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SEVERÁČEK OSLAVÍ JARO  TRADIČNÍM JARNÍM KONCERTEM 

Liberecký Severáček, dětský sbor působící na kulturní scéně Liberce bezmála šedesát let, se představí 

domácímu publiku na Jarním koncertě v neděli 23. dubna od 17 hodin v Divadle F. X. Šaldy. Tradice jarních 

koncertů v libereckém divadle je skoro stejně dlouhá jako historie sboru, vždy se na nich představuje celý 

Severáček. Jarní koncert je jednak oslavou jara, ale také zaslouženou odměnou pro všechny zpěváky. 

„Tradiční Jarní koncert Severáčku patří po téměř šedesát let historie sboru do nabídky jarních koncertů vážné hudby 

v našem městě. Tuto tradici zahájila v roce 1959 vystoupení všech oddělení Severáčku s názvem ,Zpíváme maminkám‘ 

pod vedením zakladatelů Severáčku manželů Uherkových,“ uvádí sbormistryně Silvie Pálková. Jako vždy se na jevišti 

Divadla F. X. Šaldy v Liberci představí všechna oddělení Severáčku od nejmladších Malých zpěváčků přes Broučky 

zpěváčky a Plamínek po Koncertní a Komorní sbor pod vedením sbormistryň Silvie Pálkové, Andrey Čančarové 

a Radky Fryčové.   

Program koncertu již předznamenává nadcházející mimořádné výročí, které Severáček čeká – v září 2017 totiž vstupuje 

do své 60. koncertní sezóny. Přípravná oddělení i Koncertní sbor proto předvedou skladby, které Severáček provázely 

na všech jeho koncertech.  

Mimo to ale zazní i skladby nové. Jedním z vrcholů koncertu bude provedení kantáty Vítej máji Jiřího Berkovce, kterou 

společně zazpívají všechna oddělení Severáčku a též velmi náročná skladba Zdeňka Lukáše Poselství hudby, která 

v provedení Severáčku zazní vůbec poprvé a na jejíž uvedení se sbor připravoval několik měsíců. Pro publikum bude 

jistě také zajímavé vystoupení Koncertního sboru, který zazpívá a zatančí část populárního repertoáru, s nímž slavil 

mimořádné úspěchy na turné po Jižní Koreji v říjnu loňského roku. 

„Jarní koncert je pro nás vždy takovou oslavou jara a možností představit publiku opět nový repertoár. 

Pro severáčkovské děti je pak vyvrcholením příprav na zkouškách a soustředěních. Potlesk publika je pro ně odměnou 

a motivací pro další práci,“ dodává na závěr Silvie Pálková. 

 

Partneři akce | Statutární město Liberec, Radio Contact Liberec, Ochranný svaz autorský 

 

Fotografie z Jarního koncertu 2016 | https://www.zonerama.com/Severacek/Album/2884868  

Fotograf Karel Kašák 
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SEVERÁČEK,  L I B E R E C K Ý  D Ě T S K Ý  S B O R  ZUŠ  

 

Krásné dětské hlasy, vysoká umělecká úroveň a především úsměv a radost ze zpěvu – tím vším již téměř šedesát let 

obdarovává své posluchače doma i za hranicemi SEVERÁČEK, liberecký dětský sbor ZUŠ. 

Od svého založení v roce 1958 manželi Jiřinou a Milanem Uherkovými představuje Severáček velkou „sborovou rodinu“ 

– ve čtyřech přípravných odděleních a koncertním sboru nyní zpívá na dvě stě padesát děvčat a chlapců od čtyř do 

osmnácti let. 

Za šest desetiletí trvání prokázal Severáček své mimořádné kvality mnohými vítězstvími v domácích i zahraničních 

soutěžích. Nadšené ovace publika provázely Severáček v několika zemích, naposledy v říjnu roku 2016 v Jižní Koreji. 

V roce 2005 sbor reprezentoval Českou republiku na Světové výstavě EXPO v Japonsku. Severáček bývá též hostem 

Pražského jara – naposledy zde vystoupil se samostatným recitálem v roce 2013.  

Sbormistryní a uměleckou šéfkou Severáčku je Mgr. Silvie Pálková, absolventka Pardubické konzervatoře a Univerzity 

Hradec Králové. Je často zvána do porot našich a mezinárodních soutěží (Llangollen, Cantonigros ad.), organizuje 

sborové přehlídky a semináře, působí též jako sbormistryně smíšeného pěveckého sboru Ještěd a sólová zpěvačka. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KO N T A K T  

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