Vážení občané, milí hosté!
Valentův podzim se letos uskuteční již po šestnácté. Posluchače určitě letos nepřekvapí tradičně
vysoký počet zúčastněných pěveckých sborů. Trochu špatnou zprávou je neúčast domácího školního
pěveckého sboru. Důvodem je očekávaný potomek
paní dirigentky Adély Dudové, které za organizátory přejeme krásné dny budoucí při dobrém zdraví.
Dětské soubory však zastoupeny budou a to sbory
ze Spálova a Suchdolu i těch nejmenších 5 - 6-ti
letých ze sousedních Oder. Ženské pěvecké těleso
z Krnova nepřijíždí do Bělotína poprvé, stejně jako
komorní soubory ze Šternberka a Ústí nad Orlicí. Ty
jsou známy tím, že vždy překvapí pozorného posluchače novým pojetím či provedením skladeb. Sbory
gymnázia Orlová se svou dirigentkou Petrou Rašíkovou známou z Bělotínského týdne zpěvu letos
avizují ukázku ze studentského muzikálu. Ostravský
Chorus – smíšený pěvecký sbor Vysoké školy báňské – technické univerzity přijíždí letos do Bělotína
poprvé. Jméno profesora Pivovarského však nikoho
znalého nenechá na pochybách, že přijíždí se sborem mezinárodní úrovně. Děti, které nám tak říkajíc přerostly přes hlavu - to jsou Liborovci aneb
dorost z Bělotínského týdne zpěvu. Studenti se
scházejí mimo letní bělotínské zpívání příležitostně
se svými charismatickými dirigenty Janou Krchákovou a Zlatým Amosem (učitelem roku) Liborem
Sládkem z Prahy a určitě se stanou příjemným vyvrcholením celého koncertu.
Takže?
Přijďte a zaposlouchejte se!!!
Smutný podzimní čas se dá provonět nejen charakteristickou vůní spadaného listí, ale i květy ze
zahrádky paní hudby.
Vážení občané, milí hosté!
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Vystupující soubory a jejich dirigenti:
1.

Ženský pěvecký sbor – Krnov
diriguje: Mgr. Jana Hlaviznová
2. Dětský pěvecký sbor Zvonečky - Odry
diriguje: Dipl. um. Jitka Jakubíková
3. Dětský pěvecký sbor Skřivánek - Suchdol
nad Odrou
diriguje: Mgr. Zuzana Šimůnková
4. Dětský pěvecký sbor Spálov
diriguje: Dipl.um. Jitka Jakubíková
5. Vocallica - Šternberk
diriguje: Ing.Tomáš Nikl
6. Komorní sbor gymnázia - Orlová
diriguje: Mgr. Petra Rašíková
7. Generace - Ústí nad Orlicí
diriguje: Mgr. Dana Špindlerová
8. Smíšený pěvecký sbor gymnázia - Orlová
diriguje:Mgr. Petra Rašíková
9. Chorus Ostrava
diriguje: Prof. Lumír Pivovarský
10. Liborovci - mládežnický sbor Bělotínského
týdne zpěvu
dirigují: Mgr. Jana Krcháková,
Ing. Libor Sládek

Akci podporuje:

