
IFAS je tu. NejlepSi pevecke 
sbory zamifi nejen do Pardubic 
v krajskem meste se 
pfedstavi sbory z Vadavy 
i Jekaterinburgu. 

JIRf SEJKORA 

Pardubice - Jiz dnes zacina 
petidenni mezinarodni fes
t ival akademickych sboru 
IFAS. Letos slavi jiz padesate 
vyroci. Do Pardubic zamifi 
nejlepsi vybrane pevecke 
sbory. Krom ceskych stalic, 
jako je domaci Vysokoskol
sky umelecky soubor Par
dubice nebo Kuzelky, slibuje 
festival velkou premieru 
Peveckeho sboru Varsavske 
univerzity, poctvrte se nao
pak pfedstavi vynikajici 
rusky soubor Vadim Sere
brovsky z Jekaterinburgu. 

POCTA ZAKLADATELI 
Zahajeni se kana ve stfedu 
od 20 hodin na nadvofi 
pardubickeho zamku. Velky 
zahajovaci koncert se usku-

tecni ve ctvrtek od 19 hodin 
v aule Univerzity Pardubice, 
ktera soutez hosti, a zaro
ven slozi poctu letos zesnu
lemu zakladateli festivalu 
Vlastislavu Novakovi. 

v patek pak zacina Soutez 
Bohuslava Martinu, tez od 
19 hodin. Zpevaci se pfed
stavi i na vyjezdnich kon
certech - v Chrudimi, Laz
nich Bohdanec ci Hefma
nove Mestci a Ceske Skalici. 
Vsechny tyto koncerty jsou 
otevfene vefejnosti. 

, Do Pardubic pfijede pres 
225 zpevaku. NejvetSi sou
bar nam pfijizdi z Varsavy v 
poctu padesati pevcu. Vy
kony zpevaku bude hodno
tit odborna porota celkem v 
osmi kategoriich. Letos bu
de urCite zajimave sledovat 
nejmladsi soubor- divci 
sbor Mladi z Jablonce nad 
Jizerou, kter)' bude ve dvou 
souteznich kategoriich- v 
cene Bohuslava Martinu a 

folkl6ru vlastniho naroda," 
zve na festival jeho prezi
dentka Alena Mejstfikova. 

FOTBALOV A EUFORIE 
I do zpevu promluvi fotbal. 
,Ruske soubory napfiklad 
ted velmi zajima, kde tady 
budou moci sledovat mis
trovstvi sveta, protoze u 
nich panuje fotbalova eufo
rie. Dopisuji si ted s sefkou 
souboru z Jekaterinburgu 
Julii a ta fika, ze u nich je 
cele mesto doslova vzhuru 
nohama, takze ruske sbory 
urcite budou hlasivky zate
zovat nejen v pevecke casti 
pobytu," fika Mejstfikova. 

Organizatofi zvou divaky 
take na nedeli do foyer 
CSOB Pojistovny, kde v 19:30 
zacina zaverecny Galakon
cert narodu, kde se vsechny 
soubory pfedstavi s tim 
nejlepsim. Pfehled vystou
peni lze nalezt na webovych 
strankach festivalu. 



PARDUBICKO 

Piijedou pevci 
vysoke kvality 

Pardubice- Ve stredu 
4. cervence zacina 25. rocnik 
mezinarodniho festivalu 
akademickych peveckych 
sboru - IF AS. Potrva do 
pondeli 9. cervence. Vrcho
lem festivalu je soutez o 
cenu Grand Prix, ktera pro
behne v sobotu 7. cervence, 
a soutez o Cenu Bohuslava 
Martinu, ta se kana v patek 
6. cervence. Souteze sboru 
budou probihat v aule Uni
verzity Pardubice. Mirna to 
se uskutecni take koncerty 
jak v Pardubicich, tak v 
okolnich mestech, konkret
ne v Chrudimi, Laznich 
Bohdanec, Hermanove 
Mestci a Ceske Skalici. Fes
tival bude zakoncen v ne
deli 8. cervence 0 pul osme 
vecer ve foyer CSOB Pojis
tovny Galakoncertem naro
du. (tea) 



