (nakládání + kontrola dokladů 4.50 hod.)
 Let Praha – Nantes v 8.35 z Letiště Václava Havla
 10.55 hod. přílet do Nantes, odjezd do Nieul sur l‘Autise
 ubytování a oběd v Centre du Vignaud
 odpoledne prohlídka opatství, zkouška
 večeře v Centre du Vignaud

Sobota 17. 12. 2022

 9.00 hod. snídaně, volné dopoledne
 12.30 hod. oběd
 16.00 hod. zkouška
 18.45 hod. večeře
 20.30 hod. večerní koncert v rámci festivalu v kostele Nieul sur l‘Autise

Neděle 18. 12. 2022

 9.00 hod. snídaně
 12.15 hod. oběd
 odjezd do Les Lucs sur Bologne (100 km)
 14.45 hod. zkouška v l’Historial
 17.30 hod. recepce
 18.30 hod. koncert v l’Historial Vendée
 20.15 hod. odjezd do hotelu Ibis Budget Mouiulleron le Captif + večeře

Pondělí 19. 12. 2022

 8.00 hod. snídaně, odjezd do Nantes
 dopoledne prohlídka Nantes, volný čas, oběd v rámci volna každý sám
 14.15 přejezd na letiště; 17.20 hod. odlet Nantes – Praha
 19.25 hod. přílet na Letiště V. Havla v Praze
 cca 22.00 hod. příjezd do Liberce



___________________________________________________________________________

PROGRAM KONCERTŮ

1. část – kroj Severáčku

anonym A na zemi upokojení
Jan Facilis Boleslavský Když jsi v štěstí
Jan Campanus Vodňanský Rorando coeli
Henry Purcell Come ye sons of art
Carl Mozart Zkouška na koncert
César Franck Panis angelicus
Francis Poulenc Ave Maria (Dialogy karmelitek)
Benjamin Britten The Ceremony of Carols (Balulalow,

This little Babe)
Bruno Coulais Slavíci v kleci (výběr)
upr. Philip G. Wilkinson Joshua fight de battle ob Jericho
John Williams Somewhere in my memory
tradicional,
     arranged by Ray Charles

Jingle Bells

2. část – folklorní kroj + vlněný šátek

upr. Milan Uherek Ej, děvča orešanské
Antonín Dvořák Moravské dvojzpěvy (výběr)
Ilja Hurník Červnová noc (výběr)
Peter Špilák Ara more
Václav Karel Holan Rovenský Spanilé z archy holubičky
upr. Milan Uherek Frajír, milý frajír

Už ho vedou, Martina
upr. Milan Uherek České, moravské a francouzské

koledy


