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VÁNOCE SE SEVERÁČKEM BUDOU OPĚT PLNÉ ZPĚVU 

Liberecký dětský pěvecký sbor Severáček si v letošním roce pro posluchače připravil hned trojici velkých 

vánočních koncertů, které se uskuteční v pátek 16. 12. a v sobotu 17. 12.  Na koncertech se představí děti ze 

všech oddělení sboru, od nejnižších Malých zpěváčků po Koncertní sbor Severáčku.  

Jak uvádí sbormistryně Silvie Pálková: „Tyto koncerty, na kterých se představují více než dvě stovky dětí ve věku od čtyř do 

osmnácti let, mají dlouhou, již téměř šedesátiletou tradici, kterou započali zakladatelé Severáčku Jiřina a Milan Uherkovi. I 

proto se těší velkému zájmu publika, nejen z řad rodičů dětí, ale i milovníků sborového umění.“ 

První z koncertů se koná v pátek 16. 12 v 18 hodin v Kostele sv. Antonína Paduánského v Ruprechticích. Stejně jako před 

rokem tedy zahájí Severáček vánoční cyklus koncertem v kostele, kam vánoční zpívání patří od nepaměti. Zde mimo jiné 

zazní poprvé v podání Severáčku Česká mše vánoční J. J. Ryby, kdy bude Koncertní sbor doprovázen Komorním smyčcovým 

orchestrem ZUŠ. Dětské sbory tuto mši, která neodmyslitelně patří k českým Vánocům, uvádějí zřídka a tak je to pro děti 

Severáčku ojedinělá možnost zazpívat si repertoár, který jinak patří dospělým zpěvákům. 

V sobotu 17. 12. v 11 hodin proběhne v sále Kolosea Vánoční matiné. Na tomto dopoledním koncertu si diváci budou moci 

užít všechna přípravná oddělení Severáčku. Malí zpěváčci, Broučci i Plamínek potěší publikum nejen provedením českých a 

moravských koled ve scénické úpravě. Jak se zpívá ve známé koledě Adama Michny z Otradovic, bude to jistě velká Vánoční 

roztomilost. 

Vánoce se Severáčkem vyvrcholí na Slavnostním vánočním koncertu od 18 hodin taktéž v sále Kolosea. Zde kromě 
klasických českých koled zazní i celý cyklus B. Brittena Ceremony of Carols, ve kterém bude Koncertní sbor 
doprovázen harfistkou Markétou Doubravskou. Vrcholem večera se jistě stane tradiční uvedení Pastorelly iucundy, kde se 
k dětem Severáčku, sólistovi a hráčům orchestru připojí i bývalí členové sboru. 

Koncerty připravil Kruh přátel Severáčku ve spolupráci se ZUŠ Liberec a podporu poskytla řada tradičních partnerů sboru, 
zejména Statutární město Liberec a společnosti První regionální stavební a Gastron. Mediálními partnery jsou Radio 
Contact a televize RTM+.  

 
Fotografie z Vánoc 2015 v tiskové kvalitě ke stažení| https://www.zonerama.com/Severacek/Album/2441761 

Fotograf Karel Kašák 

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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