
Průmyslovl<ou se celý týden nesl sborow zpěv
Bělotín, Hranice _ Na tři vel.
kolepé kotrcerty se tento tý.
den pÍ.ipravovali účastnici
devatenáctého ročnÍku Bělo.
tinského týdne zpěvu. SeŠlo se
jich vice neŽ sto a vzalo sije do
parády Šest dirigerrtů' Z pres.
tiŽní akce nadnárodního cha.
rakteru se pomalu a jistě stá.
vá sešIost obklopená rodin-
nou atrnosférou.

UŽ pojedenácté se Bělotín.
ského týdne zpěvu (BTZ)
tičasttli] dirigetrt Národniho
divadla v l]rrrě .I.t-uttáŠ lbrma-
jer. Uroveri akce hodnoti vel-
mi kladně a stejně tak i kvali-
tu zpěváku, kteří jsou jeden
vedle druhého amatéry. ,,Dí.
ky mtloŽství. v jakém se tady
scházejÍ, se s trimi dají děiat
dÍla, která by se v menšÍch
sborech dělat nemoh]a,.. řekl
Ibrmajer.

Program je vŽdy jiný' KaŽ.
dý z Šesti dirigentti se specifi-
kuje tra vylrraněnou oblast, v
níž se běŽné pohybuje' Jeden
tla liclové písně, iitrý na sklad-
by dvacátého stoletÍ a podob-
rrě. ,,V Cechách jsou také po.
fádány semittáře pro zpévá-
ky, ale trochu na jilrý způsob.
Někde se sorrstředí na barok-
nÍ hudbu, jinde mají ateliér
InodernÍ tnuziky. Tady dělajÍ
vŠichni vŠechno,.. ttpozornil
na ojedinělost BTZ lbrmajer.

Stejně tak jako on se ho
opakovaně účastní i někteří
zpěváci. UŽ poŠesté zavita|a
do Hrarric, kde se seminář
kaŽdoročně koná. Martina
Kaděrová z Čeladné. ,,PokaŽ-
dé nás tady čeká něcojiného a
vŽdycky je to pro nás milé
překvapení'.. zhodnotila akci
členka ostravského pěvecké.
ho sboru. ,,Setkáváme se tady
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A TED VsIcHNI! Sboristé se do Hranic sjiždějí nejen od nás, a|e i z okolních zemí. Foto: Deník/Kateřina Kapková

s některými pravidelně a je to
pro nás takový svátek hud-
by'.. dodala Kaclěrová.

Mistních je mezi účastníky
týdne zpěvu minimum. Na
týdennÍ seminář se sjÍŽdějí Ii
dé z cele republiky' V minu-
lých rocnícÍch měli mezi se.
bou dokonce i Slovince, Ang-
ličany a Američany' Pravi.
delnými účastníky jsou Něm-

ci. ,,V jednom roce jsme tady
měli 140 lidí a uŽ to byl troŠku
problém. Zakládáme si tu na
rodinné atmosféře, a jakmile
je těch zpěváků příliŠ, uŽ to
začíná být takové anonymní,..
řekl starosta nedalekého Bě-
Iotína Eduard Kavala, který
tradici Bělotírrského týdne
zpěvu před devatenácti lety
za]roŽí]., (ka)


