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Vánoce a dětské hlasy – to k  sobě neodmyslitelně patří. A samozřejmě u nás 
v Severáčku, kde je tradiční vánoční koncert jedním z nejdůležitějších koncertů celé 
koncertní sezony. Každým rokem na tomto místě popisuji vše, co jsme v  průběhu 
téměř uplynulého kalendářního roku prožili, komu všemu a kde u nás i v cizině jsme 
zpívali, a vždy znovu žasnu, jak jsme to jen mohli stihnout. 

Nejinak tomu bylo i letos. Rok jsme začali novoročními koncerty – dnes již 
tradičním zpíváním v kostele sv. Bonifáce v Liberci a představením Vánoční hvězda, 
na kterém jsme provedli části z nově chystaného muzikálu D. Rause a H. Bittmana. 
Mimochodem, na tyto koncerty vás srdečně zveme i v Novém roce (5. 1. v Hanychově 
a 12. 1. v Divadle F. X. Šaldy). Naše děti, které účinkují v opeře Bohéma, se též vydaly 
s operním ansámblem do Dánska a leden jsme zakončili soustředěním v Nové Pace. 
V únoru se konal již tradiční severáčkovský ples a nechybělo ani soustředění Plamínku 
v Oldřichově. V březnu jsme vystoupením na koncertu pro Svatavu Šubrtovou uctili 
památku této mimořádné hlasové pedagožky. Duben byl pro nás opravdu „nabitý“: 
Jarní koncert je vždy milou příležitostí pro vystoupení všech oddělení Severáčku 
a Koncertní sbor se vydal na zájezd do Bratislavy, kde zvítězil ve třech kategoriích 
a ještě si přivezl zvláštní cenu za dramaturgii. A na zlaté vlně jsme se vezli i na celostátní 
soutěži ZUŠ v Litomyšli v květnu. Také jsme sklidili velké ovace v Uničově, kde jsme 
vystoupili na celostátním kole přehlídky školních sborů. V červnu se naši Plamínci 
zúčastnili mezinárodního festivalu v Hradci Králové, v jehož rámci zpívali i v Litomyšli 
a v Praze. Do Letařovic jsme se těšili a o tom, že jsme si celé šestnáctidenní soustředění 
užili nejen pěvecky, ale i „tábornicky“, nemůže být pochyb. Hlavně jsme ale připravili 
pro následující sezonu jeden z nejnáročnějších cyklů, který byl pro dětské sbory napsán 
– Raichlovo Povídání o Janíčkovi a Aničce. Doufáme, že vám tuto náročnou kompozici 
představíme na Jarním koncertu Severáčku v příštím roce.

Po prázdninách jsme začali svižně – čekal nás totiž jeden z nejprestižnějších koncertů 
celé sezony. Společné vystoupení v  rámci mezinárodního festivalu Lípa Musica 
s legendárními Kings Singers bylo pro nás všechny nezapomenutelným zážitkem. Také 
jsme v rámci tohoto festivalu absolvovali samostatný koncert v Žitavě. V říjnu se poprvé 
představila na již tradičním koncertu všechna přípravná oddělení v naší ZUŠce a krátce 
nato jsme v Liberci přivítali chlapecký sbor Capella vocalis z německého Reutlingenu. 
V listopadu jsme na společném koncertu s bývalými členy Severáčku vzdali hold jeho 
zakladatelce Jiřině Uherkové a před týdnem jsme opět slavili – z Mezinárodního festivalu 
adventní a vánoční hudby s Cenou Petra Ebena v Praze jsme si v obou kategoriích 
přivezli nejvyšší ocenění a hlavní cenu Petra Ebena k tomu. A nyní trávíme s třicítkou 
dětí Plamínku i Koncertního sboru většinu času v našem divadle F. X. Šaldy, neboť 
společně s operním ansámblem chystáme novou inscenaci Janáčkovy Lišky Bystroušky, 
která bude mít premiéru těsně před Vánoci.

(pokračování na straně 8)



Program Vánočního koncertu přípravných oddělení Severáčku 
15.00 hod.

