POZVÁNKA

Vážené paní dirigentky a páni dirigenti, milé zpěvačky a zpěváci a všichni další milovníci sborového
zpěvu,
ozýváme se všem z města perníku Pardubic, abychom Vám oznámili, že i přes velikou nepřízeň
pandemické situace věříme, že v červenci bude lépe a že po odsunutých IFAS 2020 a 2021 budeme mít
možnost se sejít a poslechnout si Vaše umění na koncertech a soutěžích, prožít pár hezkých chvil na
IFASIÁDĚ a na plese a hlavně být zase spolu na IFAS 2022.

Srdečně Vás proto zveme k účasti na 26. bienále Mezinárodního
festivalu amatérských sborů IFAS 2022 „OPEN“, který se koná 3. - 8. 7.
2022 (pro české a slovenské sbory 4. – 7. 7.).

Věříme, že i Vám se stýská po společném setkání a chybí Vám festivalová atmosféra. Přijměte proto naše
pozvání a přijeďte, aby nás bylo co nejvíce. S účastí zahraničních sborů je to vzhledem k situaci stále
komplikované, ale budeme doufat, že se stav s pandemií natolik zlepší, že i ony se připojí ke slavnostem
sborového zpívání.
Nyní bychom byli velmi rádi, kdybyste nám napsali, zda o účasti na našem festivalu pěveckých sborů IFAS
2022 uvažujete a v jakých kategoriích byste se chtěli představit. Vyplňte proto, prosím, přiloženou
interaktivní přihlášku a zašlete nám ji nejpozději do 15.3.. Tato rychlá informace nám pomůže v další
přípravě. My Vám na oplátku už dopředu pošleme povinnou skladbu pro vybranou soutěžní kategorii.
Vzhledem k tomu, že jsou ve dnech festivalu 2 volné dny (5. a 6. 7.), zveme i Vaše rodinné příslušníky,
aby si užili vše s námi a netrávili čas sami doma. Kromě očekávaných velkých hudebních zážitků tu
máme také pěkný plavecký areál, Kunětickou horu, a určitě by bylo pěkné mít i na plese se soutěží o
Superstar mužskou posilu, zvláště bude-li převaha ženských sborů .
Velmi Vás zároveň prosíme, abyste naši pozvánku předali i dalším Vašim partnerským sborům, protože
nemáme bohužel na všechny kontakt. Srdečně děkujeme.

CO JE TO IFAS 2022 „OPEN“ ???

·

IFAS – sborový festival s dlouholetou tradicí od roku

1968;
·

od 26. bienále otevřen pro všechny typy sborů (mimo dětských);

·

mezinárodní porota - uznávaní odborníci;

·

hlavní festivalové ceny: GRAND PRIX (v případě dostatečného počtu soutěžících sborů), Cena
Bohuslava Martinů a Cena rektora Univerzity Pardubice;

·

finanční i věcné ceny;

·

přátelská atmosféra, mladistvý duch, skvělí průvodci;

·

doprovodné programy plné zábavy (Ifasiáda, ples);

·

výjezdní koncerty (podle možností).

IFAS 2022 „OPEN“ – mnoho skvělých zážitků pro všechny !

Už nyní se těšíme na Vaše odpovědi. Opatrujte se a my budeme doufat, že se s Vámi na IFAS 2022
v Pardubicích uvidíme.
Za celý tým IFAS
Alena Mejstříková
Prezidentka IFAS
607 868 641
www.ifas.cz

