KONCERT PRO DANIELA
Ve čtvrtek 13. 3. 2014 se v refektáři příborského piaristického kláštera uskutečnil
benefiční koncert Školní kapely ZŠ Příbor, Jičínská. Výtěžek koncertu byl věnován na
podporu vzdělávání afrického chlapce Daniela Ochienga Oburu v rámci projektu Adopce na
dálku. Školní kapela si pod vedením pana učitele Machetanze připravila celou řadu
zajímavých interpretací současných populárních skladeb. Největší úspěch zaznamenaly písně
„Some Nights“ od kapely Fun či „Glad You Came“ od skupiny The Wanted. Kromě
anglických písní si kapela přichystala „Cestu“ od českých písničkářů Richarda Krajča a
Tomáše Kluse a dále také zazněla portugalská skladba od Michela Tela s názvem „Ai Se Eu
Te Pego“.
Koncert oživila také sólová vystoupení některých členů kapely. Tato vystoupení byla
opravdu velmi zdařilá. Nejprve se představila vynikající klavíristka Míša Šumberová, která
zahrála svou vlastní skladbu. Poté přišel na řadu Robin Reček, který zazářil při hře na
zvonkohru. Sólově také vystoupila děvčata z devátých tříd, která zazpívala „Wings“ od
seskupení Little Mix. Na závěr si diváci potleskem vyžádali přídavek, kterého se skvěle
zhostila zpěvačka Barča Petruniaková z VIII. B. Písní „Impossible“ kapela posluchačům
poslala závěrečný vzkaz, že nic není nemožné a vše začíná nějakým snem.
Vizuální dojem z koncertu umocňovaly videoprojekce promítané na scénu. Postarali se
o ně tři žáci devátého ročníku: Agáta Kaňáková, Melánie Klvaňová a Erik Kerekeš. Použili
k tomu jak digitální techniku, tak i malování do písku přes meotar. Nutno podotknout, že tyto
animace vznikaly v reálném čase přímo před očima diváků – posluchačů.
Velké poděkování patří zejména všem účinkujícím, kteří poctivě nacvičovali, dále
všem zúčastněným v sále, kteří nejenže svým potleskem dodávali členům kapely plno energie
a chuti do hraní a zpívání, ale především podpořili dobrou věc, a také městu Příbor za
poskytnutí prostor. Na úplný závěr stačí dodat už jen poslední poděkování, ale za to
poděkování největší, které patří panu učiteli Machetanzovi, jenž celou akci zorganizoval.
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