Malí zpěváčci
upravil Emil Hradecký Vondráši, Matóši (moravská koleda)

Pavel Jurkovič, Vánoční stromek 
slova Jiří Žáček

upravil Jaroslav Krček Když Panna Maria 
  Šel jsem na koledu (české koledy)

Broučci zpěváčci
Jaroslav Dostalík  Naše Vánoce 
slova Miloš Kratochvíl, Jaroslav Dostalík 

Jolana Saidlová Hrej, koledu mi hrej (z cyklu Bílou cestičkou) 
  Kouzlo (z cyklu Rok) 
  Bambule (z cyklu Zimní sen)

upravil Milan Uherek Pásli ovce Valaši 
  Já su malá panynka 
  Hola, hola (koledy z Podkrkonoší)

Plamínek
upravil Milan Uherek Strůmka (česká koleda)

upravil Antonín Tučapský Byla cesta (moravská koleda)

upravil Jaroslav Krček Nový rok běží (z cyklu Vánoční písně 
   z barokních kancionálů)

upravil Ladislav Horák Co to znamená (česká koleda)

Jolana Saidlová Chumelí 
  Nevděční koledníci

Momentka z Koncertu pro Jiřinu, listopad 2019 (foto Karel Kašák)



Komorní sbor Severáčku
Václav Karel Holan Rovenský, Spanilé z archy holubičky (z kancionálu 
upravil Milan Uherek  Slavíček rajský)

upravil Milan Uherek Kolednice idú (výběr z cyklu lašských koled  
  pro dětský sbor, violoncello a klavír  
  – věnováno Jiřině Uherkové)

tradicionál Jingle Bells 
upravil Ray Charles

upravil Milan Uherek Koledujte s námi (pásmo českých a moravských 
   koled pro dětský sbor, instrumentální  
   soubor a klavír)

Společné zpívání
upravil Milan Uherek Řemeslníci jedou do Betléma  
   (podkrkonošská koleda)

  Štědrej večer nastal (česká koleda)

Plamínek na Jarním koncertu Severáčku, duben 2019 (foto Karel Kašák)



Program Vánočního koncertu přípravných oddělení Severáčku 
17.00 hod.

Broučci zpěváčci
Jaroslav Dostalík  Naše Vánoce 
slova Miloš Kratochvíl, Jaroslav Dostalík 

Jolana Saidlová Hrej, koledu mi hrej (z cyklu Bílou cestičkou) 
  Kouzlo (z cyklu Rok) 
  Bambule (z cyklu Zimní sen)

upravil Milan Uherek Pásli ovce Valaši 
  Já su malá panynka 
  Hola, hola (koledy z Podkrkonoší)

Plamínek
upravil Milan Uherek Strůmka (česká koleda)

upravil Antonín Tučapský Byla cesta (moravská koleda)

upravil Jaroslav Krček Nový rok běží (z cyklu Vánoční písně 
   z barokních kancionálů)

upravil Ladislav Horák Co to znamená (česká koleda)

Jolana Saidlová Chumelí 
  Nevděční koledníci

Komorní sbor Severáčku
Václav Karel Holan Rovenský, Spanilé z archy holubičky (z kancionálu 
upravil Milan Uherek  Slavíček rajský)

upravil Milan Uherek Kolednice idú (výběr z cyklu lašských koled  
  pro dětský sbor, violoncello a klavír  
  – věnováno Jiřině Uherkové)

Malí zpěváčci na Koncertu přípravných oddělení, říjen 2019 (foto Karel Kašák)



Koncertní sbor Severáčku
Petr Koronthály Magnificat

Peter Špilák Ara more (parafráze na romskou lidovou píseň)

Petr Eben Koledníci z Těšínska (suita slezských koled  
   pro jednohlasý dětský sbor a klavír)

Karl Jenkins Benedictus (z Peace Mass)

tradicionál Jingle Bells 
upravil Ray Charles

upravil Milan Uherek Koledujte s námi (pásmo českých a moravských 
   koled pro dětský sbor, instrumentální  
   soubor a klavír)

Jiří Ignác Linek Pastorella iucunda (pro bas, dětský sbor  
   a instrumentální soubor)

Společné zpívání
upravil Milan Uherek Řemeslníci jedou do Betléma  
   (podkrkonošská koleda)

  Štědrej večer nastal (česká koleda)

Severáček v Hejnicích v rámci Lípa Musica, září 2019 (foto archiv festivalu)



(pokračování ze strany 3)

Tak vidíte, že jsem nepřeháněla. Stihli jsme toho tolik, že se to jen těžko dá 
v  krátkosti vypsat. A to jsem samozřejmě nezmínila desítky hodin strávených 
společně na zkouškách i spousty menších vystoupení. Nejdůležitější ale je, že nás 
to pořád všechny baví a že nám hudba i její vzájemné provozování stále přináší 
radost a uspokojení. Doufám, že Vás o tom dnes večer přesvědčíme.

Požehnané vánoční svátky vám ze srdce přeje

Silvie Pálková

Velký dík patří partnerům Vánočního koncertu Severáčku

mediální partner Severáčku

Akce je podpořena kulturním fondem Statutárního města Liberec
mediální partner koncertu

^Liberec


