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Věděli jste, že…
Do roku 2010 probíhal
zahajovací koncert v jirkovské ZUŠ. Letos již pošesté
zahajujeme na Červeném
Hrádku , kde je to prostě lepší!

V minulých ročnících jsme vám
v Podtácku představili zasloužilého
otce a zakladatele festivalu, Luboše
Hánu, vyzpovídali porotu, ale za
Písňovarem stojí i další důležití lidé
a přitom nejsou tolik vidět. Dneska to
napravíme a několik jich představíme.
Tímto jim děkujeme!

začínáme být opravdu sehraný tým.
Vzhledem k pracovnímu vytížení
členů sboru totiž nikdy nebylo
a ani nyní není moc času na nějaké
zdlouhavé plánování a společné
organizační přípravy, a tak se vlastně
učíme za pochodu a opakováním
jsme již mnoho věcí vypilovali téměř
k dokonalosti. Na druhou stranu
začínají mít mnozí z nás stále víc
a víc práce, přibyly děti a to, co jsme
dříve sotva zvládali, musíme nyní
zvládnout s kočárkem, s dítětem
v náručí, hladovým manželem
a žehličkou v ruce.

Marie Hánová
Maruško, co je tvým úkolem
na Písňovaru?
No, asi hlavně držet Lubošovi a
vlastně nám všem palce… :-) Ne,
ne. Je toho samozřejmě víc. Začíná
to tím, že jsem vlastně (nechtěně)
takové jedno velké ucho a bleskosvod v jedné osobě, když musím
vyslechnout všechny Lubošovy
starosti kolem organizace Písňovaru.
On má totiž (na rozdíl ode mne)
potřebu se mnou všechno řešit. Tím
pádem toho o Písňovaru vím vlastně
víc než on, protože já takovou
potřebu o všem mluvit nemám…
:-) A tak vlastně o mé úloze,
spočívající v koordinaci hostesů neví
skoro nic :-)
Jak se změnily přípravy za deset
let festivalu?
Na jednu stranu je krásné pozorovat, jak po těch letech již všichni
organizátoři vědí, co mají dělat a

Michal
Třešňák
Michale, co je tvým úkolem
na Písňovaru?
Profesí jsem IT programátor, mám
na starosti celý přihlašovací systém
a mojí hlavní náplní je starat se o
hladký průběh registrace, případně
komunikovat s účastníky. Během
schůzky porotců jsem tak trochu
notář, který počítá bodové vyhodno
cení poroty a sestavuje výsledkovou
listinu. Také jsem odborníkem na
polepování půllitrů.
Co by tě před deseti lety nenapadlo, že dnes budeš dělat?
Netušil jsem, že se budu starat
o dvě krásné dcery.

Pavel Klaus

Pavle, co máš na starosti před
a během Písňovaru?
Je pro mě obtížné to shrnout,
protože je toho dost a každý rok
zpracovávám něco nového – navíc
si nikdy před Písňovarem neumím
představit, co mě a můj stařičký
notebook všechno čeká. Je to pro
nás velká výzva. Mám na starosti
snad všechno, co je vidět. Držím při
životě web Písňovaru, připravuji
plakáty, pozvánky, bulletinky,
transparenty, samolepky a momen
tálně upravuji tyto řádky Podtácku.
Kromě toho mám na svědomí
třeba diplomy nebo grafiku pro
půllitry, aby měl Míša co lepit.
Kolik jsi viděl soutěžních
vystoupení?
Na fotkách jsem viděl snad
všechny. Marně si snažím vzpomenout jestli jsem neviděl i nějaké na
vlastní oči… No, určitě jsem jich
ale pár slyšel v zrcadlovém sále,
když jsem zrovna řešil něco na
meeting pointu. :-)
Co by tě před deseti lety nenapadlo, že dnes budeš dělat?
Že budu zpívat ve sboru a navíc
pečovat o jeho vzhled. A že budu
tátou dvou bezva kluků by mě
tehdy nenapadlo ani ve snu. :-)

Dita Kárová

Dita jako moderátorka sice vidět
je, ale zaslouží si zde v Podtácku také
svoje místo a poděkování. Nevěřili

byste, kolik večerů a nocí stráví nad
přípravou uvádění. Začíná obvykle
již v červenci.
Dito, jak vlastně hledáš ty
správné špeky?
Zajímavosti o sboru hledám na
webovkách a nebo FB stránkách.
Po přečtení většinou získám nějaký
dojem a ten dojem vlastně převedu
do textu. Někdy je to činnost téměř
detektivní, a to se pak i sbory diví,
co jsem k nim vypátrala, co už třeba
zapomněli.

Dohromady bylo uděleno
15 zvláštních cen poroty.
Kromě sólových výkonů nebo
klavírních doprovodů byl
např. oceněn filozoficko-politicky úderný rap, pohybově
dokonalé ztvárnění koňů,
nebo byla udělena cena
„husí kůže Karla Růžičky“.