Mezinárodní festival IFAS je tu. Nejlepší pěvecké sbory zamíří nejen 
do Pardubic 
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V krajském městě se představí sbory z Varšavy i Jekatěrinburgu. 
Pardubice – Již dnes začíná pětidenní mezinárodní festival akademických sborů IFAS. Letos slaví již 
padesáté výročí. Do Pardubic zamíří nejlepší vybrané pěvecké sbory. Krom českých stálic, jako je 
domácí Vysokoškolský umělecký soubor Pardubice nebo Kuželky, slibuje festival velkou premiéru 
Pěveckého sboru Varšavské univerzity, počtvrté se naopak představí vynikající ruský soubor Vadim 
Serebrovský z Jekatěrinburgu. 
 
POCTA ZAKLADATELI 
 
Zahájení se koná ve středu od 20 hodin na nádvoří pardubického zámku. Velký zahajovací koncert se 
uskuteční ve čtvrtek od 19 hodin v aule Univerzity Pardubice, která soutěž hostí, a zároveň složí 
poctu letos zesnulému zakladateli festivalu Vlastislavu Novákovi. 
 V pátek pak začíná Soutěž Bohuslava Martinů, též od 19 hodin. Zpěváci se představí i na 
výjezdních koncertech – v Chrudimi, Lázních Bohdaneč či Heřmanově Městci a České Skalici. 
Všechny tyto koncerty jsou otevřené veřejnosti. 
 „Do Pardubic přijede přes 225 zpěváků. Největší soubor nám přijíždí z Varšavy v počtu 
padesáti pěvců. Výkony zpěváků bude hodnotit odborná porota celkem v osmi kategoriích. Letos bude 
určitě zajímavé sledovat nejmladší soubor – dívčí sbor Mládí z Jablonce nad Jizerou, který bude ve 
dvou soutěžních kategoriích – v ceně Bohuslava Martinů a folklóru vlastního národa,“ zve na festival 
jeho prezidentka Alena Mejstříková. 
 I do zpěvu promluví fotbal. „Ruské soubory například teď velmi zajímá, kde tady budou moci 
sledovat probíhající mistrovství světa, protože u nich panuje fotbalová euforie. Dopisuji si teď s šéfkou 
souboru z Jekatěrinburgu Julií a ta říká, že u nich je celé město doslova vzhůru nohama, takže ruské 
sbory určitě budou hlasivky zatěžovat nejen v pěvecké části pobytu,“ dodává Mejstříková. 
Organizátoři zvou diváky také na neděli do foyer ČSOB Pojišťovny, kde v 19:30 začíná závěrečný 
Galakoncert národů, kde se všechny soubory představí s tím nejlepším. Přehled vystoupení lze nalézt 
na webových stránkách festivalu. 
 
Foto popis| 
Region| Východní Čechy 

Přijedou pěvci vysoké kvality 
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PARDUBICKO UDÁLOST TÝDNE 
 
Pardubice – Ve středu 4. července začíná 25. ročník mezinárodního festivalu akademických 
pěveckých sborů – IFAS. Potrvá do pondělí 9. července. Vrcholem festivalu je soutěž o cenu Grand 
Prix, která proběhne v sobotu 7. července, a soutěž o Cenu Bohuslava Martinů, ta se koná v pátek 6. 
července. Soutěže sborů budou probíhat v aule Univerzity Pardubice. Mimo to se uskuteční také 
koncerty jak v Pardubicích, tak v okolních městech, konkrétně v Chrudimi, Lázních Bohdaneč, 
Heřmanově Městci a České Skalici. Festival bude zakončen v neděli 8. července o půl osmé večer ve 
foyer ČSOB Pojišťovny Galakoncertem národů. 
 
Region| Východní Čechy 
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