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Únor 2020 
 
Hned na začátku měsíce jsme uvedli dvě premiéry s alternovaným obsazením našeho autorského 

muzikálu Hlubina, který pro First Smile napsala naše členka Anna Arin Dvořáková. Premiéry 2. 2. a 

4. 2. se uskutečnily v Dělnickém domě v Brně-Židenicích. Muzikál doprovázelo rozšířené smyčcové 

kvarteto v čele s dirigentkou Arin. Druhá půlka představení se nesla v duchu slavných muzikálových 

hitů světového měřítka. Zazněly hity z Pomády, Jesus Christ Superstar nebo z West Side Story. 

Měli jsme obrovskou radost z účasti na těchto dvou představeních a troufáme si říct, že se jednalo 

o další úspěšný projekt.  

Ke konci měsíce také proběhly castingy na připravované reprízy Filmové gleeshow, se kterými 

poprvé vyjedeme i mimo Brno – a to do zcela zrekonstruovaného Multifunkčního centra 

v Lanškrouně.  

 

 

http://firstsmile.cz/hlubina-muzikalova-show-2020/
http://firstsmile.cz/repriza-filmove-gleeshow-2020-2/
http://firstsmile.cz/reprizy-v-brnenskem-divadle-na-orli/
http://firstsmile.cz/reprizy-v-brnenskem-divadle-na-orli/
http://firstsmile.cz/reprizy-v-brnenskem-divadle-na-orli/


 

 

Březen - květen 2020 
 

Započaly přípravy na další reprízy Filmové gleeshow. Bohužel nám ale situace nepřála a kvůli 

vládnímu nařízení jsme museli dodržet několikatýdenní karanténu a přerušit veškerou naši činnost. 

Tento čas jsme ale aktivně využili na vyřešení organizačních nezbytností, na plánování naší další 

činnosti i domácí přípravou na choreografie. Samozřejmě jsme měli konečně čas dělat i ty věci, na 

které do teď nebyl ve všem tom shonu čas ani kapacita.  

Během karantény jsme si dělali radost vařením, čtením, sledováním filmů a seriálů, posloucháním nové 

hudební tvorby našich oblíbených interpretů, prací na zahrádkách, hrou na klavír nebo ukulele, 

otužováním, skládáním vlastních písniček nebo hraním online společných kvízů. Především jsme ale 

využili možnosti online světa pro to, abychom natočili náš první distanční videoklip – a to na naši 

oblíbenou píseň z Filmové gleeshow a filmu Madagaskar: I Like To Move It.  

 

 
 
 

http://firstsmile.cz/repriza-filmove-gleeshow-2020-2/
http://firstsmile.cz/reprizy-v-brnenskem-divadle-na-orli/
http://firstsmile.cz/first-smile-v-karantene/
https://www.youtube.com/watch?v=sHqYUZqkrxc


 

 
 
Červen 2020 
 
Vládní opatření se začala postupně uvolňovat a my alespoň v malých počtech mohli opět začít 
trénovat. Nabrali jsme tak nové členy, kteří se s námi zapojili do příprav Filmové gleeshow, která se 
nám naštěstí podařila s pořadateli přesunout na podzimní termíny. S cílem vystoupit 27. 10. 
v Lanškrouně a 8. 11. v Brně jsme začali makat na tom, aby tento projekt byl opět o něco lepší a 
promakanější než v loňském roce. Zároveň jsme se museli rozloučit s naší zkušebnou na Karáskově 
náměstí v Brně-Židenicích, kde jsme s jednou malou přestávkou trénovali od našeho založení v roce 
2013. Povedlo se nám zajistit nové a lepší prostory hned nedaleko našeho původního působení a 
začali jsme se těšit na osmou sezónu naší činnosti. V polovině měsíce jsme se zúčastnili akce 
Roztancujme Karas na Karáskově náměstí v Brně-Židenicích a naučili tak malé i velké něco málo 
z našich choreografií.  

 

 
 
Červenec 2020 
 
V červenci jsme si užívali sluníčka, odpočinku a nabírali jsme síly na práci, která nás čeká. 

 
Srpen 2020 
 
První srpnový týden jsme vyjeli do Prasklic u Kroměříže na naše 
pravidelné letní intenzivní soustředění, kde jsme se pracovně a 
umělecky téměř nezastavili. Tento skvělý týden jsme strávili 
konečně všichni pospolu a mohli pracovat na pěveckých i 
choreografických vylepšeních pro Filmovou gleeshow. 
V polovině měsíce jsme se opět zúčastnili akce Roztancujme 
Karas a užili si skvělé odpoledne. 
 
 


