
Regionální pěvecký projektový sbor 
 
 
Komorní pěvecký sbor Festivia Chorus nabízí zájemcům o sborový zpěv možnost zazpívat si v nově vznikajícím 
„Regionálním pěveckém projektovém sboru“. Rád bych vás s touto novou iniciativou seznámil a pozval zájemce 
k spoluúčasti na této připravované akci. 
 
Co je to projektový sbor? 
Projektový sbor není stálým tělesem a je tedy vhodnou alternativou pro zpěvačky a zpěváky, kteří nemají 
možnost se věnovat pravidelné sborové činnosti. Je vyhlášen cílový koncert, v našem případě červnový večerní 
koncert při svíčkách v horním kostele Evangelického tolerančního areálu ve Velké Lhotě, kterému předchází 
několik jarních zkoušek, určených k nácviku repertoáru. Zmíněným koncertem pak činnost projektového sboru 
končí, případně je možné se společně následně domluvit na pozdější projektové spolupráci. 
 
Kdy a kde probíhá nácvik skladeb? 
Několik předkoncertních zkoušek se uskuteční ve Velké Lhotě u Dačic vždy v neděli navečer. Přesné termíny 
zkoušek i koncertu sdělíme koncem února na webových stránkách komorního pěveckého sboru Festivia Chorus, 
v tisku, nebo mě můžete kontaktovat mailem nebo telefonicky – kontakty viz níže. 
 
Kdo zkoušky povede a kdo je organizátorem projektu? 
Zkoušky povede sbormistryně Festivie MgA. Jitka Čudlá, absolventka oboru dirigování sboru na JAMU v Brně 
(absolvovala u prof. Lubomíra Mátla). Organizačně má projekt na starost Josef Čudlý, předseda sboru Festivia 
Chorus. 
 
Proč se pokoušíme o vznik projektového sboru? 
V naší příhraniční oblasti je velice málo pěveckých sborů, rádi bychom tuto skutečnost napravili. Na prvním 
projektovém setkání mají zpěváci možnost si zazpívat pod odborným vedením, přitom v přátelské atmosféře, 
klidu a pohodě a udělat radost nejen sobě, ale i posluchačům na cílovém koncertě. Připravované skladby se 
zvládnou naučit i lidé s minimální sborovou praxí, ale i ti, kteří ve sboru nikdy nezpívali. Přihlásit se mohou i 
zpěváci z jiných pěveckých sborů, kteří si takto pouze „odskočí“ vyzkoušet si nějaký jiný hudební produkt. 

Podmínkou je pouze umět vůbec zpívat      , hlavně ale odpovědnost ke kolektivu. To znamená opravdu se 
zúčastnit těch několika zkoušek, které budou předcházet koncertu. 
 
Jak se k účasti v projektovém sboru přihlásit? 
Pokud vás nabídka ke zpívání v projektovém sboru oslovila, můžete se přihlásit ihned. Nebo se můžete přihlásit 
po upřesnění termínů zkoušek a termínu koncertu, nejpozději ale do konce března 2020. 
V přihlášce prosíme uvést jméno, věk, tel. kontakt a mailovou adresu. 
Následně vás budeme blíže informovat o celém projektu. 
 
Těšíme se na případnou pěveckou spolupráci, přejeme vše dobré! 
 
 
Kontakt: 
 
Josef Čudlý 
mob: 724 175 480 
www.festivia.cz 
FB – Festivia Chorus 
 

http://www.festivia.cz/

