První úspěchy vokálně-GPB-instrumentálního tělesa
V tomto školním roce jsme opět začali s pravidelnými zkouškami GPB pěveckého
sboru pod vedením paní profesorky Hrtúsové a Vranové.
Z počátku nás chodilo jen osm, ale později se k nám přidalo dalších dvacet lidí (to už
je jiná, že?). Tak se z osmičlenného sboru vyklubala početná skupina zpívajících nadšenců.
Částečně se vymykáme běžným sborům, protože naše vokál-GPB-in (zkratka „vokálně-GPBinstrumentální těleso“) disponuje nejen vícehlasně zpívanými písněmi, ale také (jak už název
napovídá) mnohými nástrojovými mezihrami a skladbami.
Každý čtvrtek jsme pilně nacvičovali, abychom uměli vánoční koledy a jiné písně
i pozpátku.
Nadešel den našeho prvního veřejného vystoupení – 16. prosinec. To nás velmi
potěšilo, protože jsme mohli udělat něco pro druhé, ale zároveň i zarmoutilo - přiznejme si to
zcela otevřeně - protože jsme museli zameškat čtyři vyučovací hodiny (jaká škoda!). Sešli
jsme se ve středisku ŽIRAFA (ŽIvot, RAdost, FAntazie), nedaleko od budovy naší školy.
Předvedli jsme své vystoupení a potom si na oplátku prohlédli velmi hezké a zajímavé
výrobky klientů ŽIRAFY. Při přesunu do druhé budovy tohoto střediska jsme si odložili
všechny nástroje ve škole. Jenže chvíli po příchodu jsme zjistili, že bychom měli vystoupit
i zde, což původně nebylo v plánu. Co teď? Bez houslí, violoncella, klarinetu a kláves to není
ono. Následovala rychlá „válečná“ porada, na které se rozhodlo, že budeme improvizovat
a předvedeme zpívané mezihry. Paní profesorky udaly tón a my jsme spustili.
Ostatní věci už proběhly podle plánu. Prohlédli jsme si další nádherné výrobky
z rozličných materiálů (košíky z pedigu, koberečky z příze, výtvory z keramiky, obrázky
z papíru…) a plní dojmů se vrátili do školy.
Druhý den nás čekalo vystoupení před učitelským sborem GPB. Sešli jsme se na
schodišti u bufíku. Každý si vyhlédl svůj schod a spustili jsme první píseň. Všechny nás mile
překvapila akustika. Po skončení jsme byli některými profesory pochváleni a poté
„propuštěni“ domů, abychom se mohli těšit na čtyři reprízy.
Ty jsme předvedli ve středu 22. 12. Po prvním vystoupení jsme si řekli, co ještě
musíme „dopilovat“. Po druhém jsme začali být se svými výkony spokojení. Po třetím nám
hrály všechny melodie koled, kánonů, meziher a hlasů v uších. A před čtvrtým opakováním
už jsme si všichni přáli mít to rychle za sebou (zkuste si zpívat něco stále dokola!). S vypětím
sil jsme dozpívali a rozprchli se na oběd s blaženým pocitem poctivě vykonané práce. Někteří
se ještě rozhodli navštívit představení školního divadla, které bylo velice zajímavé. A pak už
nám opravdu začaly prázdniny!
Paním profesorkám, které od nás vydržely nejeden falešný tón, patří náš dík.
Za sbor zpívajících a hrajících nadšenců
Zuzana Kolková, 3.A

