Návštěva švédského sboru NOVA CANTICA v Liberci

V sobotu 12. dubna 2014 přivítal koncertní sbor Severáčku milého hosta – na
dvoudenní návštěvu přijel do Liberce ze švédského Halmstadu mládežnický
sbor Nova Cantica. Švédský sbor nezavítal do Liberce poprvé, v minulosti byl
jeho hostitelem dětský sbor Reneta ze ZUŠ Jabloňová.
Po příjezdu se všech třicet devět zpěváků rozdělilo do severáčkovských rodin,
aby společně strávili odpoledne a navečer se oba sbory sešly v liberecké ZUŠce
při společném večeru spojeném s rautem. Nejprve ale oba sbory pod vedením
sbormistryně Severáčku Silvie Pálkové nacvičily písně na nedělní společný
koncert – italský kánon Viva la musica a českou lidovou v úpravě Milana Uherka
Černé oči, děte spát. Švédští i čeští zpěváci poté ochutnali množství lahůdek a
dobrot, které přichystaly české maminky a nejen díky tomu se celý večer nesl
v přátelské a pohodové atmosféře.
V neděli 13. dubna jsme pro naše hosty nachystali prohlídku botanické zahrady
(pro výlet na Ještěd nakonec nebylo to správné počasí) a po obědě následovala
zkouška na společný koncert. Tentokrát jsme místem konání zvolili nově
zrekonstruovanou budovu lázní Oblastní galerie v Liberci. Byla to volba více než
šťastná – krásné nové prostory přilákaly množství posluchačů nejen z řad
severáčkovských rodičů a příjemná akustika podtrhla celkový dojem z výkonu
obou sborů. Koncert zahájil koncertní sbor Severáčku průřezem repertoáru od
renesančních skladeb po české autory 20. století. Za svůj výkon sklidil velký
potlesk. Švédský sbor Nova Cantica se věnuje populárnějšímu repertoáru a tak
většinu jeho vystoupení tvořily skladby populární dvojice Simona a Garfunkela a
další hity. V programu zpívalo též několik výborných mladých sólistů a program
měl švédský sbor i pohybově ztvárněný, takže na závěr jej čekaly bouřlivé ovace
libereckého publika. Po společných skladbách pak oba sbory sklidily potlesk
vestoje.
Po krásném koncertu jsme se s našimi hosty rozloučili a ti pokračovali do Prahy.
Loučení to navíc není na dlouho, v dalším týdnu vyráží Severáček na švédské
turné a Halmstad bude jeho první zastávkou. A tak je skvělé, že v tomto městě
již budou mít naše děti své přátele.
Závěrem bychom chtěli za výbor Kruhu přátel Severáčku, který celý pobyt
švédského sboru v Liberci organizoval, poděkovat všem rodinám, které se o
hosty skvěle postaraly, maminkám, které nachystaly zmíněné dobroty pro
společný večer a našemu báječnému publiku, které je nám po léta věrné.
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