Rychvaldské kulturní jaro popáté.
V neděli 28. května v 15 hodin se v rychvaldském Husové sboru sejdou příznivci hudby
a především sborového zpěvu. Bude se zde konat jubilejní, již pátý ročník festivalu
Rychvaldské kulturní jaro. Tuto širokou veřejností hojně navštěvovanou kulturní akci
každoročně pořádá Ostravský smíšený sbor ve spolupráci s městem Rychvald a ZUŠ
Rychvald.
V rámci letošního ročníku se představí tyto sbory a žáci a učitelé ZUŠ Rychvald.:
COLLEGIUM CANTICORUM, Těšín. Polský smíšený sbor Collegium Canticorum
je jedním z nejznámějších uměleckých souborů Těšínského Slezska. Reprezentuje polskou
národnostní menšinu žijící v České republice. Sbor byl založen v roce 1986 v Českém Těšíně.
Nyní pracuje pod uměleckým vedením Anny Szawińské, magistry na Umělecké fakultě
Slezské univerzity v Katovicích. Kromě četných vystoupení v České republice a v Polsku
se Collegium Canticorum zúčastnil festivalů a soutěží na Slovensku, v Anglii, Maďarsku,
Rakousku, Řecku, Itálii a Švýcarsku. K nejvýznamnějším oceněním patří vítězství v celostátní
pěvecké soutěži "Legnica Cantat"(2002), ocenění "trés bien" z mezinárodního festivalu
v Montreux (2005), 2. místo ve finále Celostátní soutěže adventní a vánoční hudby v polském
Bedzině (2005), 1. místo na Mezinárodním festivalu Antona Brucknera v Linzi (2007) nebo
stříbrné pásmo na Celostátní soutěži pašijové písně v Bydhošti (2011).
SVATOMICHAELSKÝ PĚVECKÝ SBOR, Řepiště. Pěvecký sbor má kolem 30 členů
v hlasovém zastoupení soprán, alt, tenor, bas. Zpívá písně liturgické i světské, lidové
i moderní úpravy, byl založen v roce 2009. Obec Řepiště reprezentuje na různých kulturních
akcích, např. u příležitosti křtu knihy B. Pavloka, na vánočním koncertě,
při výročí 100 let včelařské organizace Paskov, na krmášské slavnosti při mši v kostele,
vystoupení v Domě pokojného stáří ve Frýdku - Místku aj. Od roku 2011 sbor úzce
spolupracuje s nově vzniklým symfonickým orchestrem - Moravskoslezskou sinfoniettou.
V roce 2011 také uzavřel družbu se smíšeným pěveckým sborem Slavíkem z Pacova. Sbor
řídí Mgr. Hana Kukučková.
CANTICUM, Orlová je sbor, který tvoří 16 stálých členů a klavíristka. Sbor vznikl koncem
roku 2013 při ZUŠ Orlová. Zakladatelkou byla Jarmila Čurdová, která po dva roky byla
i sbormistryní a uměleckou vedoucí tohoto tělesa. Od září 2015 se naší novou sbormistryní
stala Markéta Kubicová, bývalá studentka paní učitelky Čurdové. Repertoár sboru je pestrý,
tvoří jej písně klasických autorů hudby od středověku až po současnost.
SMÍŠENÝ PĚVECKÝ SBOR JANÁČEK, Luhačovice je smíšený pěvecký sbor, který
se věnuje interpretaci hudby různých období a stylů – od renesance do současnosti
včetně spirituálů a duchovní hudby. Byl založen v roce 1960 původně jako mužský, od roku
1962 do současnosti působí jako sbor smíšený. V současné době sbor působí pod vedením
dirigentky Ludmily Staňové. Členové sboru jsou většinou nadšení amatéři, kteří se s vervou
a humorem snaží zdolávat nástrahy melodií.
OSTRAVSKÝ SMÍŠENÝ SBOR od svého založení v roce 1989 dosáhl výrazných úspěchů,
vystupoval v mnoha zemích Evropy, Ameriky a Asie. Kultura hlasového projevu a citlivá
dramaturgie jsou zárukou vysoké umělecké úrovně tohoto tělesa. K nejvýznamnějším
úspěchům sboru patří zisk stříbrného pásma v kategorii „Open Mixed Choirs“ a stejně tak
v kategorii „Folklore“ na soutěžním festivalu „A Voyage Of Songs“ v Pattayi v Thajsku.
Dirigentem sboru je Doc. Mgr. Jan Spisar. Ph.D.
ZÁKLADNÍ UMĚLECKÁ ŠKOLA RYCHVALD je školou s dlouhou tradicí. Je jednou
ze dvou základních uměleckých škol v České republice, které jsou přidruženými školami
UNESCO. V rámci přidružených škol UNESCO se zaměřuje na uchování kulturního dědictví
prostřednictvím předávání hudebních myšlenek, uchovávání dědictví národa a integrování

hudby v celistvém umění. Od roku 2010 je pro školu stěžejní téma „Záchrana kořenů
evropské kultury“, protože úzce souvisí s prací školy a výchova k umění přispívá velkou
měrou k zachovávání kulturních kořenů a to i v širším kontextu, než jen uměleckém.
Na Rychvaldském kulturním jaru budou letos naši školu reprezentovat Zuzana Nešporková,
Anežka Polaczková, Noemi Hvolková, Bára Lukšová a učitelky Mgr. Lenka ČerníkováVjaclovská a Hana Indruchová.
Před zahájením samotného koncertu si od 14.30 před vstupem do kostela jako každý rok
budete moci poslechnout folklórní soubor Březinka ZUŠ Rychvald.
Garantem koncertu je člen rady Města Rychvald ing. Ladislav Sitko.
Poděkování nejen za tento úžasný projekt, se kterým přišla před pěti lety, ale i za jeho
každoroční náročnou organizaci patří paní Janě Šmídlové a samozřejmě i týmu jejích
spolupracovníků.
Vlasta Matonogová
ředitelka ZUŠ Rychvald

