
                                                                                                                

 

 

 

 

 

V Liberci 4. dubna 2018 

 

 

Vážení a milí bývalí Severáčci, 

 

protože se již kvapem blíží termín Slavnostního koncertu k výročí 60 let Severáčku a je zapotřebí se na 

tuto výjimečnou událost dobře připravit, zasíláme vám podrobné informace k průběhu oslav. 

 

Již v minulosti se velice osvědčily mimořádné zkoušky „staruch“, které jste si jistě užili ☺,  

i tentokrát máme dva termíny, které si prosím vyhraďte: 

  

pátek 11. května 2018       19.00 – 22.00        

pátek 18. května 2018       19.00 – 22.00        

 

Obě zkoušky proběhnou v sále Severáčku (ZUŠ Frýdlantská ul., 3. patro). 

 

Podle vámi zaslaných návrhů jsme vybrali repertoár nejen na samostatné vystoupení bývalých členů, ale 

i skladby pro společné zpívání s našimi dětmi. 

 

 

Repertoár pro samostatné vystoupení je tento:  Zkouška na koncert 

                                                                            Pueri hebraeorum 

                                                                             Jean qui pleure 

                                                                             Dybych byla jahodú 

                                                                             V horném konci svíťá                       

 

+ jako přídavek Kočár v oblacích 

 

Repertoár pro společné zpívání:    Rorando coeli 

                                                        Má hvězda, Přiletěly vlaštovičky 

                                                        Kouzelný máj 

                                                        Kdyby tu nic nebylo 

                                                        Tancuj, tancuj 

                                                        Kdepaks‘ ty bejvával 

 

Veškerý notový materiál bude od poloviny dubna připraven ke stažení na našich stránkách 

www.severacek.cz v sekci pro bývalé členy (pokud nemáte přihlašovací hesla, obracejte se prosím e-

mailem na Lenku Holatovou lenka.holatova@seznam.cz, která vám je obratem pošle). 

 

http://www.severacek.cz/
mailto:lenka.holatova@seznam.cz


Slavnostní koncert se koná v sobotu 19. května 2018 v 17.00 hod. v Divadle F. X. Šaldy.  

 

Generální zkouška bývalých členů bude od 14.30 hod. (sraz v 14.15 hod. ve foyer divadla). 

 

Po koncertu se přesuneme do hotelu Clarion Zlatý lev na slavnostní Galavečer pro hosty a bývalé členy 

(zahájení v 20.00 hod.). 

 

Podrobnosti: 

• je nutné, abyste se zúčastnili alespoň jedné ze zkoušek (generálka je samozřejmostí), pokud to 

ale ve výjimečných případech nezvládnete, přijďte na generálku opravdu připraveni ☺ 

• vstupenky na koncert: pro účinkující bývalé členy bude zdarma vyhrazen III. balkon (vstupenky 

vám předáme na zkouškách – viz níže); v případě, že nebudete účinkovat a chcete přijít pouze 

jako diváci, předprodej vstupenek bude zahájen 2. 5. 2018  v pokladně divadla a též na 

www.evstupenka.cz  

• slavnostní Galavečer v Hotelu Clarion Zlatý lev: v hotelu je zajištěn teplý a studený raut v ceně 

500 Kč na osobu, pro bývalé členy jsou vstupenky v hodnotě 250 Kč (zbylá cena je dotována 

z prostředků Kruhu přátel Severáčku); cenu vstupenky prosíme uhraďte na účet Kruhu přátel 

Severáčku: 980682309/0800, variabilní symbol: 19052018, do poznámky prosím uveďte: GALA + 

Vaše jméno a příjmení (i rodné) tak, aby finance byly na účet připsány nejpozději do 3. 5. 2018; 

na základě zaslaných plateb vyhotovíme seznam, dle kterého vám na zkouškách předáme 

vstupenku na koncert i galavečer 

 

 

Zároveň vás všechny srdečně zveme na slavnostní odhalení desky se jmény zakladatelů Severáčku 

Jiřiny a Milana Uherkových a taktéž přejmenování parku v ulici Přemyslova, který kromě jména změní 

v budoucnu i podobu díky návrhu Ing. Arch. Jiřího Janďourka. O tomto záměru jste byli informováni na 

koncertu bývalých členů loni na jaře v aule TUL a při odhalení pamětní desky manželům Uherkovým na 

DDM Větrník v Lidových sadech.  Ceremoniál se uskuteční za účasti představitelů města a 

organizačního týmu z řad bývalých členů Severáčku v neděli 20. května 2018 v 11.00 hod., a zazpívají 

zde bývalí i současní členové Severáčku, podrobnosti sdělíme na zkouškách. 

 

Těšíme se, že to naše severáčkovské jubileum společně pořádně oslavíme. 

 

Krásné jarní dny vám všem. 

 

Silvie Pálková, Radka Fryčová, Andrea Čančarová Houfková 

Lenka Holatová za výbor Kruhu přátel Severáčku 

Přípravný výbor oslav 60 let Severáčku 

 

     

http://www.evstupenka.cz/

