2. INFORMACE - MALÝ RADOSTNÝ PLECHÁČEK
Milí rodiče,
děkuji všem za nové malé zpěváky. Vzhledem k jejich velkému počtu nebudu vést sboreček
sama, ale postarám se o to, aby hodiny sborového zpívání fungovaly v klidu a v pohodě.
Pokud bychom zjistili, že je to doopravdy velký počet dětí, rozdělila bych si je na dvě
skupiny, byli byste včas informováni.
Děti mají sraz ve 14. 45 hod. 15 minut před začátkem se odstrojí, přezují, dojdou na záchod
anebo posvačí. Čas samotné práce je 2x 25 minut + 10 minut přestávka. (děti se nedokáží
dlouho soustředit.)
Byla bych ráda, aby zkoušky probíhaly bez přítomnosti rodičů. V případě nutnosti mám na
všechny maminky telefonní číslo. Kdo se mi nezapsal, prosím v úterý na zkoušce se dopište
do seznamu.
Doma mít desky na noty, které dostávají. Většinou je to materiál kvůli naučení textu.
Na zpívání nosíme: bačkory, svačinku a pití.
Na vystupování kluci potřebují: černé společenské kalhoty a boty, bílou košili s krátkým
rukávem. Kravaty jim nechám došít. Děvčata potřebují: bílé jednobarevné tričko, tělové
silonky a bílé botičky. Sukýnky a mašle budou mít také došité.

Předběžný plán zkoušek a akcí do konce roku 2013:
Možné zkoušky – jejich maximální počet (před vystoupením je zkoušení
intenzivnější) a možná vystoupení (dle šikovnosti zpěváčků):
Úterky 15.00–16.00 hodin, sraz ve 14.45 hod. v hudebně vlevo v přízemí nebo v
multimediální učebně v 1. patře hlavní budovy ZŠ V. Kl. Klicpery






1. zkouška - úterý 17. 9.
2. zkouška - úterý 24. 9.
3. zkouška - úterý 1. 10.
soustředění sobota 5. 10. (9–12.00 hod. Bude upřesněno dle velkého sboru)
4. zkouška - úterý 8. 10.

 sobota 12. 10. - vystoupení v Jiráskově divadle – „Vítání občánků“





5. zkouška - úterý 15. 10.
soustředění sobota 19. 10. (9–12.00 hod. Bude upřesněno dle velkého sboru)
6. zkouška - úterý 22. 10.
soustředění neděle 3. 11. (16–18 hod. zkoušení v divadle, kostýmy, scéna)




















7. zkouška - úterý 5. 11.
soustředění pátek 8. 11. (od 13hod. zkoušení v divadle. Bude upřesněno)
soustředění neděle 10. 11. (od 15hod. zkoušení v divadle. Bude upřesněno)
8. zkouška - úterý 12. 11.
generálka v divadle - čtvrtek 14. 11. od 16.00 hodin
pátek 15. 11. – dopoledne hrajeme v Jiráskově divadle pro ZŠ a MŠ divadelní zpívané
pohádky
sobota 16. 11. - zpívání na Martinském jarmarku???
neděle 17. 11. - hrajeme divadelní pohádky v Jiráskově divadle pro veřejnost od 15.00
hod.
9. zkouška - úterý 19. 11.
10. zkouška - úterý 26. 11.
neděle 1. 12 – Advent na zámku ve Sloupně??? (Možný pouze velký Radostný
Plecháček)
11. zkouška - úterý 3. 12.
čtvrtek 5. prosince – Mikuláš na Masarykově náměstí??? (Možný pouze velký
Radostný Plecháček)
pátek 6. 12. – generálka na koncert se Skleněnkou??? (Možný pouze velký Radostný
Plecháček)
sobota 7. 12. – Vánoční koncert se Skleněnkou??? (Možný pouze velký Radostný
Plecháček)
12. zkouška - úterý 10. 12.
neděle 15. 12. - Vánoční koncert???
pondělí 16. 12. – čtvrtek 19. 12. – Vánoční pohádková akademie Klicperky ????

Informace na tel. 775 860 713 Pavlína Strnková

