Itinerář zájezdu Severáčku

ITÁLIE
13. – 18. října 2017

Milí Severáčci,
V pořadí druhý zájezd jubilejní šedesáté sezony nás zavede do nádherného města Riva
del Garda na břehu stejnojmenného jezera. Kromě závěrečného dne, kdy budeme mít čas
poznat toto město i jeho okolí, si jej však příliš neužijeme – to hlavní, proč do Itálie jedeme, je
12. ročník mezinárodní sborové soutěže „In… Canto sul Garda“. Jedeme soutěžit po dvou letech,
naposledy nám to v řecké Preveze vyšlo báječně i navzdory náročné cestě a velkému vedru.
Tentokrát to bude o něco těžší, neboť budeme soutěžit hned ve třech kategoriích. Na druhou
stranu, kdo někdy se Severáčkem soutěžil, dá mi jistě za pravdu, že je to nezapomenutelný
zážitek. Vždyť ve třech čtvrthodinách musíme zúročit veškerou náročnou práci na zkouškách.
Moc nám všem přeji, ať se nám to podaří a ať si společné soutěžní zápolení užijeme.
To nejdůležitější je samozřejmě udržet si hlasové zdraví – většina z vás na to dbá a i díky
tomu mají vystoupení v cizině stejný zvuk, jako bychom zpívali u nás. Tentokrát k tomu
připočtěme noční přejezd v autobuse, který bývá náročný a samozřejmě si každý zpěvák musí
během pobytu v Itálii hlídat hlasovou hygienu – každý nemocný či unavený hlas citelně ovlivní
výkon celého sboru na soutěžním pódiu – tak na to mysleme po celou dobu pobytu.
Cestovat budeme s autobusem firmy Šimon a jeho dvěma řidiči. Co se týče dospěláckého
týmu, tak pojedeme také v redukovanější podobě – já, naše klavíristka Eva a zdravotnice Ilonka
Kopecká.
Tak to je pro tuto chvíli vše, informace o jednotlivých dnech v Itálii najdete níže. Dobrou
náladu, pohodu, zdraví (nejen to hlasové) a příjemné cestování vám všem přeje
Silvie Pálková
PS: Opět budeme dávat zprávy (a pokud to půjde i fota) na naše stránky www.severacek.cz.

A teď už vzhůru do toho, co vše nás čeká:

PÁTEK 13. 10.
 sraz v 21.30 hod., nakládání do autobusu, rozloučení
 22.00 hod. odjezd od ZUŠ, celonoční přejezd do Itálie
SOBOTA 14. 10.





cca 13.00 příjezd do Riva del Garda, poté ubytování v hotelu
16.00 průvod zúčastněných sborů městem
19.00 večeře v hotelu
20.30 Zahajovací koncert, kde budeme jako diváci

NEDĚLE 15. 10.
 ráno snídaně v hotelu, volné dopoledne – odpočinek, zkouška a zároveň
příprava na soutěžní kategorii mladších
 15.20 zkouška na soutěžní vystoupení
 16.00 začátek soutěže v kategorii dětských sborů (soutěžíme jako třetí)
 19.00 večeře v hotelu
 20.30 „Friendship concert“ v kostele San Giovanni, kde zpíváme 20 min.
program
PONDĚLÍ 16. 10.
 ráno snídaně v hotelu, rozezpívání a příprava na soutěžní vystoupení
 11.40 zkouška na soutěžní vystoupení v kategorii mládežnických sborů
 11.50 zkouška na soutěžní vystoupení v kategorii folklóru
 13.15 začátek soutěže v kategorii mládežnických sborů (soutěžíme jako
první)
 15.15 začátek soutěže ve folklórní kategorii (soutěžíme jako šestí)
ÚTERÝ 17. 10.
 ráno snídaně v hotelu, volný den – prohlídka města, popř. si uděláme výlet
po okolí jezera Garda, osobní volno; odpoledne zkouška pokud bude
potřeba  a budeme zpívat na závěrečném koncertě
 večeře v hotelu
 20.30 Soutěž Grand Prize a vyhlášení výsledků
STŘEDA 18. 10.
 ráno snídaně v hotelu, poté odjezd a celodenní přejezd domů
 cca v 23.00 hod. příjezd do Liberce (bude upřesněno)

Co je nutné vzíti s sebou
 Platný cestovní pas či občanský průkaz
 kartičku pojišťovny + potvrzení o sjednaném cestovním pojištění (kontrola u odjezdu –
bez sjednaného pojištění na dobu zájezdu, stačí od 14. do 18. 10., se nikdo zájezdu nesmí
zúčastnit)
 oblečení na koncerty: koncertní kroj + boty, folklorní kroj + bílé ponožky, komora
„kanadský kroj“, severáčkovské tričko (libovolné), děvčata raději několikatery silonky a
také vhodné gumičky a sponky do vlasů
 Osobní věci na 5 dní, nezapomeňte pevné boty na výlety, nepromokavou bundu s kapucí,
pokrývku hlavy
 deštník
 Do autobusu si vezměte zavazdlo a do něho vše, co potřebujete na cestu - ke kufrům
během cesty nebude přístup
 Jídlo a pití do autobusu na noc a celou sobotu (v hotelu budeme mít večeři) + jídlo na
cestu zpět (jako „železná zásoba“ jsou vhodné sušenky, křehký chléb, instantní polévky nezapomeňte na hrníček a lžíci do autobusu)
 polštářek, lehkou deku (spacák) a pohodlné oblečení na první noc v autobusu
 pokud berete nějaké léky, nezapomeňte je a před odjezdem o tom písemně informujte
zdravotnici
 pokud rádi dokumentujete, tak nezapomeňte na foťák, i když budeme fotit společně a
fotky poté budou k dispozici na našich stránkách
 kapesné – není nutné mnoho (nechám to na vašich rodičích)
 Vezměte nějaké vhodné filmy či hudební dokumenty na MP3 či DVD na cestu do autobusu

A rada nakonec – s dobrou náladou a úsměvem se bude cestovat i zpívat báječně. Tak vzhůru
do toho…
itinerář pro vás připravila Silvie Pálková

