Tvůrčí skupina First Smile, z. s.
Přehled půlroční činnosti
Září 2019 – Leden 2020

----------------------------------------------------------------

Září 2019
Vyjeli jsme na podzimní soustředění do Prasklic u Kroměříže, abychom se připravili na reprízy
Filmové gleeshow. Proběhlo nespočet organizačních schůzek, oprašování repertoáru a výlep plakátů
po městě Brně. Zároveň jsme vydali i trailer s ukázkami, aby diváci věděli, na co se mohou na
představení těšit. Video je dostupné zde.

Říjen 2019
Opět jsme obnovili naši oblíbenou činnost
ve městě Brně, a to Zpívání v ulicích.
Vyrazili jsme několikrát do ulic s naším
pestrým repertoárem zazpívat Brňanům a
nalákat poslední zájemce na reprízy
Filmové gleeshow, které se uskutečnily
20. a 22. října v brněnském Divadle na
Orlí. Během těchto dvou dnů se nám
podařilo divadlo 3x vyprodat! Fotografie z
repríz si můžete prohlédnout zde. Zapojili
jsme se také do projektu Hlasy sametu – jsme České sbory! S Unií českých pěveckých sborů jsme se
tak podíleli na jedinečném audiovizuálním projektu a natáčeli záběry do společného videoklipu, ve
kterém se objevili i slavní zpěváci české hudební scény. Video si můžete pustit zde.

Listopad 2019
Vrátili jsme se k přípravám našeho autorského muzikálu Hlubina, na kterém jsme začali pracovat
v létě 2019. Zveřejnili jsme Facebookovou událost, natočili promovideo a nafotili promofotky. Na
konci měsíce také proběhla volba nového předsedy, kterým se stal Michal Kopal. Uskutečnilo se
poslední kolo castingu s možností podílet se na projektu Hlubina & Muzikálové gleeshow,
s premiérami 2. a 4. února 2020.

Prosinec 2019
Na Facebooku nás sleduje přes 740 uživatelů! Vydali jsme promovideo k připravovanému muzikálu
Hlubina a spustili předprodej vstupenek na SMS Ticketu. Poprvé si ke vstupenkám, podobně jako
během našeho úspěšného projektu na Startovači z roku 2018, mohli diváci zakoupit nespočet odměn
a díky tomu podpořit naši činnost. V průběhu příprav na nový projekt jsme začali zkoušet v nových
kostýmech.

Vystoupili jsme také na Plese studentů Masarykovy univerzity. Ke konci měsíce jsme
přišli s další novinkou týkající se vstupenek – vánoční speciální edice, která byla ideální jako
vánoční dárek pod stromeček.

Leden 2020
Začaly probíhat finální přípravy k projektu Hlubina & Muzikálová gleeshow, ke kterému jsme poprvé
připravili rovnou dvě premiéry, a to se zcela jiným obsazením. Finalizoval se světelný a zvukový plán,
proběhly prostorové a generální zkoušky v Dělnickém domě v Brně-Židenicích, kde koncert i
následně proběhl. Seznámili jsme se s orchestrem, který nás v autorském muzikálu doprovázel,
rozvěsili jsme propagační plakáty po městě Brně a zveřejnili video ze zákulisí o tom, jak přípravy na
projekt probíhají.

Všem našim fanouškům a divákům děkujeme za podporu v tomto uplynulém období a těšíme se na
další shledání s vámi!

