Duo T'N'T zodpovídá několik otázek před koncertem
Jaký repertoár jste s ohledem na P. Toufara a Číhošť zvolili? Vybírali
jste pro nácvik a koncert písně s tímto ohledem?
Máme velikou radost z pozvání do Číhoště při tak vzácné a krásné
příležitosti. Na koncert i workshop jsme se připravovali pečlivě a s pokorou
jsme volili písně. Četli jsme knihy Miloše Doležala, díky kterým jsme si
vytvořili živou představu o osobnosti P. Toufara a o jeho osudu. Výběr písní
na koncert vznikal během četby a během úvah a rozhovorů, ke kterým nás
P. Toufar inspiroval. Dá se říci, že byl celou dobu v myšlenkách s námi.
Mysleli jsme nejen na něj, ale i na tu obrovskou ztrátu a křivdu, která byla
způsobena celé jeho farnosti. Některé písně tak spolu zazpíváme v Číhošti
úplně poprvé. Na koncertě zazní gospely o důvěře v Boží vůli, o Jeho stálé
přítomnosti nebo třeba o tom, jak důležité je rozvíjet talenty, které nám
byly dány a při tom nemarnit čas.
Kolik jste schopní za dopoledne naučit písní? Kolik jich máte
připraveno?
Záleží na šikovnosti skupinky, která se nám sejde a asi i na vzájemné
chémii. Máme v plánu nazkoušet s účastníky workshopu během dopoledne
3-4 gospely. Ve výsledku nejde o to, aby všichni byli dokonalí, ale aby prožili
energii a radost z těchto písní, napojení s ostatními účastníky a užili si
samotné vystoupení. Chyby jsou lidské a pokud se podaří zpívat s
nasazením a radostí, tak vůbec nejsou důležité a viditelné.
S jak velkým sborem jste zvyklí pracovat? Kolik zpěváků očekáváte?
Jsme duo a našim jediným doprovodným nástrojem je kytara, která
nahrazuje kapelu. To nás limituje v počtu hlav ve sboru na 20 - 30. Takový
počet zpěvaček a zpěváků by se měl sejít v sobotu ráno v Číhošti na faře,
aby z nich vznikl sbor, který odpoledne vystoupí spolu s námi na koncertě
k připomínce P. Toufara. Očekáváme pestré složení skupinky od dětí až po
seniory. Všichni zpěváci nebudou místní, přijedou i z menší či větší dálky.

