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ČESKÝ  DĚTSKÝ SBOR SEVERÁČEK UČAROVAL JIHOKOREJSKÉMU 

PUBLIKU 

Liberecký dětský pěvecký sbor Severáček se vrátil z úspěšného desetidenního koncertního turné v Jižní Koreji, 

kam odletěl na pozvání agentury Drim Culture & Art Management. Kromě samostatných koncertů byl pro děti 

připraven doprovodný program, setkání a společné koncerty s místními dětskými a mládežnickými sbory. 

V bohaté historii českého sboru, která sahá do roku 1958, je to druhá návštěva této země. Severáček pro turné po osmi 

jihokorejských městech přichystal nový program složený z české sborové hudby, moravských lidových písní i písní z 

amerických muzikálů. Samozřejmostí je i zpěv v jazyce země, do které Severáček přijíždí, a tentokrát si přichystal v 

korejštině hned tři písně. Korejci byli fascinováni čistotou hlasů a přirozeným muzikálním projevem libereckých 

zpěváků. 

„Bylo to asi nejúspěšnější turné Severáčku“, uvedla sbormistryně Silvie Pálková. „Naše děti skvěle reprezentovaly 

českou kulturu a sborové umění. Nezapomenutelným zážitkem kromě ohromného zájmu publika byl pro nás pobyt na 

tradiční korejské podhorské farmě, kde jsme si okusili původní způsob života místních. Vyráběli jsme i rýžové koláčky“, 

popsala sbormistryně.  

Osm vystoupení v naplněných obrovských luxusních koncertních sálech, autogramiády a neutuchající obdiv fanoušků a 

fanynek střídal doprovodný program připravený pro české děti uměleckým ředitelem institutu Gimhae Arts and Culture  

Center panem Un-ikem Changem, který velice mile překvapil nejen děti, ale i dospělý doprovod. Děti poznaly přepych 

moderních velkoměst i tvář staré tradiční Koreje, ochutnaly speciality místní kuchyně i atmosféru náboženských 

svatyní. Nesmělo chybět ani přespání v rodině dětí z KBS Ulsan Children’s Choir. Vřelost, srdečnost a věčně dobrá 

nálada Korejců tvoří nezapomenutelné vzpomínky, které si český sbor kromě dalšího pozvání s sebou přivezl domů. 

Na přípravě turné se dále podílel Kruh přátel Severáčku ve spolupráci se ZUŠ Liberec, King Sejong Institute Praha a 

podporu poskytla řada tradičních partnerů sboru, zejména Statutární město Liberec, Liberecký kraj a společnosti První 

regionální stavební a Gastron. 

 

Další fotografie v tiskové kvalitě ke stažení | www.zonerama.com/Severacek/Album/2295549   

 

KO N T A K T  

Silvie Pálková – sbormistryně 
Telefon |  +420 731 585 879 
Email | palkova@severacek.cz 

Oficiální stránky | www.severacek.cz  
Facebook | www.facebook.com/severacek  
Instagram | www.instagram.com/severacek  
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