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Zp vem k oslav

Sbor Církve bratrské ve Vsetín  po ádá p i p íležitosti 100. výro í založení Církve bratrské na
Valašsku cyklus podzimních koncert  p veckých sbor  pod názvem Zp vem k oslav .

Úvodní koncert cyklu se uskute ní v ned li 12. listopadu v podání P veckého sdružení valašských
itelek. Soubor, jenž má ve Vsetín  sedmdesátiletou tradici v sou asnosti ídí Marie Skalková.

V programu p edstaví sv j repertoár lidových, klasických a duchovních písní. V sobotu 25. listopadu
pak budou mít poslucha i výjime nou p íležitost slyšet celorepublikový sbor Církve bratrské EFFATHA
pod vedením dirigentky Hany Fišerové. Po etné p vecké t leso p edstaví program p evážn
duchovních písní r zných hudebních styl  a období. P vecký sbor Effatha je také po adatelem
oblíbených  prázdninových kurz  zp vu v Litomyšli se zam ením na mladé za ínající sborové
zp váky. Jedním z cíl  sboru je kultivovat a rozvíjet sborový zp v mezi mládeží. Záv r koncertního
cyklu se uskute ní v pátek 8. prosince. Obstará jej d tský p vecký sbor MIBIDIZO, který vznikl v roce
2000 p i Základní um lecké škole Alfréda Radoka ve Valašském Mezi í. Sbormistryní je Mgr. Eva
Ježíková. Sbor vystoupí za doprovodu komorního orchestru, ve kterém ú inkují žáci a pedagogové
téže školy pod vedením Heleny Hrachové. D ti zazpívají klasické i lidové písn  pro radost svou i
poslucha , v druhé ásti koncertu cht jí p edstavit vážn jší repertoár tvo ený zejména písn mi
duchovními.

Všechny koncerty se uskute ní ve sborovém dom  Církve bratrské ve Vsetín , Horní Jasenka
102 se za átky vždy v 17:30. Vstupné na koncerty je dobrovolné a po jejich skon ení bude
následovat drobné ob erstvení pro diváky.

i koncertech p edstaví svou innost také dv  organizace poskytující sociální služby ve Vsetín .
Zapsaný spolek NA CEST  pracující s mládeží a obecn  prosp šná spole nost ELIM Vsetín, která
poskytuje sociální služby lidem bez domova a lidem se zdravotním postižením. V nuje se také d tem
v Atletickém klubu Elim. Ob  tyto služby jsou finan  podporovány po ádající Církví bratrskou ve
Vsetín .

http://cb.cz/vsetin/
Církev bratrská ve Vsetín
Horní Jasenka 102
Vsetín
Tel: 571 411 341
vsetin@cb.cz

.


