Moji milí,
v září roku 2000 jsme společnými silami založili na Gymnáziu Jana Opletala v Litovli pěvecký sbor,
který jsme o dva roky později pojmenovali PALORA.
Každý z Vás jste ve sboru odvedli svůj díl práce, potkávali jsme se na zkouškách, zpívali jsme pro
radost svou i pro naše posluchače, jezdili jsme na Cakov, na soutěže do Brna, do Opavy, na koncertní
zájezdy do Anglie, Polska, Německa a Itálie a já doufám, že Vám na sbor zůstalo alespoň pár pěkných
vzpomínek…prosím, zkuste je v sobě pohledat,  a zkuste popřemýšlet, jestli by to na krátký čas nešlo
vrátit zpět...
Letos v září jsme totiž spolu se stávajícími členy sboru zahájili 20. rok existence PS PALORA, který by
měl v sobotu 19. 9. 2020 vyvrcholit velkým narozeninovým koncertem… aneb přišel znovu čas
na rockové oratorium Eversmiling liberty . Je třeba doučit ho všechny, kteří se v Paloře s tímto
„evergreenem“ ještě nepotkali – a že jich je - a potom společnými silami znovu po 10 letech provést
ba-rockové oratorium Eversmiling liberty v plné „parádě“ jako rockovou show velké sborové party to vše s okostýmovanými barokními vsuvkami a s plejádou našich skvělých sólistů i instrumentalistů.
Přála bych si, aby koncert PALORA 20 a přípravy na něj byly místem, kde se spolu s Vámi znovu
setkám, dozvím se, jak se máte, co děláte…
Ano, já vím, doba je rychlá a všichni toho máme moc. Vím, že nestíháte, studujete, jezdíte po světě,
budujete kariéry, zakládáte rodiny, vychováváte děti… ale taky vím, že když se chce, ledasco jde.
Kdo si tedy chcete zazpívat a společně oslavit 20 let PS PALORA, ozvěte se!!!
A také, prosím, uvědomte všechny paloráky kolem sebe, protože určitě nemám aktuální kontakt na
každého z Vás.
Moje představa o rozsahu společných zkoušek je zatím velmi předběžná, upřesňovat ji budu průběžně,
konkrétní termíny by se měly stanovit v průběhu měsíce ledna 2020. Vidím to na jeden víkendový
retro-Cakov a na pár pátečních odpoledních nebo večerních zkoušek.
Z instrumentalistů mi spolupráci přislíbili Radim Ilek, Luboš Coufal a Ladislav Špunda, hledáme k nim
jazzového pianistu, barokní části bude doprovázet cembalo, možná BaroKEA – soubor olomoucké
Konzervatoře Evangelické akademie.
A co zpěváci a sólisté? Budou???
Všechny Vás moc zdravím a těším se na Vaše reakce a také na budoucí spolupráci.

Marcela Barvířová
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