
V.Neckář, Bacily + dětský sbor 
Uh. Hradiště, Klub kultury | sobota 30. 11. 2019 | 19:00 

 

INFO pro sbormistra 
 
Dětský sbor – Malá nivnička, Malučká nivnička a Kuřátko 
Notový materiál, party s texty pro sbor + mp3 k nastudování jsou k dispozici po dohodě 
sbormistra s Janem Neckářem   
 
Zvuková zkouška proběhne po domluvě s J. Neckářem cca 2 hodiny před začátkem koncertu. 
Dětský sbor v první části koncertu neúčinkuje. 
Po deseti písních, které zazpívá Václav s kapelou následuje cca  20 minutová přestávka. 
Nástup sboru se koná v druhé části koncertu, po přestávce, hned po 1. písni (11/ Pomíjivá) 
 
Po přestávce: 
 
11/ Pomíjivá  (solo J. Neckář)         3:40  
Jan Neckář pozve sbor na scénu + uvede píseň Hlídá je Bůh 
 
12/ Hlídá je Bůh (solo J. Neckář)        4:00  
Dětský sbor zpívá refrény  
- dvojhlas lze zredukovat jen na jeden hlas (1. soprán) 
 
13/ KOLEDY MEDLEY         12:50 
(Směs šesti českých, vánočních koled) 
Dětský sbor zpívá za doprovodu skupiny Bacily + děti zpívají střídavě sola 
K dispozici je samostatný hudební základ + pomocný základ se sborem, bez dětských sól (2x mp3) 
CHCI DOMLUVIT, ŽE ZAZPÍVÁME NÁŠ REPERTOÁR => UPŘESNÍM 
 
14/ Ježíšku z dávných dní (solo Václav)       4:00 
Dětský sbor zpívá solo refrény  
- dvojhlas lze zredukovat jen na jeden hlas (1. soprán) 
 
15/ Stín katedrál (solo Václav)         3:00 
Dětský sbor zpívá unisono  
+ solo sbor zpívá vocal (á -) 
 
16/ Dr. Dam di Dam  (solo Václav)        3:00 
Dětský sbor tleská, zpívá v trojhlasu Dam, Dam + Dam diDam, Dam diDam Dam 
+ na konci 2x zadupe (2x vyskočí) a 2x luskne 
 
17/ Ša - La - la - La - Li  (solo Václav)        3:00 
Dětský sbor zpívá s Václavem všechna "Ša-la-la-la-li" 
+ dvojhlasně "Mohu přijít zítra?" + jé, ó - jé... 
 
18/ Andělé strážní          4:40 
Dětský sbor - tacet 
 
19/ Štědrý den  (solo Václav)         3:00 
Dětský sbor - zpívá unisono refrény 
+ 1 malý solista / solistka (...dospělí spát nechodějí...) 
 
20/ Půlnoční  (solo Václav)         5:00 
Dětský sbor zpívá unisono Aleluja 
+ trojhlasně refrén (- trojhlas lze zredukovat opět jen na jeden hlas) 


