
PŘEDBĚŽNÝ  PROGRAM 
18. ROČNÍKU  FESTIVALU  MSFHR  

VLACHOVO  BŘEZÍ
VE  DNECH  11. - 13. 10. 2019

                  
Pátek, 11. 10. 2019

18,00      *  Prostranství před rodným domem prof. Matouška ve Vlachově Březí  *     
               Pietní akt k poctě prof. Václava Matouška 
               -  krátké vystoupení pěveckého sboru  (sbor v jednání)
               -  položení květin u rodného domu prof. Matouška
               -  vzpomínka na prof. Václava Matouška - krátký projev hosta MSFHR

19,00      *  Sportovní hala ZŠ PJB ve Vlachově Březí  *
               Zahajovací koncert MSFHR  -  Hudební vizitky sborů 18. ročníku
             -  účinkující sbory v jednání  

21,00      *  Školní jídelna ZŠ PJB ve Vlachově Březí  *
               Společenský večer účastníků MSFHR 2019

   -  slavnostní raut, posezení pěveckých sborů, neformální setkání se sponzory festivalu

Sobota, 12. 10. 2019

   9,30      *  Sportovní hala ZŠ PJB ve Vlachově Březí  *
                Sborová dílna Václava Matouška 2019  -  1.část
              -  společný nácvik vybraných sborových skladeb na Závěrečný koncert s orchestrem
                -  lektor : Karel Haymann – dirigent Pošumavské komorní filharmonie Prachatice

         Libor Sládek – sbormistr Besharmonie Praha (skladby a capella)

 14,00      *  Velký sál Panského pivovaru ve Vlachově Březí  *
                Soutěžní přehlídka pěveckých sborů MSFHR  2019  
              -  účinkující sbory v jednání
                  -  složení odborné poroty v jednání
                     -  upřesnění soutěžního programu pro sbory - viz informační dopis

Večerní sborové koncerty na různých místech v regionu  
(rozhodne počet přihlášených sborů - předpoklad jsou cca 3 koncerty na různých místech)

 19,00      *  Kostel Zvěstování Páně ve Vlachově Březí *
              Sborový koncert  I.  -  Koncert duchovní hudby
              -  téma :  Duchovní sborová tvorba napříč staletími  

 19,00      *  Koncertní místo v jednání  *
                Sborový koncert  II.  -  Zrcadlení 
              -  téma :  Odraz romantických námětů ve sborové tvorbě 19. - 21. stol.
                                                                        
 19,00      *  Koncertní místo v jednání  *    
                Sborový koncert  III.  -  Píseň - voda živá    
              -  téma :  Koncert k poctě prof. Václava Matouška 
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Neděle, 13. 10. 2019
 
  9,30      *  Sportovní hala ZŠ PJB ve Vlachově Březí  *
               Sborová dílna Václava Matouška 2019  -  2.část
              -  společný nácvik vybraných sborových skladeb na Závěrečný koncert s orchestrem
                -  lektor : Karel Haymann – dirigent Pošumavské komorní filharmonie Prachatice
                                 Libor Sládek – sbormistr Besharmonie Praha (skladby a capella)

11,00       *  Kostel Zvěstování Páně ve Vlachově Březí  *
              Slavnostní bohoslužba k uctění památky prof. Václava Matouška
              -  účinkující sbor v jednání

13,30       *  Sportovní hala ZŠ PJB ve Vlachově Březí  *
                Generální zkouška pěveckých sborů s orchestrem na Závěrečný koncert
                 -  řídí Karel Haymann – dirigent Pošumavské komorní filharmonie Prachatice

15,00       *  Sportovní hala ZŠ PJB ve Vlachově Březí  *
                Závěrečný koncert MSFHR 2019  s orchestrem
               -  řídí Karel Haymann – dirigent Pošumavské komorní filharmonie Prachatice
            
                -  slavnostní vyhlášení výsledků 18. Soutěžní přehlídky a předání cen laureátům 
                 -  vystoupení pěveckých sborů oceněných na Soutěžní přehlídce MSFHR 2019
                   -  společné provedení vybraných sborových skladeb nacvičených ve sborové dílně
                 -  slavnostní ukončení 18. ročníku MSFHR
             
 

cca v 16,30   -   rozjezd všech účastníků domů
            

 

Poznámka : 
Festivalový program bude upřesněn po obdržení Závazných přihlášek účastníků !   

Zpracovala :  Tatjana Tláskalová, ředitelka festivalu MSFHR
          
Ve Vlachově Březí,  18. 3. 2019                                                                   
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