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Porota u výslechu
MICHAL HÁJEK

Od kolika let vás rodiče nutili
hrát na hudební nástroj?
Mě vůbec nutit nemuseli.
Naopak mě od něj vyháněli, aby se
mohli sami podívat večer na zprávy. Televize a klavír byly nešťastně
v jedné místnosti.
Jste na něco úplně levej?
Na matematické a logické
myšlení.
Nejdivnější místo, kde jste
měli koncert.
V jeskyni a při svíčkách, v kápích
a za účasti šamanského bubnu.
Která sborová skladba už vám
leze krkem?
Vůbec žádná, naopak! Taková
Siyahamba po stopadesáté teprve
dostane tu správnou interpretační
hloubku.
Váš oblíbený hudební vtip?
Jak zařídit, aby dvanáct violistů

hrálo unisono? Zastřelte jedenáct
z nich. K čemu sakra potřebujete
dvanáct violistů?
KAJSA BOSTRÖM

Od kolika let vás rodiče nutili
hrát na hudební nástroj?
Moji rodiče jsou muzikanti, takže
jsem poslouchala hudbu už u maminky v bříšku. Od 4 let jsem hrála
na klavír a postupně k němu přibyly
varhany, klarinet, saxofon, kytara…
Jste na něco úplně levá?
Na elektrikářské práce.
Nejdivnější místo, kde jste
měli koncert.
Ve vlakovém tunelu
Která sborová skladba už vám
leze krkem?
Yesterday
Váš oblíbený hudební vtip?
Ne, teď mě zrovna napadají jen
ty neslušné. Jak to, že neznám
nějaké slušné vtipy?

JIŘÍ KOLÁŘ

Od kolika let vás rodiče nutili
hrát na hudební nástroj?
Nenutili mě vůbec, hráli jsme
celá rodina. Co tatínkovi chybělo
v orchestru, na to jsem se vždycky
musel naučit.
Jste na něco úplně levej?
Ne, já jsem šikovnej úplně na
všechno.
Nejdivnější místo, kde jste
měli koncert.
V Německu před sexshopem
v lidových krojích.
Která sborová skladba už vám
leze krkem?
Siyahamba.
Váš oblíbený hudební vtip?
Zrovna mě žádný vhodný
nenapadá.
JIŘÍ HOLUBEC

Od kolika let vás rodiče nutili
hrát na hudební nástroj?

Nenutili mě, můj první hudební
nástroj bylo kuchyňské nádobí.
V 6 letech jsem začal hrát na klavír
a následně na tubu, to se mi moc
líbilo.
Jste na něco úplně levej?
Na všechny domácí práce.
Nejdivnější místo, kde jste
měli koncert.
Rozhledna Hlavatice v Českém
Ráji. Byla to skála, na kterou se
leze po schůdkách, koncert byl ve
4 hodiny ráno včetně baru.
Která sborová skladba už vám
leze krkem?
Teď nevím, ale určitě nějaká je.
Váš oblíbený hudební vtip?
Muzikanti soustředěně zkouší
Wagnerovu operu, když vtom se
zezadu z bicí sekce ozvou divné
zvuky. „Co to tam, člověče, vyvádíte?” ptá se dirigent. „No, tady
v partituře se píše: Ohne triangl!”

Co že to Hang stáhl za čelo?
Hosté festivalu Mathis Stendike a Jan Heinke z Německa se
jednoho krásného dne vydali do
železářství a něco si odtud
přinesli.
Hang (foto)
je melodický
perkusní
hudební nástroj
pocházející ze Švýcarska. Jeho název pochází z
bernského nářečního slova pro ruku.
V angličtině je někdy označován
jako Hang drum, ale ve skutečnosti
se nejedná o druh bubnu, neboť

