
CAROLAVINKY
Novinky, informace a zajímavosti ze života sboru CAROLA

ZŠ a ZUŠ Jabloňová, Liberec Ročník 1 / školní rok 22-23 / 1. číslo
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Paní učitelka Věrka Soukupová a pan učitel Josef
Knížek připravili širokou nabídku aktivit. V ní byl
prostor pro individuální odpočinek, skupinovou hru
nebo celotáborovou putovní soutěž s plněním různých
poznávacích úkolů. Našli jsme Novoměstský pramen,
seznámili se s nešťastným osudem místního myslivce
Adolfa Pecha, ale hlavně zažili mnoho krásných západů
slunce.

Jídelna se stala centrální místností, kde jsme zpívali
a prožívali odpočinek. V sobotu navštívila náš areál také
skupinka fotbalistů, kteří přĳeli na jednu noc zatrénovat
na sousedním hřišti. Čekali jsme mladé a vysportované
mužstvo, ale poté co druhou část jídelny obsadil oddíl
chlapců ve věku do třetí třídy, bylo jasné, že vzájemná
výměna telefonních čísel se nebude konat.

Paní vedoucí na nás hned při příjezdu
vyrukovala s tím, že každý účastník odjíždí

s dvěma kily navíc. Snažila se proto vykrmit naše
zpěváky jako v jedné pohádce o Jeníčkovi a Mařence.
Kromě obstojných dávek základních chodů se zárukou
přidání, nám každý večer předložila dva velké pekáče
čokoládových řezů. Největší potěšení tímto vykouzlila
na tváři pana sbormistra Martina Grobára, který se
dlouho nenchal pobízet. Také dlouhou dobu vedl
v nepsané soutěžích o největšího jedlíka, až skoro
poslední den zakontroval Míra Tuž s rekordním
množstvím knedlíků. Gratulujeme.

Těch pár dnů uteklo jak voda. Realizovali jsme
celkem 5 velkých zkoušek, naučili se přes deset skladeb
a určitě se těšíme, až je budeme moci představit na
připravovaných koncertech. Fotografie ze soustředění
nyní sbíráme a poté je budeme sdílet, tak se máte na co
těšit. Malou ukázku můžete zhlédnout na dalších
stranách.

Letošní advent prožĳe Carola pouze na dvou
koncertních pódiích.

První koncert bude v sobotu 10. prosince v
Au l e G, Technické univerzity Liberec. Zúčastní se
jej obě divize Caroly, tedy žáci 5.B i druhý stupeň.
Budeme součástí velkého programu, který zahájí
orchestr ZUŠ od 18. hodiny.

Budeme mít možnost představit pouze výběr
repertoáru v maximální délce 15 minut, ale za to celý
koncert zakončíme společným zpěvem koled
s publikem.

Na tento koncert se dopraví děti sami. Bude vytvořen
časový harmonogram pro zvukové zkoušky, který
zašleme, jakmile se doladí.

Vstupenky v hodnotě 100,- Kč budeme nabízet od
21. listopadu. V první etapě počítáme s limitem dvou

vstupenek na jednoho zpěváka. V případě potřeby
většího počtu vstupenek bude toto řešeno individuálně,
prostřednictvím sbormistra Martina Grobára.

Druhý koncert bude v pondělí 19. prosince na
náměstí Dr. E. Beneše. Tentokráte se zúčastní pouze
starší sbor druhého stupně, který bude dopraven
objednaným autobusem rovnou ze zkoušky. Vystoupení
zahajuje Karolka od 16 hodin a v cca 16:30 nastupuje
Carola. Případné zájemce z menší Caroly přĳímá
Karolka jako podpora zkušených zpěváků.

O všem podrobném budete dále informováni
prostřednictvím iZUŠ aj. V následujících dnech budou
rozeslány papírové návratky.

Na setkání s vámi se budeme se těšit. Přejeme krásný
a pokojný vstup do doby adventní.

Poohlédnutí za soustředěním

Od pátku 11. 11. do neděle 13. 11. absolvoval náš starší sbor soustředění v Novém Městě pod Smrkem. V
novém prostředí jsme prožili bohatý program, který byl složený nejen z nácviku sborového repertoáru, ale
také z aktivit, které měli za cíl vzájemně se poznat a vytvořit partu.

Koncerty v prosinci 22






