Více o nás
Přerovský dětský sbor má v současnosti za sebou tři desítky let působení na
kulturní scéně.
Děti jsou rozděleny podle věku a hudebních znalostí do přípravných oddělení
Smíšku a Dvojhlásku, odkud přechází do koncertního sboru Přerováčku.
Přiměřeně podle zařazení jsou na děti také kladeny nároky na reprezentaci a
počty vystoupení. Základním předpokladem je ale pro všechny děti zájem o
činnost, účast na pravidelných zkouškách a soustředěních a dalších aktivitách
PDS.
Důležitá je také spolupráce s rodiči, jejichž pomoc a podpora je pro činnost
sboru nezbytná. Jsou to právě rodiče, kteří učiní to první rozhodnutí a přivedou
děti do přípravných oddělení.
Nejmladší zpěváčci Přerovského dětského sboru jsou
ve SMÍŠKU.
Jde o sboreček pro děti předškolního a mladšího
školního věku ( 3 - 6 ), které si formou hry osvojují
základní vědomosti a návyky pro zpívání v kolektivu, za
hudebního doprovodu a pod vedením dirigenta. V tomto
přípravném sborečku vede děti od roku 1998 paní Věra Cimbálníková. V
současnosti má Smíšek 30 zpěváčků, kteří zpívají často s využitím orfových
nástrojů. Smíšek zkouší každé pondělí od 17.00 do 18.00 hod. na SVČ ATLAS
a BIOS, Přerov, Žižkova 12.
Druhým přípravným oddělením je DVOJHLÁSEK.
Tento sboreček je pro děti středního školního věku
( 6 -10 let ), které mají zvládnuty základy hudební
nauky a pod vedením dirigentky jsou připravovány pro
zpívání v koncertním sboru. Děti z Dvojhlásku mají již
složitější repertoár, stále je však hlavním pomocníkem
dirigentky hra. Dvojhlásek zkouší letos nově každý
čtvrtek od 16.00 do 18.30 hod.pod vedením Bc.Kláry Roztočilové bývalé
dlouholeté členky Přerováčku, která nyní studuje na Masarykově Univerzitě
v Brně.
Koncertním oddělením PDS je PŘEROVÁČEK.
Členy Přerováčku jsou děti a mládež od 10 let, ale i
mladší .
Jsou zde děti, které postupně prošly přípravkami a
nyní už znají vše potřebné pro práci v koncertním
sboru. Nebo se členy staly děti se zájmem o zpěv a
které třeba jely se sborem na letní soustředění a
zůstaly už členy nebo nás slyšely na některém z tradičních koncertů, které
pořádáme a přišly do Přerováčku. Koncertní sbor vede od r.1998 Bc. Ingrid
Sekerová, která je zároveň uměleckou vedoucí celého sboru. Od roku 2007
přizval sbor z organizačních důvodů ke spolupráci další dirigentku, paní Janu
Žateckou. Přerováček zkouší 2x týdně. V úterý od 15.30 do 17.30 a ve čtvrtek

od 15.00 do 17.30.
Organizační vedoucí je ředitelka SVČ ATLAS a BIOS,Přerov, Mgr. Blanka
Mašková.
Přerováček svou bohatou činností reprezentuje nejen naše zařízení SVČ
ATLAS a BIOS, Přerov, ale i město Přerov, svůj region a republiku. Při svých
zahraničních koncertech a pobytech děti získávají neocenitelné zkušenosti a
nové přátele. Hlavním předpokladem pro úspěšně absolvovaná vystoupení
doma i v zahraničí je výborně připravená a zodpovědná členská základna sboru
-

