U

příležitosti

98.

výročí

vzniku

samostatného Československa a k uctění
památky bělotínského učitele, varhaníka,
hudebního

skladatele

a

VÁŽENÍ PŘÁTELÉ SBOROVÉHO ZPĚVU!
Přijměte, prosím, pozvání na

Sobota 12. 11. 2016

tradiční
14:00

setkání amatérských komorních sborů.

neúnavného
Jsme rádi, že Vám můžeme i v letošním

organizátora hudebního života v obci pana
roce nabídnout celou plejádu hudebních
JOSEFA VALENTY
(1888 – 1961)

PROGRAM

Koncert zúčastněných sborů v Kulturním
domě v Bělotíně.
V letošním roce se představí sbory dětské,
ženské, mužský i komorní. Jména souborů,
jejich dirigentů a pořadí vystupujících
obdrží diváci před vstupem do sálu.

těles od dětí po ty, kteří společnému
Neděle 13. 11. 2016

pořádá
zpívání

zasvětili

celý

život.

Věřím,

obec Bělotín
12. – 13. listopadu 2016

že společně

prožijeme

XXII.

listopadové

hudební

VALENTŮV HUDEBNÍ PODZIM

Koncert amatérských komorních sborů

příjemné

odpoledne.

11:00
Mše svatá k uctění památky Josefa Valenty
v kostele Sv. Jiří v Bělotíně.
Po ukončení mše budou na místním
hřbitově položeny květiny na hrob
Josefa Valenty.

KDO TO BYL JOSEF VALENTA?
V LETOŠNÍM ROCE USLYŠÍME TYTO SBORY:

Pěvecký sbor ZŠ Bělotín

Mužský pěvecký sbor Ostrava – Vítkovice

Dětský pěvecký sbor Kopretina Orlová - Lutyně

Dětský pěvecký sbor Sněženka Orlová – Lutyně

Ženský komorní sbor Hranice

Ženský pěvecký sbor Píseň Odry

Pěvecké sdružení Kopřivnice

Pěvecký sbor Šternberk

Chorus Ostrava

Pěvecké sdružení moravských učitelů Zlín

Vokalamita Hranice

Český učitel, který pracoval a žil v Bělotíně.
Přestože jeho manželka byla Němka, zůstal zde
i přes válku, i když jeho působnost byla silně
omezená. Po osvobození využil svého původu
a zůstává v Bělotíně. Byl to muzikant tělem
i duší a své nadání a schopnosti okamžitě dával
dětem. Nebylo snad hudebního nástroje, na
který by neučil hrát. Při osvětové besedě
otevřel hudební školu a denně do pozdních
hodin poslouchal své malé i větší svěřence –
houslisty, klavíristy, dechaře, kytaristy. Večery
patřily kostelnímu sboru a dospělým. Místní
milovníci hudby dali dohromady Hašlerův
večer, večer operních melodií a ochotníci hráli
i operety a hudební duší tohoto dění byl opět
Josef Valenta. Pomáhal s hudebními čísly při
sokolských akademiích, Silvestrech. Byl
dirigentem žákovského orchestru a jeho
hudební škola každým rokem pořádala koncert,
kde se všichni žáčkové představili i ve
spolupráci s dospělými. Nezanedbatelná byla
také jeho činnost skladatelská. Vedle mší
a chrámové hudby skládal pochody, valčíky,
upravoval pro svůj žákovský orchestr i orchestr
dospělých a skladby jiných autorů. Byl
výborným houslistou, a když sedl za varhany,
rozezněl celý prostor mistrovskou hrou,
ve které zpívalo jeho muzikantské srdce.
Společně se svou manželkou je pohřben
na bělotínském hřbitově.
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