ADVENTNÍ KONCERT SLAVIL ÚSPĚCH
Nastal adventní čas a nebylo zcela jisté, jaká bude epidemická situace, zda a případně za jakých podmínek a
opatření se bude moci adventní koncert konat. Celý rok jsme postupně pracovali na přípravě adventního
koncertu a byli střídavě v pochybách a v naději, že podmínky budou takové, aby se adventní koncert mohl
konat. Podařilo se, adventní koncert se konal v sobotu 11. prosince 2021. Milí sousedé, naši přátelé, příznivci
a posluchači moc nás těší, že jsme mohli pro vás připravit adventní koncert tentokrát „na živo“ s vámi
v Římskokatolickém kostele Sv. Hedviky v Doubravě. Zazpívala nám Eliška Rusková za doprovodu kláves, na
které zahrál Martin Pančocha. Pod uměleckým vedením sbormistryně Mgr. Petry Rašíkové vystoupil ARTEP
Smíšený pěvecký sbor Gymnázia a Obchodní akademie Orlová, který na klavír doprovázel Mgr. Aleš Bína.
Přestože vystupující byli nepříznivě ovlivněni epidemickou situací, kdy několik měsíců nemohli ani vystupovat
a ani zkoušet, nebylo to znát. Na adventní koncert se můžete podívat prostřednictvím videa na internetu, ve
kterém uvidíte i něco navíc co obecenstvo v kostele nevidělo. Odkaz naleznete na našich webových
stránkách www.nasedoubrava.cz odkaz pozvánky. Zhlédnutí videa je zdarma. Na našich webových stránkách
se také můžete podívat na fotografie z adventního koncertu odkaz fotogalerie.
Velmi si ceníme našich partnerů, že měli důvěru v náš projekt, že jej podpořili a že jsme společně mohli
podpořit mladé talenty v jejich dalším rozvoji a umožnit jim v tak složité epidemickém situaci, vystoupit před
obecenstvem, které zaplnilo prostor kostela včetně kůru.

Děkujeme za finanční podporu adventního koncertu našim partnerům. Nadace OKD náš projekt podpořila
v programu HUDBA PROPOJUJE GENERACE. Projekt byl podpořen Nadací Via v programu Živá komunita. Dále
byl náš projekt podpořen těmito partnery: WEST MEDIA, s.r.o., Česká průmyslová zdravotní pojišťovna,
BYTservis-služby spol. s r.o., Zdeněk Kolář čistírny odpadních vod, TIZ, s.r.o., Jindřiška Daříčková zahradní
potřeby a krmiva, Gabriela Piperková Copy Centrum Orlová. Ještě jednou všem moc děkujeme za finanční
podporu, bez této podpory by se adventní koncert nemohl konat. Také velmi děkujeme zdejší farnosti, za to
že nám bylo umožněno, aby se adventní koncert konal v Římskokatolickém kostele Sv. Hedviky v Doubravě.
Děkujeme obecenstvu, že trpělivě předkládalo potřebná epidemická potvrzení pro vstup na adventní koncert
a, že dodržovalo vládou vydaná opatření. A také děkujeme obecenstvu za to, že si přišlo poslechnout
vystupující a vytvořilo během adventního koncertu skvělou adventní atmosféru.
Závěrem nikoli však významem bych velmi ráda osobně poděkovala členům spolku a sousedům, za jejich
pomoc při organizaci a realizaci adventního koncertu. Vážím si toho, s jakou pečlivostí promysleli občerstvení
a s jakou láskou a ve svém volném čase vše připravili pro početnou skupinu vystupujících a technické zázemí.
Náročnost přípravy jsem shrnula do dvou vět ale je mi zřejmé, že toho úsilí a starostí, aby vše bylo připraveno
bylo mnoho. Vše dobře dopadlo. Vystupující a spolupracovníci zajišťující technické zázemí koncertu děkovali
za výborné občerstvení. Děkuji vám všem za váš čas a za vaši práci. Všichni děkovali za výborné občerstvení.
Děkuji vám všem!
Těšíme se na setkání s vámi na našich dalších akcích!
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