X. Celostátní festival dětských pěveckých sborů
Porta Musicae
Nový Jičín 2014

Vážení účastníci, drazí přátelé,
srdečný pozdrav Vám všem, kteří jste přijali pozvání k účasti na jubilejním X. Celostátním
festivalu dětských pěveckých sborů PORTA MUSICAE NOVÝ JIČÍN 7. - 9.11. 2014.
Jménem pořadatelů posíláme informace na které jistě netrpělivě čekáte. Jízdní řád celého
festivalu je zveřejněn na stránkách: www.ondraseknj.cz
V první řadě Vás chceme informovat o tom, že celé festivalové dění je natáčeno TV
NOE a Zahajovací koncert a Galakoncert jsou přenášeny „živě“ . Je tedy nutno zaujmout
místa v sále včas a veškerý pohyb v divadle musí probíhat spořádaně a v naprosté tichosti .
Na galakoncert si každý sbor připraví jednu libovolnou píseň max. do 4 minut.
Jak je uvedeno v programu před Zahajovacím koncertem a před Galakoncertem
proběhne krátké secvičení Smetanových Tří písní a Ptáčkovy Pod našima vršíčkama.
Spoléháme, že tyto skladby budou děti zpívat zpaměti.
Sobotní workshop s paní Haruko Kuwabara jsme zorganizovali následovně. Sbory,
které účinkují dopoledne se zúčastní workshopu odpoledne a naopak, sbory účinkující
odpoledne se zúčastní dopoledního workshopu. Noty dostanou všichni až na místě a tyto
písně si společně zazpíváme na závěr Galakoncertu a ještě v neděli na Masarykově náměstí.

Podobně jako v minulých letech nejsme schopni stoprocentně zajistit financování
našeho festivalu. U sborů, které se budou v Novém Jičíně pouze stravovat (nenocují zde)
tento příspěvek činí 200,-- Kč na osobu (včetně sbormistra a doprovodu). U sborů, které
ubytováváme na ZŠ Tyršova, činí příspěvek 250,--Kč. Seminaristé, řidiči a ti z vás, kteří jste
se rozhodli nocovat v Hotelu Kalač platí 200,--Kč strava + ubytování 250,- Kč za l noc . Pokud
si bude řidič platit stravu sám v rámci svých nákladů, vystavíme mu potvrzení. Platbu je
možno uhradit přiloženou složenkou, bankovním převodem na číslo účtu, který je uveden na
složence. Úhradu lze rovněž provést na místě, po vašem příjezdu při prezenci sboru
v Beskydském divadle.
Sbory, které jsou ubytovány na ZŠ Tyršova 1 prosíme o slušné a ohleduplné chování
v celém areálu školy. Vedoucí souboru naléhavě žádáme, aby byl vždy zajištěn pedagogický
dozor u dětí. Nezapomeťe vzít s sebou: spacáky, karimatky a přezůvky do tříd.
Při prezentaci v Beskydském divadle prosíme o jmenný seznam dětí a jejich doprovodu.
V letošním roce doporučujeme v době volna navštívit novou, zajímavou expozici
výroby klobouků, která se nachází v „Informačním centru“ na náměstí v Novém Jičíně. Tato
prohlídka je pro Vás zdarma, při prezenci si nezapomeňte nahlásit čas prohlídky.
Přejeme Vám drazí přátelé mnoho sil v závěrečné přípravě a rovněž my pořadatelé se
vynasnažíme, abyste se u nás cítili spokojeně a abyste měli na tento jubilejní ročník ty
nejhezčí vzpomínky.

Těšíme se na Vás a přejeme šťastnou cestu do Nového Jičína.
Za realizační tým
Svatoslava Lenartová
tel. 605 743 203

Josef Zajíček
tel. 603 312 339

X. Celostátní festival dětských pěveckých sborů

PORTA MUSICAE
7. – 9. listopadu 2014, Nový Jičín

PROGRAM:
Koncerty a ostatní festivalové dění moderuje Radek Vincour.
Festivalová vystoupení, semináře a koncerty se konají v Beskydském divadle, není-li
uvedeno jinak.
Na koncerty, jednotlivá vystoupení a semináře mají účastníci a seminaristé Klubu
sbormistrů vstup zdarma. Všechny festivalové koncerty jsou natáčeny TV NOE,
proto je nezbytné, aby všichni návštěvníci koncertů zaujaly svá místa v sále nejméně
5 minut před začátkem jednotlivých koncertů.

