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NOVOROČNÍ KONCERT SEVERÁČKU
účinkují

Broučci zpěváčci I a II, Plamínek, Koncertní sbor a Komorní mužský sbor

SEVERÁČKU
libereckého dětského sboru ZUŠ

sbormistryně Silvie Langrová
sbormistryně přípravných oddělení

Radka Fryčová a Andrea Čančarová Houfková
klavírní spolupráce Eva Dvořáková

VÁNOČNÍ HVĚZDA
koncertní provedení muzikálu

Huberta Bittmana a Daniela Rause 
v režii Lindy Keprtové

účinkují

Šárka Neprašová (Hvězda) 
Lucie Hadravová (Julie)

Michaela Mervartová (Vestálka)
Lena Böhm (Salome)

Michal Konečný (Císař Augustus)
Josef Fečo (Antonius)

 Vlastimil Šitta (První mudrc) 
Vítek Svoboda (Druhý mudrc)

Martin Polách (Vypravěč, Herodes)
Koncertní sbor Severáčku a Silvie Langrová

neděle 9. ledna 2022, 18.00 hodin
Divadlo F. X. Šaldy v Liberci



Hvězda ať jde s tebou  
Vede touhu tvou  
A ať bdí nad tebou  
Až jednou půjdeš za ní sám  
Ty sám…

Poetický text z pera libretisty muzikálu Vánoční hvězda Daniela Rause odkazuje 
ke hvězdě, která nás bude dnes večer provázet magickým příběhem o putování, 
zrození a nové naději.   

Zajímavé je i  naše vlastní „putování“ s  muzikálem Vánoční hvězda, které 
začalo v létě roku 2018 třemi písněmi uvedenými na koncertu v letařovickém 
kostelíčku. Autoři muzikálu, který ještě stále nedospěl ke své definitivní verzi, 
Hubert Bittman (mj. držitel nejprestižnější hudební ceny Grammy) a Daniel 
Raus (novinář, publicista, autor knih poezie a  rozhovorů) poté pokračovali 
v psaní dalších hudebních čísel. Děti Severáčku strávily mnoho hodin studiem 
i natáčením sborových částí. Muzikál ve své zkrácené verzi zazněl již dvakrát při 
Novoročních koncertech Severáčku v letech 2019 a 2020. Před dvěma lety se do 
realizačního týmu přidala i režisérka Linda Keprtová, kterou váže se Severáčkem 
báječná spolupráce v operách na prknech „našeho“ Divadla F. X. Šaldy. O vzniku 
muzikálu natočila Česká televize dokument s názvem Hudba spojuje. To je, 
myslím, výstižný název naší více než pětileté spolupráce v  hudebním žánru, 
který se Severáčkem běžně nezpíváme, ale možná právě proto je našim dětem 
blízký. Věřím, že velkým přínosem je možnost nejen zpívat, ale ztvárnit děj 
muzikálu i jevištně a pohybově.

Každé nové provedení je obohaceno o další části a nejinak tomu bude i dnes, 
kdy se do děje muzikálu zapojí se svými písněmi další postavy – Augustova 
dcera Julie a Herodova sestra Salome.  Velmi se dnes večer těšíme na spolupráci 
se všemi sólisty Šárkou Neprašovou, Michaelou Mervartovou, Vlastíkem Šittou, 
Vítkem Svobodou, Josefem Fečem, Michalem Konečným a nově i s Lenou 
Böhm, Lucií Hadravovou a samozřejmě s Vypravěčem a Herodem v podání 
Martina Polácha. 

Až se dnes večer v sále zhasne a začnou vás provázet první tóny magického 
příběhu, věřte, že vám budeme zpívat s velkou radostí a s přáním, aby vás vaše 
vlastní hvězda provázela pouze po cestách, na nichž vám bude dobře. A pokud 
vám k tomu bude zpívat i nadále Severáček, budeme moc rádi.