patří mezi samozvučné nástroje (na
rozdíl od bubnu, který patří mezi
membránové nástroje). Skládá
se ze dvou miskovitých
kovových částí,
vytvrzených
plynovou
nitridizací.
Hraje se něj
údery prstů,
většinou bývá položený
na klíně. Zvuky vznikají rezonancí
vzduchu uvnitř nástroje, údery
na mělké mušlovité výlisky zní
jako zvonky. Vnitřní nota na dolní

kopuli je basová nota, její tlumení
mění výšku tónu. Kolem této noty
je harmonicky naladěno sedm až
devět dalších not.
Stahlcello (foto)
neboli ocelové
cello je nástroj,
na který se
hraje smyčcem.
Konstrukce je
navržena tak, že
je na ni možné
zahrát kompletní
harmonii. Stahlcello
se skládá z 26 ocelo-

vých tyčí různých délek, upevněných
na dvou železných kolejnicích. Ty
jsou připojeny k ocelové desce, která
zesiluje zvuk a vytváří rezonance
a zpoždění. Zvlášť
hluboké tóny
vyvíjí pomalu a s velkým
zpožděním. Pokud se na stahlcello
hraje rychleji, tóny se v rezonanční
desce vzájemně ovlivňují
a vytváří subharmonické
a kombinované tóny. Nástroj
má rozsah čtyř oktáv a existují
verze sopránové, altové, tenorové
a basové.

5+1 zaručených rad,
jak přežít Písňovar
1. ZAKONZERVUJTE
SE ALKOHOLEM

Otupte svoje smysly alkoholem,
abyste přetrpěli neumětelství
účinkujících.
KLADY: Pokud se hodně, ale
opravdu hodně opijete, nebudete si
nic pamatovat. Žádné falešné tóny,
žádné uši drásající výkony.
ZÁPORY: Pokud se hodně, ale
opravdu hodně opijete, nebudete
si nic pamatovat. Hlavně ostudu,
kterou si potácením na veřejnosti
pravděpodobně způsobíte. Tu si
však budou pamatovat všichni
ostatní po několik příštích ročníků.
2. VYBAVTE SE
ELEKTRONIKOU

Nenápadná sluchátka a kvalitní
hudba v mp3 přehrávači vám
zajistí příjemně strávený čas v
hledišti. Pokud se vám ještě podaří

Sborympiáda
Taky jste si v programu
všimli toho divnýho pojmu
„Sborympiáda“ a říkáte si,
co to jako má být? To si jako
dáme desky s notama na zem
a budeme kolem nich běhat
slalom? Přeskakovat praktikáble? Házet sbormistrem
do dálky? Nebo skákat přes
sborový kalhoty jako přes
švihadlo?
Protože my z Podtácku víme
všechno, prozradíme vám,
že jde o soutěž, která prověří
vaše schopnosti improvizační,
společenské a týmové. K jednotlivým disciplínám nebude
potřeba žádná předchozí
příprava. Vždy ale dostanete
čas na rozmyšlenou. Estetické
disciplíny bude hodnotit
NEodborná porota. Vítěz
soutěže získává titul Nejoriginálnější sbor Sborympiády
2014 a obdrží cennou trofej
Pohár Ventilka jirkovského.

nenápadně surfovat v mobilu po
internetu, zvládnete celý Písňovar
bez úhony.
KLADY: Dokonalý audiovizuální
zážitek. Sledujete účinkující a zároveň si dodáte vlastní kvalitní audio
dle svého gusta. Pokud zvolíte
variantu s mobilem, neztratíte
navíc ani na okamžik kontakt se
svými přáteli na Facebooku.
ZÁPORY: Pozor na hlasitost!
Ve snaze přebít rušivý
zpěv z pódia vystavujete v
nebezpečí svoje ušní bubínky.
U varianty s mobilem je
také nutné kvalitní datové
připojení.
3. CHOĎTE
NEVYSPALÍ