PÁTEK 7. LISTOPADU
Pátek 7. 11.
14.00 – 17.00
17.00 – 18.30
18.30 – 19.00
19.00 – 20.30
21.00 – 22.00

prezence sborů a seminaristů v přízemí Beskydského divadla,
ubytování sborů, seminaristů a hostů (seminaristé a hosté budou
ubytováni v Hotelu Kalač)
večeře ZŠ Tyršova
nácvik závěrečného zpěvu – B. Smetana: Tři sbory (prof. J. Kolář),
V. Ptáček: Pod našima vršíčkama
Zahajovací koncert – Jitro a Ondrášek
seminář s Haruko Kuwabara (pouze sbormistři, seminaristé a hosté)
v malém sále Beskydského divadla

Sobota 8. 11.
7.00 – 8.30
8.00 – 9.00
9.00 – 10.20
10.30 – 12.20
12.00 – 14.00
13.30 – 14.30
14.30 – 15.50

snídaně ZŠ Tyršova
akustické zkoušky pro sbory účinkující dopoledne a´10 min.
(Slavíčci, Medvíďata, Domino, Mibidizo, Carmina)
seminář s Haruko Kuwabara – práce se sborem
(Radost, Kantiléna, Kvítek, Motýli, Severáček, Ondrášek)
2. festivalový koncert
(Slavíčci, Medvíďata, Domino, Mibidizo, Carmina)
oběd ZŠ Tyršova
akustické zkoušky pro sbory účinkující odpoledne a´10min
(Radost, Kantiléna, Kvítek, Motýli, Severáček)
seminář s Haruko Kuwabara – práce se sborem
(Slavíčci, Medvíďata, Domino, Mibidizo, Carmina, Jitro)

20.30

3.festivalový koncert
(Radost, Pražská kantiléna, Kvítek, Motýli, Severáček)
večeře ZŠ Tyršova
nácvik závěrečného zpěvu – B. Smetana: Tři sbory,
V. Ptáček: Pod našima vršíčkama
Galakoncert všech zúčastněných sborů max. 4 min. na sbor
společných zpěv - Smetana, Ptáček, písně z workshopu
ukončení – přesun z divadla do SVČ FOKUS

21.00 – 23.30

Společenský večer s diskotékou Mirka Rešla

16.00 - 17.50
17.00 – 18.40
18.40 – 19.00
19.00 – 20.30

Neděle 9. 11.
7.30 – 9.00
9.00
9.15 – 10.00
10.30

snídaně ZŠ Tyršova
sraz sborů před ZŠ Tyršova – společný průvod na náměstí
Společný zpěv na Masarykově náměstí – poděkování městu Nový
Jičín, odjezd sborů
Slavnostní mše v kostele Nanebevzetí Panny Marie (Ondrášek)

Zúčastněné sbory

Carmina Rychnov nad Kněžnou, Karel Štrégl, carmina@carminarychnov.cz
Domino Opava, Ivana Kleinová, domino@opava.cz
Jitro Hradec Králové, Jiří Skopal, jitro@jitro.cz
Kvítek Dačice, Vítězslav Hergesel, V.Hergesel@seznam.cz
Medvíďata Český Krumlov, Lukáš Holec, lukas.holec@centrum.cz
Mibidizo Valašské Meziřičí, Eva Ježíková, jezikova@zus-vm.cz
Motýli Šumperk, Tomáš Motýl, motyli@spk.cz
Ondrášek Nový Jičín

ondrasek@zus-nj.cz

Pražská kantiléna, Lea Esserová, lea.esserova@seznam.cz
Radost Praha, Vladislav Souček, soucek@radostpraha.cz
Severáček Liberec, Silvie Pálková, palkova@severacek.cz
Slavíček Praha, Alice Stavělová, a.stavelova@centrum.cz

