Sbor sv. Jiří
Vrané nad Vltavou
Vás zve na

Mezinárodní festival sborů Alta Pusteria 19.-22.6.2014

http://www.festivalpusteria.org/

Alta Pusteria International Choir Festival je nesoutěžní
festival amatérských pěveckých sborů. Koná se každoročně
v údolí Val Pusteria (Alto Adige - Jižní Tyrolsko, Itálie)
poslední týden v červnu. Od prvního festivalu v roce 1998
zde vystoupilo více než 950 vynikajících pěveckých sborů
a asi 43.000 zpěváků ze 40 zemí. Program festivalu zahrnuje
více než šedesát představení. Bude probíhat v kouzelném
údolí Val Pusteria, v rozmezí asi 40km od Brunico do
Sillian, těsně za hranici s Rakouskem. Festival nabízí široký
výběr mezi vnitřními koncerty v divadlech, koncertních
síních a kostelích městeček v údolí, stejně jako venkovní
vystoupení na břehu jezera, ve středověkých hradech a
v alpských chatách regionu
Alta Pusteria, v srdci
Dolomit. Šíře repertoáru je značná od jazzu přes operu, gospely, lidové písně až
k repertoáru blízkému našemu sboru, tj. duchovní hudbě.
Koncerty duchovní hudby budou v kostelích St. Peter and Paul (Sesto), St.
Michael and Collegiata (San Candido), St. John (Dobbiaco), St. Stephen
(Villabassa), St. Nikolaus (Colle di Casies), St. John (Rasun), S. George
(Anterselva), St. Peter and Agnes (Valdaora), St. Mary (Sillian). Náš sbor bude
mít tři až šest vystoupení, přesný program dají pořadatelé podle množství a druhu přihlášených sborů.
Dramaturgie vystoupení je řízena uměleckým vedoucím. Kromě vlastních koncertů se zúčastníme i společných
akcí, zejména parády sborů.
Různorodost míst vybraných pro představení, četné události a velmi pestrý
repertoár způsobují, že tento festival není jen jedním z nejkrásnějších
mezinárodních sborových festivalů, ale je také jedinečnou příležitost ke vzájemné
výměně mezi různými hudebními kulturami. Vloni se akce účastnilo 72 sborů ze
17 zemí, např. z Konga, Izraele, USA. Bylo tu také pět sborů z ČR a sice Dětský
sbor Tachov, Dětský sbor Milevsko, Dvořákův smíšený sbor z Uherského Brodu,
Smíšený sbor z Milevska a sbor Gaudium Pragensae.
Předběžný program:
Festival sice na místě začíná už ve středu, ale s ohledem na náklady jsme se rozhodli zúčastnit se jen v hlavních
dnech tj. pátek až neděle 20.-22.6. V průběhu tří dnů festivalu budeme vystupovat minimálně na třech akcích.
Dosud máme rekord čtyři vystoupení v jednom dni.
Čt 19.6. Odjezd cca 21.00, noční přejezd do alpského údolí Val Pusteria jihovýchodně od Innsbrucku. Příjezd
přibližně 8.00.
Pá 20.6. Snídaně z vlastních zásob nebo v kavárně v některém z městeček
údolí (vybereme to nejhezčí). Potom se můžeme rozdělit – lze navštívit
koncerty jiných sborů (první začínají od 10.00 a budou na jedenácti různých
místech v průběhu celého dne). Druhá skupina bude mít možnost vyjet buď
našim autobusem, anebo pokud by bylo méně zájemců tak hromadnou
dopravou k chatě Rif. Aronzo (27km, hodina jízdy).

