
tvoje tvář má známý hlas 29. - 31. března
Soustředění Tvoje tvář má známý hlas       29. - 31. 3.    a     1. 4. 

DÍTĚ:

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

KONTAKT na rodiče v průběhu akce:

Jméno:

Telefon:

Jméno:

Telefon:

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ:

Alergie:

Jiná omezení:

Léky:                                              Pojišťovna:

Dítě bude odcházet po skončení akce

                    domů s doprovodem         domů samo v ................         

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími 
podmínkami:
* rodiče jsou seznámeni s vnitřním řádem zařízení, děti jsou povinny se tímto řádem řídit.
* rodiče jsou povinni informovat vedoucí akce o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly 
ovlivnit jeho činnost na ní.
* rodiče souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a jejich 
používáním při prezentaci a propagaci činnosti a činnosti školy
*rodiče souhlasí se zpracováním údajů dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů v nutném rozsahu pro činnost organizace.
* Dále rodiče prohlašují, že ošetřující lékař nenařídil dítěti změnu režimu, 
dítě nejeví před akcí známky akutního onemocnění (průjem, teplota, kašel apod.) 
a krajský hygienik ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní opatření. 

PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ

Souhlasím s účastí svého dítěte na akcích (zakroužkujte):

1. 3.         15. 3.          16. 3.         29. - 31. 3.       1. 4. 

Dne: ..........................................       

       ............................................
                  podpis rodičů 

Milí Muzikanti! Jako obvykle, také letos nás čeká společný koncert. 
Na pódiu se sejdou kytary, flétny i klavíry a letos další hosté - bubeník a elektrická kytara.

Společně zahrajeme několik skladeb. Tentokrát se vydáme s hudbou do historie. 
Čekají nás písně nejznámějších skupin a interpretů 70. - 90. let minulého století ... 

Není jednoduché toto vše nacvičit, proto nás čeká spousta práce a Vy potřebujete o všech akcích předem vědět, 

abyste si na ně mohli rezervovat čas. Informace najdete také na našich stránkách. 
A co nás tedy čeká? 

Soustředění 
Pátek, sobota 29. - 30. 3. Probíhá na Vedlejší. Na obědy chodíme do restaurace, svačiny dostanou dě� na 
místě. S sebou nástroj, kdo má - stojan na noty, láhev na pi�, přezůvky. Noty si prosím připravte do složky jen 
ty, které hrajeme. Ostatní nechejte doma.
Neděle 31. března  Sraz v bosonožské orlovně. Odpoledne proběhne vystoupení v 17:00. Rodiče přijdou 
přímo na vystoupení a po něm si dě� odvedou. 
Oblečení na vystoupení - černé kalhoty nebo sukni, tmavé boty, muzikantské tričko. Lze zakoupit kdykoli. 
Jednotlivá oblečení k vystoupení kapel si dě� domluví se svými vyučujícími. 
Přehled not, odkazy na písničky a Mp3 nahrávky najdete na stránkách.

Cena soustředění 29. - 31. 3.: 550,- (V ceně je zahrnut 2x teplý oběd v restauraci, svačiny, ped. dozor a 

materiál k programu.) + Vstupné koncert: 100,-Kč (Jednorázová částka za rodinu. Peníze budou použity na 

pronájem sálu a zvukaře.). Obě částky prosím zaplaťte společně. 
______________________________________________________________________________________
Vystoupení pondělí 1. 4. dopoledne 
Sraz pro vystupující 7:30 před školou v Bosonohách či na zastávce Osová
                        nebo v 8:00 v orlovně
Vystoupení proběhne v 10:00. Po skončení odvedeme dě� zpět do školy.
______________________________________________________________________________________
Secvičování:
1. 3. ve 14:00 - 18:00 Kapela Verča, Krize, Klárka

16. 3. v 9:00 - 18:00  Kapela Cucka, Kája, Mozi, Jirka
Cena soustředění 16. 3: 250,- (V ceně je zahrnut teplý oběd v restauraci, svačiny a ped. dozor.)

15. 3.  ve 14:45 - 17:45 v Bosonohách (Vedlejší 14:00 - 18:30 na Osové) Flétny a cella

Prosíme o včasné přihlášení
-  přes email (cucka@severka.org), sms nebo odevzdejte návratku. 
Jakoukoli platbu můžete předem (minimálně 3 dny) 
poukázat na náš účet (viz stránky), odevzdat předem 
vyučujícímu nebo odevzdat na srazu. 

