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Nejmenší a nejstarší děti Severáčku na Vánočním koncertu v Koloseu 2016 (foto Karel Kašák)

(pokračování na str. 7)

Vážení příznivci Severáčku, milí přátelé sborové hudby,

jsem ráda, že se dnes večer opět setkáváme v prostoru nám tak milém – v libereckém 
divadle. Tento kratičký prostor programu Jarního koncertu bych tentokrát chtěla 
věnovat malému vzpomínání. 

V červnu roku 1997 jsme společně s Petrem Pálkou (tehdy jsme měli krátce před 
svatbou) přijeli poprvé do Liberce, abychom podepsali smlouvu a ujali se od září 
vedení Severáčku. Bylo to pro nás jako splněný sen a zároveň jsme cítili obrovský 
závazek – z dnešního pohledu jsme toho věru mnoho neuměli… Ale elánu a chuti do 
práce jsme měli na rozdávání. Ano, v září to bude dvacet let, co jsme poprvé stáli před 
dětmi Severáčku. Dodnes si živě vzpomínám na naše zděšení, když jsme se dozvěděli, 
že první koncert v Českém Dubu budeme mít už po dvou zkouškách a za měsíc navíc 
jedeme na zájezd do Francie...

Uteklo to jako voda, desítky koncertů, stovky hodin zkoušek a soustředění, nejrůznější 
vystoupení, natáčení, úžasné zájezdy a úspěchy na soutěžích, ale hlavně desítky dětí, 
které vidíte růst, dospívat a které učíte milovat hudbu… V něčem se to změnilo - stále 
více je třeba děti i jejich rodiče přesvědčovat, že ta společná práce má setsakramentský 
smysl nejen pro malé i dospívající dušičky, pro jejich okolí, ale i pro stovky posluchačů, 
kterým pak rozdáváme radost. Ale pořád je to stejně krásná práce.



PROGRAM KONCERTU
Malí zpěváčci Severáčku

Petr Eben (1929 - 2007) Petrklíč (z cyklu Zvědavé písničky) 
slova Heda Průchová

Petr Eben V trávě (výběr z cyklu písní pro jednohlasý  
slova František Hrubín, Jan Čarek  dětský sbor a klavír) 
    Klubko 
    Kutálení 
    Co je, co je? 
    Taneček

Broučci zpěváčci Severáčku

Václav Bláha (1901 - 1959) Tancovala žížala

upravil Milan Uherek (1925 - 2012) Červený šátečku (česká lidová)

Miroslav Raichl (1930 – 1998) Písničky pro našeho pejska (cyklus písní 
slova J. R. Pick  pro dětský sbor, flétnu a klavír) 
    Štěkavá 
    Pejsek a ovečky 
    Jejejejejeje 
    Vítání štěňátek

Plamínek Severáčku

upravil Miroslav Raichl Andulko, hubinko (česká lidová)

Leoš Janáček (1854 – 1928) Moravská lidová poezie v písních (výběr z cyklu) 
    Obrázek milého 
    Záře od milého 
    Muzikanti, co děláte

Petr Eben Kolotoč a hvězdy (výběr z cyklu pro dětský sbor  
slova Karel Šiktanc  a klavír) 
    Ježek a koloběžka 
    Kolotoč a hvězdy 
    Tetky štětky



Mladší děti Koncertního sboru

Bob Chilcott (*1955) Can you hear me?

Audrey Snyder (*1953) Que bueno

Všechna oddělení Severáčku

Jiří Berkovec (1922 - 2008)  Vítej, máji 
slova František Hrubín

přestávka

Momentka z Jarního koncertu 2016 (foto Karel Kašák)



Koncertní sbor Severáčku

Milan Uherek Kouzelný máj

Komorní sbor Severáčku

upravil Milan Uherek Dybych byla jahodú 
  Muzikanti, co děláte (moravské lidové)

Koncertní sbor Severáčku

Antonín Dvořák (1841 - 1904) Moravské dvojzpěvy 
    Zajatá 
    Dyby byla kosa nabróšená

upravil Milan Uherek Boleráz (moravská lidová)

Petr Eben Psalmus 8

Miroslav Raichl Requiem za Lidice

Ilja Hurník (1922 - 2013) Studánka (z cyklu Voda, voděnka)

Zdeněk Lukáš (1928 - 2007) Poselství hudby 
slova Markéta Procházková

Louis Prima (1910 - 1978) Sing, sing, sing

Edwin R. Hawkins (*1943) Oh Happy Day (z filmu Sestra v akci 2) 



Zkrátka, byla to krásná léta a tak jak to bývá, byly k nim přimíchány i události 
nejsmutnější, to když nás před jedenácti lety opustil Petr a v roce 2012 Milan Uherek. 
Dnes budeme zpívat i pro ně, vždyť jejich krédo, stejně jako odkaz Jiřiny Uherkové 
žije v dnešních dětech stále. Je zde stále ona všudypřítomná radost při zpěvu, hudební 
prožitek, ale hlavně partnerství a spolupráce dětí i jejich „principálů“ na jevišti i mimo 
ně.

Ale teď již zpět k tomu, co dnešní večer uvidíte a uslyšíte. Na Jarním koncertu si 
připomeneme deset let od úmrtí jednoho z nejvýznamnějších českých hudebních 
skladatelů druhé poloviny 20. století, Petra Ebena. Kromě nádherných skladeb a cyklů, 
která mají všechna oddělení Severáčku po léta ve svém repertoáru, se Severáček může 
pyšnit blízkým vztahem k tomuto mimořádnému a nesmírně laskavému člověku. 
I já jsem měla štěstí se s ním několikrát setkat a vždy to bylo velmi obohacující. 
Méně zpívané cykly V trávě a Kolotoč a hvězdy uslyšíte od našich Malých zpěváčků 
a Plamínku, Koncertní sbor pak zazpívá jeden z jeho nejnáročnějších dětských sborů 
Psalmus 8, který chystáme mimo jiné na podzimní soutěž v italském městě Riva del 
Garda. 

Mezi mnoha skladbami našich i zahraničních autorů, které mají naše děti na programu, 
bych vás chtěla upozornit ještě na jednu – bude to v podání Koncertního sboru dnes 
večer premiéra. Jedná se o dílo Zdeňka Lukáše Poselství hudby, které jsem se po celých 

(pokračování ze str. 3)



mediální partner koncertu

těch dvacet let chystala s dětmi nastudovat. Tato skladba je mimořádná nejen hudebně, 
ale má překrásný text básnířky Markéty Procházkové. Slovy, která mi přímo mluví 
z duše, bych dnešní povídání uzavřela:

Možná i proto je s lidmi hudba, 
Aby se nebáli, 
Aby si byli blíž, 
Aby se našli i sami v sobě…

Krásné jarní dny a mnoho radosti nejen z hudby Vám za všechny malé i velké, kteří 
dnes budou účinkovat, přeje ze srdce

Silvie Pálková

^Liberec

Poděkování patří partnerům Jarního koncertu Severáčku

Závěr první poloviny Jarního koncertu Severáčku 2016 (foto Karel Kašák)


