
 

Ako sme mali tú česť koncertovať v Brazílii/ Septemthillis na koncertnom turné v Brazílii  

Na základe pozvania od renomovaného dirigenta, významného člena poroty maestra Altamíra Bernardesa 
z Academia Concerto v Sorocabe (Brazília)  sa 18. augusta mládežnícky spevácky zbor Septemthillis pôsobiaci 
na Základnej umeleckej škole v Lipanoch vydal na dlhú cestu na koncertné turné po Brazílii.  

Turné sa konalo v piatich veľkých mestách Brazílie (Sao Paulo, Sorocaba, Curitiba, Brasilia a Rio de Janeiro) 
a trvalo 15 dní. Pripravený bol bohatý program s množstvom koncertov. Speváčky zboru mali možnosť 
prezentovať naše mesto a  krajinu na vlastných koncertoch,  ale aj na spoločných koncertoch so ženským zborom 
Cantilena, ktorý pôsobí na Academia Concerto v Sorocabe pod vedením skvelej  dirigentky Lany Bernardes. 

Turné sa začalo v 20. miliónovom meste Sao Paulo a zároveň aj v meste našich hostiteľov v Sorocabe. Domáce 
publikum ocenilo spevácke umenie oboch zborov. Repertoár koncertov bol bohatý, no divákov zaujala aj krása 
slovenských, či českých tradičných ľudových piesní v podaní zboru Septemthillis. Srdečný potlesk poslucháčov 
bol krásnou odmenou.   

Zbor mohol rozdávať radosť a úsmev na pódiu aj v meste Curitiba a v hlavnom meste Brasilia. Speváčky pod 
vedením zbormajsterky Gabriely Pintérovej v spolupráci s učiteľkou spevu a sopranistkou Katarínou 
Cvancigerovou a riaditeľom ZUŠ v Lipanoch, vynikajúcim klavíristom Jozefom Lazoríkom spoznali 
rôznorodosť a pestrosť nádhernej krajiny ako je Brazília. Záverečné koncerty sa konali vo výnimočnom meste 
Rio de Janeiro. 

  

„Celým naším turné nás sprevádzali srdeční ľudia, ktorí pre nás každý deň pripravili zaujímavý program. 
Všetkým účastníkom a organizátorom tohto špeciálneho projektu patrí veľká vďaka.  Stáť pri soche Krista nad 
mestom Rio de Janeiro bol neopísateľný zážitok, ktorý sa hlboko vpísal do našich duší. “  Antónia Ľachová 

„Celý zájazd bol veľmi náročný ako po fyzickej, tak aj po psychickej stránke. Jeden druhému sme však 
navzájom vo všetkom pomáhali. Videli sme množstvo pamiatok a naspievali sme sa hodiny a hodiny. Altamiro 
Bernandes je meno muža, dirigenta, otca, skvelého človeka, ktorý by nám, ako sa vraví, zniesol aj modré z neba. 
Všetko mal premyslené a precízne zorganizované. Ďakujeme mu za to, že v nás videl oveľa viac ako ostatní... 
Nikdy nezabudneme na večerné koncerty, po ktorých sme boli veľmi vyčerpaní, no s úžasným pocitom na duši 
,že náš spev potešil, ba aj dojal nie jedného poslucháča. Septemthillis je jedna rodina, ktorá spolu funguje 
dokonale. Preto neváhajte a pripojte sa k nám a zažijete to, čo sa nedá vypovedať slovami...“ Veronika Ľachová 

Čo dodať na záver? Spolupráca so zborom v Južnej Amerike má veľký zmysel a význam pre všetkých, pre 
spevákov, pedagógov, existenciu nášho zboru.  Hlboký zmysel tak po stránke umeleckej, ako aj po stránke 
ľudskej. Dokázali sme prepojiť a zmixovať dve úplne odlišné kultúry, dve vzdialené krajiny, dva odlišné zbory.  

Spoznali sme ľudí, akých sa nám nepodarí stretnúť len tak hocikedy, bol to jedinečný projekt, s jedinečnými 
ľuďmi, plných pokory, úprimných, veľkorysých a vďačných, ktorí nás prijali s veľkým obdivom a úprimnou 
láskou  a starostlivosťou.   

Za podporu ďakujeme mestu Lipany,  PSK,  prednostovi  PSK Petrovi  Chudíkovi a ZUŠ v  Lipanoch. 

zbormajsterka Gabriela Pintérová 

 

 