Další info www.severka.org/index.php/muzikan� 
nebo Zuzana Del Favero 732 200 625



Vážení rodiče!

Jak víte, hrají děti v letošním roce na flétnu. Práce jim jde velmi dobře a zvládnou už ledasco zahrát. Ráda 

bych je proto pozvala jako hosty na koncert hudebního souboru Muzikanti, který pracuje v Bohunicích. 

Koncert se uskuteční v neděli 2. dubna v Orlovně v Bosonohách a bude mu předcházet soustředění, na 

kterém se děti secvičují s ostatními. Pročtěte si prosím další informace a v případě zájmu vyplňte 

přiloženou přihlášku a odevzdejte. Těšíme se na Vás!

Jak soustředění probíhá?
Na soustředění se secvičuje více hudebních nástrojů dohromady. Při společném vystoupení potom hrají 
všechny dě� dohromady (zhruba 40 dě�), dě� se tedy nemusí bát, že budou vystupovat sólově a něco 
popletou. V souboru hrají flétny, kytary, klavíry a akordeon. Vašeho dítěte by se soustředění týkalo pouze 
ve zkrácené verzi a to takto:
Sobota: 9:00 - 12:00 na ZŠ Vedlješí (sraz je u zadního vchodu školy) - zde se cvičí společné skladby
Neděle: 13:00 - 17:00 - sraz před Orlovnou v Bosonohách. 

Vystoupení: 
V neděli 2. 4. v 17:00 - 18:00 v Orlovně - tedy rovnou po ukončení nácviku.
Pokud si chcete udělat představu o tom, jak vystoupení vypadá, podívejte se na www.severka.org 
(videogalerie, vystoupení)  

Cena: 200,-Kč ( odevzdejte na srazu v sobotu), v ceně je zahrnuta 2x svačina, ped. dozor, materiál k akci a 
vstupné na koncert. Je to jednorázová částka za libovolný počet členů rodiny. 

S sebou: přezůvky, láhev na pi�, pohodlné oblečení, kdo má – stojan na noty, nástroj. Noty si prosím 
připravte do složky jen ty, které hrajeme. Ostatní nechejte doma. 
Oblečení na vystoupení - černé kalhoty nebo sukni, tmavé boty, muzikantské tričko - dětem půjčíme. 

Skladby na koncert:
Dě� hrají Ódu na radost a Chariots of Fire, zpívají We are the Champions

Další info: Zuzana Del Favero 732 200 625

Koncert s Muzikanty
1. - 2. 4. 2017           ZŠ Vedlejší a Orlovna Bosonohy Soustředění hudebníci - 1. - 2. 4. 2017 

DÍTĚ:

Jméno:

Datum narození:

Bydliště:

KONTAKT na rodiče v průběhu akce:

Jméno:

Telefon:

Jméno:

Telefon:

ZDRAVOTNÍ OMEZENÍ:

Alergie:

Jiná omezení:

Léky:                                              Pojišťovna:

Dítě bude odcházet po skončení akce

                    domů s doprovodem         domů samo v ................         

Podpisem na přihlášce rodiče potvrzují, že byli seznámeni a souhlasí s následujícími 
podmínkami:
* rodiče jsou povinni informovat vedoucí akce o zdravotních obtížích dítěte, které by mohly 
ovlivnit jeho činnost na ní.
* rodiče souhlasí s fotografováním dítěte v rámci činnosti, s archivací těchto fotografií a jejich 
používáním při prezentaci a propagaci činnosti souboru Muzikanti
*rodiče souhlasí se zpracováním údajů dítěte v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o 
ochraně osobních údajů v nutném rozsahu pro činnost organizace.

Dne ................................................ .......................................................

Podpis zákonného zástupce: 

PŘIHLÁŠKA NA SOUSTŘEDĚNÍ

Dále rodiče prohlašují, že ošetřující lékař nenařídil dítěti
změnu režimu, dítě nejeví známky akutního onemocnění
(průjem, teplota, kašel apod.) a krajský hygienik
ani ošetřující lékař mu nenařídil karanténní
opatření.  

Dne .................................  (den nástupu)

.......................................................

Podpis zákonného zástupce: 


