
 

JARNÍ KONCERT 
SEVERÁČKU 2022

Broučci Severáčku zpívají na Novoročním koncertu v Divadle F. X. Šaldy, leden 2022 
(foto Karel Kašák)

Kruh přátel Severáčku pořádá
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Milí návštěvníci Jarního koncertu, milí příznivci Severáčku,

dnes večer Vám budeme zpívat s velkou radostí, k níž máme hned několik 
důvodů. Tak to vezmu pěkně popořádku. 

Dnešním koncertem opět navazujeme na tradici Jarních koncertů Severáčku. 
Naposled jsme představili náš jarní repertoár v roce 2019 a poté jsme se kvůli 
pandemii koronaviru museli přesunout do online prostředí. Po třech letech 
si tedy Jarní koncert opravdu užijeme…

Druhým důvodem je přítomnost našeho hosta, dětského sboru Motýli, který 
patří k našim nejmilejším přátelům. Moc se těšíme, že si dnes zazpíváme, 
protože toto vystoupení jsme plánovali již dlouho. Přátelství Severáčku 
a Motýlů se vine po desetiletí od zakladatelů obou sborů až po současné 
sbormistryně; za tu dobu jsme společně prožili spoustu zážitků z koncertů, 
vystoupení i zájezdů. Šumperské děti byly po celý víkend hosty v  našich 
rodinách a my se těšíme, že napřesrok pojedeme zpívat do Šumperka.

Třetí radostí je dedikace dnešního koncertu jednomu z  nejvýraznějších 
sborových skladatelů 2. poloviny 20. století – Ilju Hurníkovi (1922-2013), 
neboť v letošním roce si připomínáme sto let od jeho narození. Ne náhodou 
jsme si ke společnému holdu pozvali právě naše šumperské přátele. Oba 
sbory v  minulosti tomuto autorovi často zpívaly, mnohokrát i za jeho 
účasti. Ostatně Ilja Hurník několik svých skladeb věnoval Severáčku i jeho 
sbormistrům, s Jiřinou Uherkovou se dokonce znal již z dob, než založila 
Severáček. Oba totiž pocházeli ze stejného kraje – Janáčkových Hukvald. 
Krásu a poetičnost Hurníkových skladeb budete moci obdivovat i v dnešním 
programu, připravili jsme jich pro Vás hned několik.

Také Vám dnes večer s  radostí představíme nový repertoár Koncertního 
sboru Severáčku, tedy skladby, které chystáme na 70. ročník mezinárodního 
sborového festivalu v  belgickém Neerpeltu, kam odjíždíme koncem 
dubna. Severáček na této soutěži mnohokrát triumfoval, i nyní se pečlivě 
připravujeme a je pro nás velkou příležitostí si zazpívat soutěžní skladby 
právě na prknech „našeho divadla“.

(pokračování na str. 7)



PROGRAM KONCERTU
Komorní dívčí sbor Severáčku
Jan Facilis Boleslavský (kolem 1591) Když jsi v štěstí

Broučci zpěváčci Severáčku
Ilja Hurník (1922-2013) Kapr, blecha a tak dále (cyklus písní  
 vlastní text  pro jednohlasý dětský sbor a klavír)  
    Mateník 
    Bleška 
    Chudá kytička 
    Žabka 
    Cirkus

upravil Milan Uherek (1925 – 2012) Voděnka studená (česká lidová)

Jolana Saidlová (*1969) Vrba (z cyklu Za sluncem) 
 vlastní text Zaječí koleda

Plamínek Severáčku
Moniot z Arrasu (13. stol.) Byl vlahý máj  
 upravil Milan Uherek

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

upravil Miroslav Raichl (1930 – 1998) Nepůjdu já (česká lidová)

Ilja Hurník Zasadím jabloňku (z cyklu Písničky s flétnou) 
 slova František Branislav

Jiří Malásek Já si zpívám 
 slova Jiří Aplt

Mužský komorní sbor Severáčku
Leoš Janáček (1854-1928) Vínek stonulý (z cyklu Ohlas národních písní)

upravili Alice Parker (*1985) What shall we do 
 a Robert Shaw (1916–1999)



Komorní dívčí sbor Severáčku
Petr Koronthály (*1985) Dobre je mi, dobre (výběr z cyklu ženských sborů  
 slova lidové poezie  na slova lidové poezie) 
    Dobre je mi, dobre  
    Husička divoká

Petr Eben (1929-2007) Řecký slovník (výběr z cyklu ženských sborů) 
    Kalokagathia 
    Charmone syntychia

přestávka

Koncertní sbor Severáčku
Petr Koronthály Offertorium de B. M. Virginae (věnováno  
   Severáčku a Silvii Langrové; premiéra)

Geert Van der Straeten (*1962) A pair of us

Ilja Hurník Červnová noc (výběr z cyklu) 
 slova lidové poezie   Slavíček 
    Vejr 
    Král David

Miroslav Raichl Rýmovaní vorvani a jiná zvěř (výběr z cyklu) 
 slova Erich Sojka   Labradorská balada 
    Povedení hvězdáři

Peter Špilák (*1979) Ara more (parafráze na romskou lidovou píseň)

Motýli Šumperk
Petr Eben, Na našem sádku (z cyklu Zelená se snítka) 
 slova Václav Čtvrtek

Ilja Hurník, Diffugere nives 
 slova Horatius                              

Miroslav Raichl, Veselé minizoo (cyklus písní pro dětský sbor 
 slova Robert Desnos,  a klavír) 
 český text J. R. Pick, Erich Sojka   Pelikán 
    Kobylka 
    Žirafa a korouhvička

upravil Milan Uherek Teče voda, teče (moravská lidová)

upravil Miroslav Raichl Když jsem já šel skrze Louny (česká lidová)  
  Keď som išel z Hodonína (moravská lidová)



Motýli Šumperk

Společný zpěv
upravil Milan Uherek Černé oči, děte spát (česká lidová)  

Miroslav Raichl Kočár v oblacích 
 slova J. R. Pick



A velkou radostí je též nejnovější ocenění opery Divadla F. X. Šaldy. Za 
inscenaci Janáčkovy opery Příhody lišky Bystroušky získalo naše divadlo 
nejvyšší ocenění Libuška na bienále operních divadel Opera 2022. Jsme 
rádi, že jsme v tomto představení mohli s našimi dětmi účinkovat, a stejně 
tak si užíváme i spolupráci v dalších inscenacích. V některém z následujících 
koncertů Vám scény z  oper, které jsme nastudovali právě pro liberecké 
divadlo, rádi představíme.

Výčtem, co vše nám dělá radost, bych mohla pokračovat dále, ale málem 
bych zapomněla na to nejdůležitější – tu největší radost nám dělají děti 
samotné tím, jak nadšeně zpívají, jak je baví společně trávit čas, nacvičovat 
nové skladby i písně a poté je předvést Vám, našemu publiku.

Tak si to společně dnes večer užijme.

Krásný jarní čas i mnoho radosti z Vašich dětí a krásné hudby  
Vám ze srdce přeje  

Silvie Langrová.

Koncertní sbor Severáčku zpívá na Novoročním koncertu v Divadle F. X. Šaldy, leden 2022  
(foto Karel Kašák)



^Liberec

Poděkování patří partnerům Jarního koncertu Severáčku

Děti Severáčku po premiéře opery Liška Bystrouška v libereckém Divadle F. X. Šaldy, prosinec 2019 
(foto Karel Kašák)


