XXVIII. Bělotínský týden zpěvu

Doplňkové a večerní programy BTZ 2019

Termín: 10. – 17. srpna 2019
Místo konání: Střední průmyslová škola, Hranice
Místo ubytování:
a) ubytovna SPŠ Hranice, Studentská ulice,
pokoje 3 lůžkové
b) SPŠ Hranice – hromadné ubytování
v prostorách školní tělocvičny
Stravování: celodenní strava v místě konání
(školní jídelna)
Počet účastníků: cca 120 + 50 dětí
Pracovní náplň: práce společná i v ateliérech
pod vedením profesionálních
sbormistrů
Program: stará komorní tvorba, polyfonie a sborová
klasika, experimentální sborová tvorba,
úprava lidových písní, spirituály, populární
hudba
Pokud hrajete na některý z hudebních nástrojů,
nezapomeňte jej vzít s sebou.

10. 8.

Volný večer

11. 8.

Varhanní koncert Tomáše Ibrmajera

14. 8.

Prostor pro nácvik nedocvičeného

Prezence účastníků: 10. 8. 2019 od 13.30 do 15.45
ve vestibulu SPŠ
Zahájení nácviku v tělocvičně SPŠ v 16.00 hodin.
Pro bezproblémové ubytování a nutnost zahájit včas
nácvik, prosíme o maximální dochvilnost.

15. 8.

Dětský koncert v Divadle Stará střelnice

16. 8.

Závěrečný

Cena:
Dospělí: cca 3000 Kč při ubytování na ubytovně
cca 2400 Kč při ubytování v tělocvičně
Děti:
cca 1900 Kč při ubytování na ubytovně
Uvedené ceny jsou orientační, odvíjí se od požadavků
na ubytování a stravu.

Ušetřete 500 Kč za pobyt
při přihlášení do 30. 6. 2019!

v kostele sv. Urbana v Nejdku
12. 8.

Volné odpoledne

13. 8.

Procházka k propasti a zakončení při
kytaře u Vlasáků.

XXVIII.
Bělotínský
týden zpěvu

Pro vytrvalé půlnoční zpívání v altánu

koncert

v kapli

sv. Barbory

v kasárnách generála Zahálky v Hranicích

Tel: 603 862 692 (Iva Svobodová)
E-mail: B-T-Z@seznam.cz
 Obec Bělotín, Bělotín 151 753
64 Bělotín www.belotin.cz

10. – 17. srpna 2019

Vážení přátelé sborového umění!
Obec Bělotín
si Vám dovoluje nabídnout tradiční letní
setkání zpěváků a sbormistrů z různých koutů
naší republiky i zahraničí
Cílem setkání je umožnit širokou výměnu zkušeností
pěveckých a dirigentských, navázání nových kontaktů
mezi zpěváky a dirigenty. Týden zpěvu je určen
amatérům. V roce 2009 se podařilo poprvé sestavit
z účastníků BTZ i orchestr. V této aktivitě bychom rádi
pokračovali i na XXVIII. BTZ. To znamená hudební
nástroje s sebou!!!

Akce se koná pod záštitou hejtmana
Olomouckého kraje a za finančního přispění:
Bělotín

Cement Hranice

Z XXVII. ročníku:

Z historie Týdne zpěvu

Vedoucí dirigenti:

V srpnu 1992 se uskutečnil první ročník Bělotínského týdne
zpěvu. Zúčastnilo se ho něco málo přes 40 zpěváků
převážně z nedalekého okolí. Za pomoci sponzorů
a několika ochotných lidí proběhl kurz úspěšně,
s pozitivním ohlasem účastníků i veřejnosti. Každým rokem
si Týden zpěvu získává stále nové zájemce, a to nejen
z České republiky, ale i zahraničí (SRN, Rakousko,
Slovinsko, Holandsko, Itálie, Švýcarsko, Slovensko, USA
atd.), kteří přinášejí spoustu nových hudebních zkušeností.
Vedle zpěváků se objevují nové tváře i mezi vedoucími
dirigenty, účastníci tak mají možnost seznámit se s mnoha
osobnostmi hudebního života. Repertoár je sestavován tak,
aby jej zvládli i mladí zpěváci. Obsahuje však vždy
i náročnější skladby pro pokročilejší. Dostatečný prostor
je věnován i doplňkovému programu, který je zaměřován
jak na obohacení hudebních znalostí, tak na poznávání
regionu. Vyvrcholením týdenní společné práce zpěváků
a vedoucích dirigentů je

Tomáš Ibrmajer
Pavel Koňárek
Jan Spisar
Petra Rašíková
Josef Surovík
Stanislav Strouhal

Vedoucí dětského atelieru:
Markéta Andrysová
Linda Bláhová – Lahnerová
Veronika Kadlecová
Zuzana Kramarenková
Předškolní ateliér:
Dita Veselá

Dirigent orchestru:
Stanislav Strouhal

Závěrečný koncert
Ten si získal značnou popularitu jak u místních,
tak i u příznivců sborového zpěvu z širokého okolí. Celkový
program koncertu je vždy pečlivě sestaven ze zvládnutých
skladeb. Místem konání je Kaple Sv. Barbory v hranických
kasárnách gen. Zahálky. Závěrečnému koncertu předchází

Večerní programy loňského BTZ
-

-

Koncert při svíčkách – žesťový kvintet
Ostrava brass quintet a varhanní
improvizace Tomáše Ibrmajera v chrámu
sv. Jiří v Bělotíně
Putování k hranické propasti

-

Dětský koncert v Divadle Stará střelnice

-

Závěrečný koncert v Kapli Sv. Barbory

Dětský koncert
Koncertní vystoupení dětských účastníků Týdne s bohatým
hudebně-pohybovým programem je nejen prezentací
činnosti zkušených lektorek s dětmi, ale zároveň
přehlídkou originálních nápadů a hudebních činností
využitelných ve školní práci i při rodinném muzicírování.

v kasárnách generála Zahálky v Hranicích

