
HARMONOGRAM festivalu České středohoří 2021

Pátek 15.10. 2021
● 17.30 -  příjezd, přivítání
● 18,00 - 21,00 - ateliér SOŠ
● ubytování, večeře individuálně, snídaně individuálně

Sobota 16.10.2021
● 9,30 -13.00 - atelier  SOŠ
● 14,00 - společný oběd - restaurace Stromovka (vepř.řízek +  brambor)
● 15.00 - 15,30 - společná akustická zkouška Galerie Benedikta Rejta (GBR)
● 15.30 - 16.30 - individuální akustická zkouška GBR (ostatní návrat do SOŠ, převlečení)
● 17.40 - sraz všichni GBR
● 18.00 - koncert GBR
● po koncertě se všichni vrátí do SOŠ, kde bude připravený raut a večírek může začít.

Neděle - odjezd

● účastnický poplatek 100,- Kč na osobu
● ubytování 250,- Kč na osobu/noc
● oběd 115,- Kč na osobu ( pití si platí každý sám na místě)

Abychom dodrželi hygienické podmínky při takovéto akci, je třeba očkování či certifikovaný test.
Kdo nemá ani jedno, bude mít při vstupu k dispozici antigenní test zdarma. Vyhneme se tím možným
komplikacím.

Od každého sboru požadujeme:
● seznam účastníků s těmito informacemi

( jméno, příjmení, adresa, ubytování, oběd, očkování či certifikovaný test na Covid)
● veškeré poplatky prosíme v hotovosti

➢ GBR je na náměstí, takže na koncert půjdeme již převlečeni v koncertním oblečení
➢ akustická zkouška v GBR bude opravdu jen na postavení a krátké odzkoušení akustiky,

hlavně abychom věděli, jak se tam vejdeme všichni na společné skladby
➢ představení jednotlivých sborů na koncertě cca 10 min komplet
➢ při ateliéru bude k dispozici káva, čaj, dobroty co kdo přinese
➢ organizace ateliéru bude záležet na sbormistrech

Společné skladby:
Renesanční zpěv z lounského graduálu: A na zemi upokojení - L. Petržilková
D. Bortnianskij: Cheruvímskaja pesň - L. Petržilková
Lidová v úpravě Z. Mrkose: Debe prodávale - B. Maxiánová
B. Smetana: Proč bychom se netěšili - B. Maxiánová
Ch. Tin: Baba Yetu - L. Petržilková
( Cantar - J. Althouse)


