Vánoční zpívání
minulost i současnost
Tradice vánočního zpívání trvá v našem městě již 24 let a mělo různé podoby. Co zůstalo
stejné, byla snaha navodit slavnostní atmosféru v předvečer Štědrého dne, zastavit se alespoň
na chvíli v předvánočním shonu s přáteli a zazpívat si staré české koledy. Pracovnice
kulturního střediska netušily, že se toto, dnes již tradiční setkání našich spoluobčanů, ujme.
I podob měla akce několik. Tu vůbec první v roce 1987 pořadatelé nazvali Vítání paní Zimy.
Hudební doprovod tvořila Jana Okálková s kytarou, v dalších letech pak kytaru vystřídaly el.
varhánky Lenky Galové. Počet zúčastněných se rok od roku zvyšoval a jsou i tací, kteří
doposud vlastní původní zpěvníček s koledami. Pro takto vzniklý městský pěvecký sbor bylo
připraveno malé pohoštění v podobě perníčků, ořechových cantlí, svařeného vína a čaje pro
děti. I pro členy tehdejší dobrovolné rady MKIS měly tyto dny zvláštní atmosféru. Přestože
celý rok pomáhali městu a kulturnímu středisku zcela nezištně na všech akcích, tak na pečení
cantlí pro vánoční zpívání se vysloveně těšili. A jak přiznali, tak teprve tehdy na ně dýchlo to
pravé kouzlo Vánoc. V posledních letech byl spoluúčinkujícím i pěvecký sbor Klíček při ZŠ,
který měl pro tuto příležitost připravené i vlastní pásmo koled a říkadel. Nedílnou součástí
zpívání posledních let se také stal vánoční ohňostroj, na který se těší především děti.
Vrcholem vánočního zpívání byl „živý“ Betlém v roce 2009, ve kterém spolu účinkovali
budišovští dospělí a děti. V roce 2010 pořadatelé pozvali k účinkování hudbu Oderanku
s programem vánočních koled, se kterým každoročně účinkují v oderském kostele. Koncertu
mělo předcházet, alespoň podle představ, vystoupení velkého pěveckého sboru vytvořeného
právě z obyvatel našeho města, který by vícehlasně zazpíval čtyři nejznámější české koledy
právě za doprovodu výše uvedené hudby. Odvahu k účinkování však našlo pouze 12 z nich,
kdy dva měsíce nacvičovali pod vedením p. učitelek Wetterové a Panáčkové trojhlasné zpěvy.
Doplněním tohoto svátečního předvečeru bylo vypouštění balónků s vánočním přáním
Ježíškovi.
Protože vrcholem 24letého předvánočního setkávání byl právě Betlém z roku 2009, rozhodly
se pracovnice kulturní střediska opět pro něj i v letošním roce. Obměna však bude zásadní,
neboť to již nebudou jen koledy, ale vánoční hra, kterou jim pro tuto příležitost napsal
režisér karlovarského divadélka Kapsa. Účinkovat bude 18 velkých a malých herců
našeho města. Již v současné době se pilně nacvičuje. Režisérský kolektiv tvoří Helena
Malušová, Marie Talíková, Pepa Dvořák a Kamil Salles.

Vánoce se kvapem blíží, a tak Vás městské kulturní středisko srdečně zve na
Vánoční zpívání s hraným Betlémem a slavnostním ohňostrojem 2011.
(fotografie – vítání paní Zimy z roku 1987 a ze zkoušek vánoční hry 2011).

Poznáte se na fotografiích?

A jak zkoušky vypadají letos, dokládají fotografie z nahrávání.

Obsazení:
Ponocný – Alena Karásková
Anděl – Nikola Rozehnalová
Čert – Hanka Bučková
Maria – Katka Bařinková
Josef – Adéla Handlová
Selka – Milena Kazdová
Sedlák – Václav Pospěch
Bartoš, starý pastýř – Jiřinka Pecníková
Matúš, mladý pastýř – Monika Matýsková
Ondráš, mladý pastýř - Lada Škrobánková
Herodes, král Judský – Miloš Pírek
Kašpar, 1. král – Ilona Foltýnová
Melichar, 2. král – Jana Bučková
Baltazar,3. král – Karolína Pasrbková
Dráb – Verča Kováčová
Žid, vykladač písma – Simona Botková
Smrtka – Helena Malušová