To je na úpatí hory Drei Zinnen/Tre Cime di Lavaredo, což je vyhlášená nejkrásnější část Dolomit, které jsou na
seznamu Unesco. Překrásná procházka víceméně po
rovině s nádhernými výhledy.
Oběd z vlastních zásob, případně kdo bude v údolí
může se najíst v restauraci. Odpoledne ubytování
v hotelu, přípitek na uvítanou. Je možné, že nám
pořadatelé přidělí termín koncertu už toto
odpoledne, např. v 17.00 nebo v 19.00.
Od 17.00 bude na náměstí městečka Villabasa
"FESTA TIROLESE" Tyrolský svátek, který bude
pokračovat až do noci. Toto malé náměstí bude plné
stánků vystavujících typické potravinářské výrobky
a ruční práce z Val Pusteria. Během svátku, budou
vystupovat místní kapely a tyrolské folklorní
skupiny. My si mezitím dojedeme do hotelu na
večeři. Ve 21.00 budou další vystoupení sborů.
Nezapomínejme, že jsme už prakticky ve středomoří
a tady se žije dlouho do noci. Ve 23.30 bude ve Villabassa: “Tyrolská Party”- setkání všech sborů, kde budou
sbory vystupovat podle festivalového programu.
So 21.6. Snídaně v hotelu. V průběhu dne budeme vystupovat (pravděpodobně od
10.00) v některém ze zmíněných kostelů.
V 16.30 v městečku San Candido nastane „CHOIRS PARADE“ - paráda neboli
velkolepý průvod a přehlídka sborů. Sbory postupně projdou ve svých oblecích
ulicemi města a budou se shromažďovat na náměstí
Piazza del Magistrato, v centru obce San Candido,
kde je oficiálně pozdraví pan starosta. Poté bude
následovat sborový zpěv všech dohromady. Takové
parády v našich krajích nejsou běžné, ale ve středomoří je milují. Možná si
pamatujete závěrečné scény četnických filmů s Louisem de Funes na nábřeží v
Saint Tropez. Večer bude v hotelu „typická tyrolská“ večeře.
21.00 budou ještě večerní koncerty (nejspíš ne náš) a od 23.30 je Noc sborů.
Ne 22.6. Snídaně v hotelu
10.30 Městečko Sesto: “FESTA DEIVEDERCI”. Setkání všech sborů a
závěrečný ceremoniál. Každý dirigent sboru vystoupí na jevišti a dostane
Certifikát o účasti.
12.00 Závěr festivalu a odjezd sborů. Příjezd Vrané cca 22.00.
Cena zájezdu:
Každý účastník bez ohledu na to, jestli je člen sboru nebo příznivec (tj. jestli
bude zpívat nebo ne) bude hradit tyrolským pořadatelům částku 135 Eur na
osobu (tedy asi 3.375.-Kč). Ta zahrnuje ubytování v ** hotelu s polopenzí, tedy
snídaně a večeře od pátečního večera do nedělního rána, z toho v sobotu bude
„typická tyrolská“ večeře. Dále uvítací drink, anglicky hovořící asistent pro
skupinu při příjezdu, lístek na lanovku pro ty, kdo by jeli na vystoupení na
některé horské chatě, což my ale asi nebudeme. Příplatek za jednolůžkový pokoj
by byl 15 Eur/noc. V předstihu do 15.3. budeme vybírat zálohu 50 Eur, do 10.5. budeme vybírat zbytek, tj. 85
Eur plus částku na autobus. Autobus bude náš, bude celou dobu jezdit se sborem a popojíždět z akce na akci
v rámci údolí, kde ale nejsou velké vzdálenosti.
Výše platby za autobus by neměla přesáhnout 1.500.- Kč a bude upřesněna podle počtu předběžných přihlášek
po 15.3. Přesné termíny jednotlivých vystoupení sboru budeme znát po 1.6. a podle nich upravíme program.
Předběžné přihlášky, platby a organizační otázky
směrujte prosím na Blanku Tomkovou, tel.
607 812 336, Tomkova.Blanka@seznam.cz.
Dotazy k vlastní podobě festivalu zodpoví a pomoc
s překladem například jejich stránek poskytne Karel
Pašek tel. 602 612 459, kpasekseznam@seznam.cz.