Sbory se na Písňovar rádi vracejí a je to moc fajn zase po roce
vidět známé milé ksichty. Naši největší držáci, kteří přijíždějí již
pošesté, jsou Okteti, Všelijaci a v prvních šesti letech to bylo
Zastaveníčko. Pětkrát soutěžil International Choir of Prague.

Úplně nejvíc nejvyšší bodové
hodnocení 29,33 bodů získal
Oktet Praha v roce 2011.

NESERiózní

festivalový z
pravodaj

Letos je to již třetí
ročník Podtácku.
Budeme mít také
někdy desáté výročí?

Porotci bedlivě poslouchají
vystoupení soutěžících sborů
a zapisují si k nim bodíky. Sbor se
podle počtu bodů může umístit
v některém z těchto pásem:
• z laté pásmo
(25–30 bodů)
• s tříbrné pásmo
(20–24,99 bodů)
• b ronzové pásmo
(15–19,99 bodů)

Za co
lze body
získat?

V roce 2007 a 2008
soutěžily sbory ve dvou
kategoriích: Populární hudba
a Populární hudba s duchovní
tématikou a sbory nebyly
hodnoceny bodově, ale
jen rozdělením do pásem.

Nespočet dalších
důležitých
Pak je tu spousta dalších pobíhajících otričkovaných lidí, jejichž cílem
je vaše spokojenost, mají na starosti
registrace, zvuk, venkovní stage, fotografování a promítání fotek, přivážejí
a odvážejí porotu, věší bannery, popáté přepočítávají stravenky, aby nebyl
nikdo o hladu, lepí různé cedulky
na dveře, vaří a pečou pečené čaje,
vymýšlí koniny do Podtácků, kopírují
vám noty na poslední chvíli, čepují
písňovarský mok, nosí kafe porotě,
připravují Sborympiádu, furt někam
přendávají židle, překládají do němčiny, když je potřeba, vyrábí placky,
drží dveře vlastním tělem, hlídají časy
soutěžních vystoupení, zprovozňují
rozbitou tiskárnu a následně zavařují
laminovačku před předáváním diplomů, dělají bedňáky,… a ještě k tomu
s vámi paří do noci… jsme prostě
jeden velký dream team.

Během předchozích 9 ročníků bylo uděleno 69 zlatých
pásem, 57 stříbrných
pásem a 16 bronzových
pásem.

Kdyby porota poslouchala
všech 153 soutěžních vystoupení za všech 10 ročníků Písňovaru bez přestávky, trvalo
by to 38 hodin a 15 minut.
Kdo z porotců se hlásí do
vytrvalostní soutěže? Na přání
vám ji uspořádáme. Když
vytrvalostní, tak bez pauz na
čůrání, samozřejmě.

jde
tadyetiny!
os

Kdo to, co to?

Celkově přijelo zpívat
a soutěžit 91 různých
hudebních těles (dětských,
dospělých sborů, vokálních
skupin). Ještě že nepřijeli
naráz, to bychom si museli
pronajmout nejmíň Hlubokou.

Když už mám po ruce tu
kalkulačku, každý sbor zde
vlastně byl 1,68 krát.

Bodování
sobotních
vystoupení

čti to
a cti to

Od roku 2014 jsme
mezinárodní festival,
nejen díky soutěžícím sborům, ale i hodnotící porotě.
Soutěžily sbory ze Slovenska
a vaše výkony hodnotila
dirigentka Kajsa Boström ze
Švédska a zpěvačka Cristin
Claas z Německa a letos
bude mezi porotci zpěvačka
a hudební organizátorka
Nancy Gibson z Německa.

0–8 bodů: celkový zvuk sboru
(jeho vyrovnanost, barevná
bohatost), pěvecká technika
0–8 bodů: intonace, rytmus
0–8 bodů: správné a nápadité
využití hudebně výrazových prostředků (především dynamiky,
tempa), stylovost interpretace
(deklamace, frázování), její
působivost a nápaditost
0–4 body: dramaturgie
soutěžního programu (pestrost,
kontrast, vhodnost vzhledem ke
složení a technické úrovni sboru,
kvalita aranžmá)
0–2 body: kontakt sboru se
sbormistrem, sboru s publikem,
zpěv zpaměti

Všechno, co jste kdy
chtěli vědět a báli jste
o Písňovaru se zeptat
Máme rádi, když se zapojujete do dění na festivalu, a tak
bychom vás chtěli zapojit i do
našeho Podtácku. Věříme, že se
zeptat nebojíte. V zrcadlovém
sále najdete krabici, kam je

možno vhazovat vaše dotazy
do sobotní 20. hodiny. Na vaše
nejzajímavější dotazy odpovíme
(protože my z Podtácku samozřejmě víme všechno) v posledním, nedělním Podtácku.

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 shovívaví.