Silvie Langrová



Program

Broučci zpěváčci
upravil Stanislav Jelínek  U Betléma dnes Maria 
  Padla rosa studená (české koledy)

upravil Klement Slavický  Stojí vrba košatá (česká koleda)

Pavel Jurkovič  Meluzína  
 slova Václav Fischer 

upravil Milan Uherek Řemeslníci jedou do Betléma  
   (koledy z Podkrkonoší)

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

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

Jolana Saidlová Bílá naděje (z cyklu Rok) 
 vlastní text 

Koncertní sbor Severáčku
Miroslav Raichl  Brusič mráz  
 slova Zdeněk Kriebel

Martin Kudrna Cyklus vánočních písní (výběr) 
 slova Jiřina Pražanová, David Zieris

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

upravil Bernard Dewagtere The First Noel (anglická koleda)

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

John Williams Somewhere in My Memory 
 upravila Audrey Snyder, slova Leslie Bricusse  (píseň z filmu Sám doma)

tradicionál Jingle Bells 
 upravil Ray Charles

Společné zpívání
upravil Milan Uherek Já su malá panynka (moravská koleda) 
  Štědrej večer nastal (česká koleda)



Přestávka

Hubert Bittman, Vánoční hvězda (zkrácená verze muzikálu) 
slova Daniel Raus,   Věnec vavřínů (Augustus) 
úprava pro dětský sbor Silvie Langrová   Spatřil jsem hvězdu (První mudrc) 
    Nejsem přelud (Hvězda)
    Všichni jsme bohové (Julie) 
    Co bude dál (Antonius) 
    Co se mi to zdálo (Augustus a Vestálka)
    Proč má láska svádět boj (Vestálka)
    Na nebi plejády (První mudrc) 
    Svět zázraků (Hvězda) 
    Herodovy přízraky (Herodes) 
    Kostky vrhám já (Salome) 
    Můj sen (Vestálka) 
    Svítá (Hvězda) 
    Tichou nocí (Druhý mudrc) 
    Svatý hukot (Hvězda a mudrcové)

Z představení muzikálu Vánoční hvězda v lednu 2020 – Martin Polách a Severáček  
(foto Karel Kašák)
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Společné zpívání 
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Hubert Bittman, 
slova Daniel Raus, 
úprava pro dětský sbor Silvie Langrová

Vánoční hvězda 
zkrácená verze muzikálu 

Věnec vavřínů (Augustus) 
       Spatřil jsem hvězdu (První mudrc) 
       Nejsem přelud (Hvězda) 
       Všichni jsme bohové (Julie) 
      Co bude dál (Antonius) 
       Co se mi to zdálo (Augustus a Vestálka) 
       Proč má láska svádět boj (Vestálka) 
       Na nebi plejády (První mudrc) 
       Svět zázraků (Hvězda) 
       Herodovy přízraky (Herodes) 
       Kostky vrhám já (Salome) 
       Můj sen (Vestálka) 
       Svítá (Hvězda) 
       Tichou nocí (Druhý mudrc) 
       Svatý hukot (Hvězda a mudrcové) 

Z představení muzikálu Vánoční hvězda v lednu 2020 – Martin Polách a Severáček (foto Karel Kašák) 



Vánoční hvězda
Vraťme se na počátek našeho letopočtu, do roku "nula". Světu vládne Římská říše. 
Na vrcholu je antika. Ocitáme se v době nevídaného rozmachu techniky, stavitelství, 
cestování, divadla či výtvarného umění. Už existuje rčení "všechny cesty vedou do 
Říma". Vydáme se tam i my. Podíváme se ale také do Jeruzaléma. A ještě dál na 
východě se připojíme k  mudrcům, kteří se vydali za záhadnou hvězdou. Spolu 
s nimi dojdeme do Betléma.

