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V sobotu 2. června 2018 se dívčí koncertní sbor Puellae Cantantes účastnil 46. ročníku
největšího tuzemského sborového festivalu, Svátků písní v Olomouci. Reprezentovat nejen
naše město, ale vzhledem k mezinárodní úrovni festivalu i Českou republiku, jela děvčata ihned
do dvou soutěžních kategorií, a to do kategorie duchovní a kategorie mládežnických sborů. V
obou dvou uspěly zpěvačky s výborným bodovým ohodnocením a domů si tak odvezly dvě
zlaté medaile. Pozadu nezůstalo ani jejich přípravné oddělení Modrásci, kteří si přivezli z
předchozího soutěžního dne zlatou medaili z kategorie dětských sborů do 12 let a krásné
stříbro z kategorie soudobé hudby, kde jim byli soupeři i věkově mnohem starší a zkušenější
zpěváci. Na festivalu nezahálel ani náš dospělý smíšený sbor Singing Friends, který byl ve své
kategorii odměněn rovněž stříbrnou medailí.

Vzhledem k tomu, že Puellae Cantantes obdržely vůbec nejvyšší bodové skóre ze všech
zúčastněných sborů, měly tu čest zabojovat si o titul absolutního vítěze festivalu na závěrečném
koncertu Grand Prix, kde ve finále mezi pěti dalšími sbory obsadily druhou příčku. Věříme, že
dosažené úspěchy sborů přinesou zpěvačkám především radost z hudby a společného
snažení, kýžené zkušenosti do dalších let, i motivaci k práci a stále lepším a lepším výkonům.
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Všechny výsledky našich sborů:

Puellae Cantantes:
kat. A3 – mládežnické sbory – 25,70 / zlatá medaile
kat. B – duchovní hudba – 26,50 / zlatá medaile

Modrásci:
kat. A1 – dětské sbory do 12 let – 21,40 / zlatá medaile
kat. E – soudobá hudba – 14,10 / stříbrná medaile

Singing Friends:
kat. A4 – dospělé sbory (smíšené) – 16,45 / stříbrná medaile

autor článku: Kateřina Stojanová
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