
Pokyny pro festival 
Libušsko-písnická nota 2007 – 13. 10. 2007 

 

� PROGRAM 
 
1 Stojí hruška sbor 1hlas kytara + housle (Monika) / gmi 
2 Což se mně má milá sbor 3hlas piano / emi 
3 Za ribara sbor 3hlas a capp. / C 
4 Hené ma tov sbor 1-2hlas kytara / cmi 
5 Suliko sbor 1hlas piano / G 
6 Ievan’s polka sbor (bez sóla) kytara / emi 
7 Shine Your Light Monika + sbor piano / B 
8 It’s me Žofka + sbor 3hlas  a capp 
 

� Pátek 12. 10. 2007 – Zkouška ve škole 
KDO: všichni mimo nových členů sboru (letošních) 
ZKOUŠKA: 14.30 – 16.30 (nejpozději – asi skončíme dřív) 
S SEBOU: pití, noty & texty podle programu 
 

� Sobota 13. 10. 2007 – Festival Libušskopísnická nota 
MÍSTO KONÁNÍ: Libušská sokolovna, Libušská ul., Praha 4 
DOPRAVA: BUS 113 z Kačerova nebo BUS 198 ze Smíchovského nádraží, zastávka se jmenuje „U 
libušské sokolovny“ a je přímo před sokolovnou 

• 10.45 – 11.00 hodin – zvuková zkouška (mikrofony, nástroje…) 
KDO: pouze sólisté 
SRAZ: 9.55 na Kačerově (odjezd BUS 113 v 10.02 – nečekáme!!!) nebo v 10.10 přímo u sokolovny 
ZKOUŠKA: 10.45 – 11.00 hodin 
Po skončení „ochutnávky“ volný pohyb. 

• 13.51 – 13.54 hodin – „ochutnávka“ – představení sboru 
KDO: pouze sólisté 
SRAZ: 13.30 přímo v sokolovně !!! (odjezd z Kačerova BUS 113 v 13.17) 
PRODUKCE: 13.51 – 13.54 hodin (pouze jedna píseň) 
Po skončení „ochutnávky“ volný pohyb. 

• 17.05 – 17.25 hodin – koncert Rolnička 
KDO: všichni (starší sbor zpívá / noví členové jako diváci) 
SRAZ: 15.55  na Kačerově (odjezd BUS 113 v 16.02 – nečekáme!!!) nebo v 16.10 přímo u sokolovny 
KONCERT: 17.05 – 17.25 – protože se jedná o přehlídku, počítejte s tím, že časy se mohou změnit – 
dříve nebo později např. o půl hodiny, což nelze nijak ovlivnit 
Zájemci mohou zůstat nebo přijít na závěrečnou SPOLEČNOU SKLADBU – kolem 20.00 
ODĚV: stejný jako na loňských koncertech na konci = žluté sborové triko + slušné a čisté džíny + slušné 
boty – vše již na sobě, nevím jestli bude možnost převléknutí 
S SEBOU: pití, od rodičů podepsaný lísteček, kdo si vás vyzvedne nebo jak pojedete domů po návratu. 
POZOR – AKCE KONČÍ NA MÍSTĚ KONCERTU – NEMOHU SE VRACET KE ŠKOLE ANI 
K METRU => POKUD NEPOJEDETE SAMI, MUSÍ SI VÁS RODIČE VYZVEDNOUT NA MÍSTĚ 
PO KONCERTĚ !!! 


