
Sest dirigent teďv Hranicích kočíruje stohlavy sbor
Bělotítt" Hranice - Na tŤi vel.
kolepé koncerty se v těchto
dnech pŤipravujÍ častnÍci
devatenáctého ročnÍku Bělo.
tinského tfdne zpěvu' SeŠlo se
jich více neŽ sto a vzalo sije do
parády šest dirigentri. Z pres.
tiŽnÍ akce nadnárodnÍho cha-
rakteru se pomalu a jistě stá-
vá seŠlost obklopená' rodin-
nou atmosférou.

UŽ pojedenácté se BělotÍn-
ského t:/dne zpěvu (BTZ)
častní dirigent NárodnÍho

divadla v Brně Tomáš lbrma-
jer. ÚroveĎ akce hodnoti vel-
mi kladně a stejně tak i kvali
tu zpěvákti, kteŤi jsou jeden
vedle druhého amatéry. ,,DÍ-
ky mnoŽství' v jakém se tady
scházejí; se s nimi daji dělat
dila' která by se v menŠÍch
sborech dělat nemohla,.. Ťekl
Ibrmajer.

Program je na akci vŽdy ji.
ny.KaŽdy z šesti dirigentri se
specifikuje na vyhraněnou
oblast, v niŽ se běŽně pohybu.
je. Jeden na lidové písně, jin:Í
na skladby dvacátého stoleti a
podobně. ,,V Čecháchjsou ta.
ké poŤádány semináŤe pro
zpěváky, ale trochu na jin1f
zprisob. Někde se soustŤedi na
baroknÍ hudbu' jinde majÍ

ateliér moderni muziky. Tady
dělajÍ vŠichni vŠechno,.. upo-
zornil na ojedinělost BTZ
Ibrmajer.

Stejně tak jako on se ho
opakovaně Ítčastní i někteŤí

zpěváci. UŽ pošesté zavita|a
do Hranic, kde se semináŤ
kaŽdoročně -koná, Martina
Kaděrová z Celadné. ..PokaŽ-
dé nás tady čeká něcojiného a
vŽdycky je to pro nás milé

pŤekvapenÍ,.. zhodnotila akci
členka ostravského pěvecké-
ho sboru. ,,Setkáváme se tady
s některymi pravidelně a je to
pro nás takoqf svátek hud.
by'..dodala Kaděrová.

Mistních je mezi učastniky
t dne zpěvu minimum' Na
t1idenni semináŤ se sjíŽdějÍ li.
dé z celé republiky' V minu-
l1ich ročnÍcích měli mezi se-
bou dokonce i Slovince, Ang-
Iičany a Američany. Pravi-
deln mi učastníky jsou Něm-
ci.

,,V jednom roce jsme tady
měli 140lidÍ a uŽ to byl troŠku
problém. Zak|ádáme si tu na
rodinné atmosféŤe, a jakmile
je těch zpěvákti pŤÍliš, uŽ to
začiná b t takové anonymní,..
Ťekl starosta Bělotína Eduard
Kavala, kter]i tradici BělotÍn-
ského t]idne zpěvu pňed 19 le-
ty za|ožil.

Dnes ričastníci BTZ tŤetím
rokem vyuŽívají prostor
StŤední pr myslové školy ve
Studentské ulici. Tam se od
vÍkendu pŤipravují na tŤi zá-
věrečné koncerty pro veŤej-
nost. Prvni, dětskÝ' se bude
konat ve čtvrtek od osmnácti
hodin v sále hranické Besedy
na Masarykově náměsti, dru-
hÝ v pátek v 19 hodin v kapli
svaté Barbory v kasárnách
Generála otakara Zabá].ky a
tŤetí v sobotu od šestnácti ho-
din v kostele svatého JiŤÍ v
Bělotině.
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A TEĎ VšIGHNI! Sboristé se do Hranic sjiždějí nejen od nás, ale iz okolních zemí. Foto: Deník/Katežina Kapková


