SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ
uvolnění a rozeznění hlasu a duševní očista
Srdečně Vás zveme na společné vícehlasé zpívání
se Zdeňkem Hourou z plzeňského souboru Schola cantorum

ZPÍVÁME JEDNODUCHÉ TEXTY
A KRÁSNÉ MELODIE Z RŮZNÝCH KULTURNÍCH TRADIC

sobota 20. listopadu
10.00 - 18.00 hod s přestávkou na oběd
Riegrova 51, České Budějovice
vstupné 500 Kč - na místě před zahájením
přihlášení: vladka.markova@gmail.com, tel. 606 242 630

Nemusíte umět zpívat
Můžete se spolehnout na své tělo
a na sílu hlasů v kruhu

Když zjistíte, že můžete zpívat,
už nebudete chtít přestat
Dovolujeme si Vás pozvat na další společné vícehlasé zpívání - Hlasovou
dílnu, kterou i tentokrát povede Zdeněk Houra z plzeňského souboru Schola
cantorum.
Dílna je tématicky zaměřená na uvolnění a rozeznění hlasu a také, nebo spíš
zejména, na potěšení duše. Zpíváme jednoduché texty a překrásné melodie
z různých kulturních tradic (křesťanské, židovské, arabské, havajské,
domorodé a také legrační písně).
V Českých Budějovicích se s velkou radostí sejdeme už potřetí. Nejedná se
o koncert s pasivní účastí diváků, zpívají všichni zúčastnění, předchozí
pěvecká zkušenost není nutná (zdatné hlasy jsou však velmi vítány). Zdeněk
nás vždy u každé písně naučí jednotlivé hlasy, rukou ukazuje tóny, když se
ztrácíme. Během chvíle vytvoříme překrásnou a vyživující souhru melodií.
Neuvěříte, dokud nezažijete.
Mužské hlasy jsou tak krásné! Milí muži, potřebujeme sílu a krásu Vašich
hlasů, přijďte si zazpívat.
Sejdeme se v sobotu 20. listopadu v 10.00 hodin, Riegrova 51,
přestávka na oběd a odpočinutí hlasivek bude přibližně
od 13.00 do 15.00 hod, společný den zakončíme v 18.00 hod.
Na místě je malá kuchyňka, kde si můžeme uvařit čaj nebo kávu z vlastních
surovin, případně si s sebou vezměte malou svačinku, na oběd se
rozejdeme do místních restaurací.
Příspěvek na pronájem prostoru a lektorné je 500 Kč - vybereme jej
na místě před zahájením akce.
Budete velmi laskaví, dáte-li mi vědět, že
s Vámi mohu předběžně počítat. Společné zpívání je zážitek, kterým můžete
obohatit, obdarovat a překvapit své blízké - napište si o poukaz.
email: vladka.markova@gmail.com,tel. 606 242 630, www.artekruhy.cz

