Pátek 17.4.2015 byl pro členky a členy dětského pěveckého
sboru Růže sváteční. Vše začalo brzkým odjezdem od školy směr Plzeň,
kde jsme se zúčastnili mezinárodního festivalu pěveckých sborů
Musica acalanthis. První dojmy byly značně rozpačité, když naše děti
uslyšely zpěv připravujících se sborů, objevily se obavy, nervozita,
dokonce zaznělo – co tu vlastně pohledáváme, nebo – ti zpívají tak
krásně!
První koncert jsme zahajovali, své vystoupení jsme úspěšně zvládli a pak jsme se zájmem
sledovali umění ostatních sborů. Spolu s námi zde zazpíval studentský sbor gymnázia
z Regensburku, dále sbor konzervatoře z francouzského Limoges a ženský sbor z belgického
Lutychu. Naše děti se v takové konkurenci neztratily a zároveň získaly nové zkušenosti. Byli
jsme zde byl jediný dětský sbor a získali jsme velké sympatie publika i ostatních účinkujících.
Po koncertu jsme odjeli na oběd a velká část odpoledne patřila návštěvě ZOO, kde jsme jako
účastníci festivalu dostali průvodce, který s námi celou zahradu prošel a prohlídku doplnil
mnoha zajímavostmi. Asi jsme byli hodní, protože počasí nám přálo přes nepříznivou
předpověď.
Návštěvu Plzně jsme zakončili vystoupením na náměstí, kde si zazpívaly všechny sbory
zúčastněné na festivalu – krom již zmiňovaných jsme slyšeli vysokoškolský sbor ze slovenské
Žiliny, sbor konzervatoře ze švýcarského Winterthuru a samozřejmě domácí Plzeňský dětský
sbor pod vedením sbormistryně paní Bedřišky Koželuhové, kterou známe z festivalu ve
Čkyni.
Bylo velice milé a pro děti z našeho sboru nové, když nás při nástupu na pódium ostatní
účinkující hlasitě vítali a při našem vystoupení s námi zpívalo zaplněné plzeňské náměstí. Vše
asi nejlépe vystihují slova jedné naší zpěvačky, když si s překvapením povzdechla: „Ono se
jim to snad opravdu líbí!“
Jako třešinkou na dortu bylo náhodné setkání se známým hercem Martinem Stránským, kdy
následovalo horečné hledání čehokoliv, na co by se mohl podepsat a samozřejmě si někteří
nenechali utéci možnost společné fotografie. Musí se nechat, že pan Stránský projevil velkou
trpělivost.
Celý den jsme zakončili radostnou cestou domů a každý si přivezl na památku drobnost jako
pozornost organizátorů festivalu.

