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Mikulášská s The Tap Tap, Vinohradské divadlo Praha
24. 11. 2019
- celodenní akce, čas odjezdu bude upřesněn podle zvukové a kamerové zkoušky
- oblečení - jako vždy modré džíny, tričko TTT s lebkou (popř. jiné, pokud nemáte - možno
zakoupit v
e-shopu TTT ), červené tenisky
- s sebou jídlo na celý den - nějaké občerstvení tam bude, ale pro jistotu, je nás hodně
- předpokládaný návrat po 21. hodině
Adventní benefiční koncert, kostel Všech svatých LTM7. 12. 2019
- pořádá Diecézní charita Litoměřice
- čas bude upřesněn
- jedná se o cca 30-minutové vystoupení, zazpíváme náš repertoár z oblasti duchovní
hudby, který je náročný, proto prosím o maximální účast
Česká mše vánoční, Dům kultury LTM10. 12. 2019
- dobrovolná účast, plán zkoušek sdělím na požádání nebo bude na facebooku Festivalov
ý sbor Litoměřice
Česko zpívá koledy, Mírové náměstí LTM11. 12. 2019
- zpívají Modrásci a dobrovolnice z Puell (potřebujeme alespoň 10 děvčat pro posílení a
jistotu)
- začátek v 18:00
- program - jako vždy základní koledy + Happy X-Mas a další
- nebudeme cvičit v rámci zkoušek PC, kdo se zúčastní, nacvičí na jedné zkoušce s
Modrásky
Vánoční trhy LTM, Mírové náměstí14. 12. 2019
- pořádá Zahrada Čech
- začátek vystoupení v 16:30 (sraz v 16:00)
- délka vystoupení: 30 minut
- oblečení: co nejteplejší, sborová "deka"
World Choir Games 2020, Belgie, Antverpy
5. - 9. 7. 2020
- zúčastníme se na základě hlasování rodičů (40 hlasů pro účast, nejméně tedy 40
zpěvaček by se mělo zúčastnit)
- vystoupíme v kategoriích "Duchovní hudba" a "Folklor"
- doporučujeme nabízené pojištění, které zahrnuje i storno zájezdu (do 80% z ceny
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zájezdu)
- detaily ohledně odjezdu a návratu upřesníme, 5. - 9. 7. je termín samotného festivalu
Letní sborový tábor, Lhotsko2. - 9. 8. 2020
- účast nutná, bude se připravovat velký koncert se Severočeskou filharmonií k 50. výročí
sboru
Velký symfonický koncert k 50. výročí založení sboru
17. 9. 2020
- vystoupíme společně se Severočeskou filharmonií Teplice a sbory Iventus Gaude
(Jablonec nad Nisou) a Iuventus Cantans (Pardubice)
- zveme bývalé zpěvačky ke spoluúčasti

O případných dalších akcích (např. tradiční Vánoční potkávání na Hradčanském náměstí)
budeme včas informovat.

Noty ke stažení
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