V  Římě vládne císař Augustus. Chce vybudovat říši, jež přežije tisíc let. Hned 
v úvodní písni Věnec vavřínů oznamuje rozhodnutí sepsat veškeré obyvatelstvo, 
aby bylo možné mu účinně vládnout (a lépe vybírat daně). Římané to s nadšením 
vítají.

V  další písni se přenášíme daleko na východ, kde mudrcové pozorují zvláštní 
nebeský úkaz. Jeden z  nich oznamuje: Spatřil jsem hvězdu. Vydávají se za ní. 
Nevědí, kam je hvězda vede. Domnívají se, že na místo, kde se narodí budoucí král. 
Hvězda se jim zjevuje a ubezpečuje: Nejsem přelud.

Nyní zpátky do Říma. Císaři Augustovi se daří všechno, kromě vlastní rodiny. 
Jeho jediná dcera Julie je hlavní postavou neustálých skandálů. Jde z  jednoho 
mejdanu do dalšího. V opojení zpívá: Všichni jsme bohové. Má tajného milence, 
ambiciózního Antonia, syna bývalého Augustova nepřítele. Antonius hraje 
vysokou hru, uvědomuje si nebezpečí, s obavou se ptá: Co bude dál? Za pár let 
se skandál provalí a on bude přinucen 
k sebevraždě.

Augustus se ale zatím tváří, že 
skandály své dcery nevidí. Má ostatně 
velkou starost o  budoucnost říše, 
protože nevidí vhodného nástupce. 
V  noci se mu zdál podivný sen. 
Augustus je pověrčivý a přemýšlí: Co 
se mi to zdálo? K  výkladu si pozve 
vestálku, se kterou se často radí. 
Vestálka je obdivovaná, ale nešťastná. 
Slouží bohyni Vestě a nesmí mít vztah 
s  mužem. Tajně miluje císařského 
legáta Quirinia. Nikdo se to nesmí 
dozvědět, čekala by ji za to krutá 
smrt. Když zůstane sama, ptá se: Proč 
má láska svádět boj? Z představení muzikálu Vánoční hvězda v lednu 

2020 – Martin Polách a Severáček (foto Karel Kašák) 



Mudrcové mezitím bloudí. Hvězda se jim ztrácí, vidí Na nebi Plejády a  různá 
souhvězdí, ona tam ale není. Nakonec se Hvězda opět zjevuje a odhaluje jim Svět 
zázraků. Vede je do Jeruzaléma, kde vládne strach. Krvelačného krále Heroda 
pronásledují vidiny, zjevují se mu nejbližší, které dal zavraždit – jeho vlastní synové, 
manželka Mariamné, král Hyrkán a  mnoho dalších. Herodovy přízraky jsou 
děsivé.

Zbývá mu už jen krátký čas, trpí nesnesitelnou bolestí. U moci ho drží jeho sestra 
Salome, která je ještě horší než on. Rozhodla se odstranit Herodova nejstaršího 
syna a ví, že se jí to podaří, když zpívá: Kostky vrhám já.

Legát Quirinius je poslán do nepokojné Judeje, kde se hroutí Herodova vláda 
a hrozí neúspěch soupisu lidu. Vestálka je sama v chrámě. V srdci se vzdává osudové 
lásky, i když nepřestane doufat v zázrak (Můj sen).

Hvězda vede mudrce krajinou, kde Svítá, dává jim nahlédnout do říše tajemství. 
A pak už přichází štědrý večer, mudrcové putují Tichou nocí, aby došli do Betléma, 
kde v  jeslích leží právě narozený král. A  to, co se děje nad betlémskou chatrčí 
s jesličkami, se dá označit jako Svatý hukot.

Daniel Raus

Z premiéry zkrácené verze muzikálu Vánoční hvězda v lednu 2019
autoři muzikálu Hubert Bittman a Daniel Raus se sbormistryní Severáčku Silvií Langrovou  

(foto Karel Kašák) 



Poděkování patří partnerům Novoročního koncertu Severáčku

Akce je podpořena kulturním fondem statutárního města Liberec
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