Koncert „Pod okny“
Místo konání:
Organizátor:
Termín konání:

Humpolec, Havlíčkův Brod, Hlinsko, Ledeč
nad Sázavu
Dobrovolnická centra FOKUSu Vysočina
květen - červen 2020

Skupinka talentovaných hudebníků se se svými nástroji na zádech rozjela po
několika městech Vysočiny i Pardubického kraje a pod okny domovů pro seniory
nebo nemocnic spustila malé improvizované koncerty. Poněkud nevšední záležitost
tak přinesla mnoho radosti lidem, kteří si ji v posledních měsících tolik
neužili. Studenti gymnázia Dr. A. Hrdličky v Humpolci si sami dali dohromady
repertoár, pravidelně a poctivě jej zkoušeli. Dobrovolnická centra FOKUSu
Vysočina jim pomohla vyjednat termíny a další záležitosti ohledně koncertů, byť
mnohdy nepřálo počasí. Tam, kde se rozvolňovala některá bezpečnostní opatření,
mohli klienti domovů a dalších zařízení koncerty poslouchat i venku v bezpečné
vzdálenosti, někde se muselo hrát opravdu doslova pod okny. Se svým koncertem
studenti vyrazili na jaře 2020 například do Háje u Ledče nad Sázavou, Hlinska,
Humpolce, Břevnice nebo Havlíčkova Brodu. Celý projekt vznikl z popudu třídní
učitelky studentů gymnázia. Ta navrhla, aby parta spolužáků vytvořila malý koncert
pro klienty domovů, pro zpestření těchto těžkých časů, podpořit personál a klienty.
“Nám to přináší obrovskou radost z hudby a také dobrý pocit z toho, že alespoň
trochu nějak pomáháme společnosti,“ usmíval se od ucha k uchu s mikrofonem v
ruce na koncertě v Háji u Ledče nad Sázavou energický sympaťák a dirigent
souboru Pavel.
Slova jejich třídní učitelky hovoří za vše. „Tuhle partu jsem nemusela nijak
přesvědčovat, jdou do každé akce s nadšením a na plný plyn.“ Koncert studenti
symbolicky začínali státní hymnou. Během zhruba čtyřicetiminutového vystoupení
pak následovala třeba Škoda lásky, Růže z Texasu, Na Okoř je cesta a další
známé písně. Radost, kterou lidé z jejich návštěvy měli, byla nefalšovaná. „Moc
děkujeme. Klienti byli nadšení, tleskali, zpívali a velmi si koncert užili,“ shodovali se
zaměstnanci domovů, kde kapela vystupovala. „Je úžasné, když se takto spojí
různé generace,“ dodala vedoucí dobrovolnických center FOKUSu Vysočina.

