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Účinkují

Malí zpěváčci
Broučci zpěváčci I a II

Plamínek
Koncertní sbor 

Komorní mužský sbor
Komorní dívčí sbor

SEVERÁČKU
libereckého dětského sboru ZUŠ

sbormistryně Silvie Pálková
sbormistryně přípravných oddělení

Radka Fryčová a Andrea Čančarová Houfková
klavírní spolupráce Eva Dvořáková

Vladimíra Sanvito a Jakub Fryč violoncello

neděle 12. prosince 2021,
13.30 hod., 15.00 hod. a 16.15 hodin
sál Základní umělecké školy v Liberci,

19.00 hod.
aula Technické univerzity v Liberci



Jaké jsou vánoce bez koled a zpěvu? Smutné… Však jsme si to se Severáčkem 
vloni vyzkoušeli. Byli jsme společně s dětmi rádi alespoň za to, že se můžeme 
vidět prostřednictvím monitorů počítačů a telefonů na našich online zkouškách.

S o to větší radostí vám budeme zpívat dnes odpoledne i večer. Sice ještě ne 
všichni najednou, jak jste z našich severáčkovských koncertů zvyklí, ale i  tak 
uslyšíte mnoho z repertoáru, který jsme pilně nacvičovali na našich podzimních 
a zimních zkouškách ve zkušebně i online.

V uplynulých měsících, které společné umělecké činnosti vůbec nepřály a byly 
nejen pro Severáček, ale i pro ostatní pěvecké sbory nesmírně náročné, jsme 
si ale mohli uvědomit mnoho věcí. Například, jak důležitá je hudba v životě 
nás dospělých i  dětí, které se rozhodly, že jí budou věnovat svůj volný čas. 
Jak důležitá jsou přátelství, která nás v  Severáčku vzájemně propojují. Jak 
významná je severáčkovská tradice, které jsme všichni, malí i velcí, nositeli. Jak 
moc nám záleží na tom, abychom touto nelehkou dobou prošli a na jejím konci 
byl Severáček opět takový, jaký ho všichni znají  – krásně zpívající, radostný 
a oblažující lidská srdce. To vše a mnohé další mě napadalo během měsíců, kdy 
jsme veškerý kontakt s dětmi, a to i s těmi nejmenšími, omezili pouze na již 
zmíněné monitory.

Naplňuje mě radostí, že máme v  Severáčku báječné děti, které to s  námi 
vydržely, mají pořád chuť do práce a muzicírování, a vždy nás znovu přesvědčí, 
že společný zpěv je nesmírně povznášející činnost.

A  tak, až si dnes odpoledne 
a  večer s  našimi dětmi 
zazpíváte Štědrej večer nastal, 
vězte, že jsme moc rádi, že 
jste s námi, držíte nám palce 
a  podporujete své děti. Do 
Nového roku si přejme, ať se 
i  nadále setkáváme s  dětmi 
i  dospělými ve vzájemné 
pohodě a hlavně ve zdraví.

Silvie Langrová
V zákulisí Divadla F. X. Šaldy, říjen 2021 (foto Karel Kašák)



Program vystoupení Plamínku Severáčku
13.30 hod., sál ZUŠ

Ilja Hurník Posvícení v pekle 
 vlastní text Zasadím jabloňku

Ilja Hurník Řemesníček 
 slova lidové poezie Královna (z cyklu Český rok)

upravil Ilja Hurník Dívča, dívča (moravská lidová)

Jiří Malásek Já si zpívám 
 slova Jiří Aplt

upravil Petr Pálka Šedzi vrabček na piliri (slezská koleda) 
  Josef lieber (německá koleda) 
  Fum, fum, fum (katalánská koleda)

upravili Pavel Havlík a Miroslav Ošanec Den přeslavný (česká koleda)

upravil Antonín Tučapský Narodil sa Pán (slovenská koleda)

Jolana Saidlová Bílá naděje (z cyklu Rok) 
 vlastní text

Plamínek na Vánočním koncertu Severáčku v aule Technické univerzity, 
prosinec 2019 (foto Karel Kašák)



Program vystoupení Malých zpěváčků
a Komorního dívčího sboru Severáčku

15.00 hod., sál ZUŠ

upravil Milan Uherek Maličká su (moravská lidová)

Petr Eben Zvědavá písnička 
 slova Zuzana Nováková

upravil Jaroslav Krček Na našem dvoře (česká lidová)

Petr Eben Petrklíč 
 slova Heda Průchová

lidová Bude zima, bude mráz 
  Rychle, bratři

Václav Bláha První sníh 
 slova Václav Čtvrtek

lidová Dej Bůh štěstí

Miroslav Raichl Brusič mráz 
 slova Zdeněk Kriebel

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

John Williams Somewhere in my memory (píseň z filmu Sám 
 upravila Audrey Snyder  doma) 
 slova Leslie Bricusse

tradicionál Jingle Bells 
 upravil Ray Charles

Malí zpěváčci při Vánočním koncertu Severáčku v aule Technické univerzity,  
prosinec 2019 (foto Karel Kašák)



Program vystoupení Broučků zpěváčků Severáčku
16.15 hod., sál ZUŠ

Ilja Hurník Mateník (z cyklu Kapr, blecha a tak dále) 
 vlastní text

Miroslav Raichl Tlustý slon Bimbulín 
 slova J. R. Pick Známý obr Mydlidub (z cyklu Ivánkova  
   zvířátka, strašidla a prasátka)

upravil Stanislav Jelínek U Betléma dnes Maria 
  Padla rosa studená

upravil Klement Slavický Stojí vrba košatá

Pavel Jurkovič Meluzína 
 slova Václav Fischer

upravil Milan Uherek Štědrej večer nastal 
  Řemeslníci jedou do Betléma

Broučci zpěváčci zpívají na Podzimním koncertě přípravných oddělení,  
říjen 2021 (foto Karel Kašák)



Program vystoupení Koncertního sboru Severáčku
19.00 hod., aula TUL

John Reading Adeste fideles 
 upravil Miroslav Raichl

Jacob Handl Gallus Pueri concinite

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

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

Komorní mužský sbor Severáčku
upravil Antonín Tučapský Hej, hej, povím vám (česká koleda)

upravil Bernard Dewagtere The First Noel (anglická koleda)

Koncertní sbor Severáčku
Miroslav Raichl Brusič mráz 
 slova Zdeněk Kriebel

Martin Kudrna Cyklus vánočních písní (první provedení) 
 slova Jiřina Pražanová, David Zieris  Hajej, dadej 
   Gloria, gloria 
   Na svatou Kateřinu 
   Poslechněte, lidé milí 
   Vyšla hvězda nad Betlém 
   Pospíchejte všichni spolu

upravil Petr Eben Nesem vám noviny 
  Chtíc, aby spal 
  Narodil se Kristus Pán

JJohn Williams Somewhere in my memory (píseň z filmu Sám 
 upravila Audrey Snyder  doma) 
 slova Leslie Bricusse

tradicionál Jingle Bells 
 upravil Ray Charles

Společné zpívání
upravil Milan Uherek Štědrej večer nastal

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



Velký dík patří partnerům Vánočního koncertu Severáčku

Akce je podpořena kulturním fondem Statutárního města Liberec

^Liberec

Koncertní sbor Severáčku po koncertu na Všeni,  
září 2021 (foto Ondřej Pálka)