Pokud se důkladně připravíte a probdíte několik nocí před
Písňovarem a samozřejmě
i během něho, nemusíte se
bát žádného vystoupení.
Podmínkou jsou však tmavé
sluneční brýle.
KLADY: Schováni za brýlemi
se jednak nemusíte bát zavřít oči
a spokojeně podřimovat, ale ještě
navíc budete vypadat nezávisle
a drsně. Po pár vystoupeních se
o vás jistě bude špitat v kuloárech,
co za cool týpka to přijelo do
Jirkova.
ZÁPORY: Pokud ve spánku chrápete, tuto variantu určitě nevolte.
Hlasité chrápání by vás rychle
prozradilo a veškerý společenský
kredit by přišel vniveč. Rovněž
nedoporučujeme kombinovat
s radou číslo jedna, mohli byste
totiž velice snadno prospat nejen
vystoupení, ale i všechno po něm.
4. PŘEDSTÍREJTE
INVALIDITU

předem odpuštěn jakýkoli
společenský exces, včetně hlasitých
negativních komentářů jednotlivých vystoupení. V tomto případě
lze tudíž kombinaci s radou jedna
jen doporučit.
ZÁPORY: Hrozí reálné nebezpečí,
že pokud nebudete dostatečně opatrní, někdo vás může
zahlédnout v neinvalidním stavu.

bez tu černovlasou sopranistku s
hezkýma očima (v případě, že si
naši radu bere k srdci žena, je snad
jasné, že hlavní postavu v erotických fantaziích sehraje ten svalnatý
blond tenor), budete s chutí chodit
na všechna vystoupení jako první
a odcházet z nich poslední. A kdo
ví, třeba ne sám (sama).

Onemocněl
vám soprán? nor?
Nepřijel vám te

Přijeďte na vozíku nebo o berlích,
případně předstírejte jinou
tělesnou vadu.
KLADY: Jednak si vysloužíte
soucit okolí a všude se dostanete
první, především vám ale bude

akční nabídku!
Využijte naši časově omezenou ného papírování.
teč
zby
bez
Půjčka bez ověření a
a z jiného sboru!
Jednoduše si půjčte zpěvák í zpěváka původnímu sboru
cen
vrá
při
tí
Bezúročné období pla
i do neděle do 18 hod.
a v původním stavu nejpozděj
© Syrinx Litoměřice
Pamatujte, že riskujete hodně!
Takové odhalení se neobejde bez
skandálu a předstírání nemohoucnosti vám sotva někdo odpustí.
Také mějte na paměti, že pokud
budete chtít navštívit Písňovar i v
příštích letech, musíte zvolit stejné
postižení. Výmluvy na Lurdy a
jejich zázračnou moc vám pravděpodobně nikdo nezbaští.

ZÁPORY: Důrazně
varujeme před situací, kdy chlípně
zíráte na sopranistku a ve svém
zaujetí přehlédnete fakt, že onen
výše zmiňovaný osvalený tenor
je evidentně její přítel (ženy si
prosím situaci představí v opačném
gardu). Nezapomeňte, že nejste
neviditelní a žárlivé scény rozlícených partnerů mohou celkem
slušně bolet.

Nejen že je to zdravé a přináší to
neoddiskutovatelné potěšení, ale s
dobrou náladou a myšlenkami spolehlivě jinde bude pro vás Písňovar
procházkou růžovou zahradou.
KLADY: Když si budete během
vystoupení prohlížet jednotlivé
zpěváky očima lovce a představovat si ve své bujné fantazii nahoře

Rada, která funguje jako jediná
na sto procent. Prostě zůstaňte
doma.
KLADY: V pohodlí svého gauče
nepřijdete o program v televizi.
ZÁPORY: Budete trčet doma u
televize a přijdete o bezva zábavu
s námi.

5. BUĎTE
SEXUÁLNĚ AKTIVNÍ

BONUSOVÁ RADA:
NEZÚČASTNĚTE
SE!!!

tady je skoro vše, ale
není to tam tak vtipný:
www.jirkovskypisnovar.cz

Pan Tiskařský Šotek je sice umělec, kterého
jsme sem nezvali, ale každý má přece právo na
vyjádření, proto buďte schovívaví.

