Co Čech to muzikant? Koncert Přijďte si s námi zahrát!ukázal, že staré rčení
můžeme používat dále!
Na pražském Střeleckém ostrově 24. 9. odpoledne zahrálo a zazpívalo společně
na 150 amatérských a profesionálních muzikantů a sborových zpěváků na akci
Nadačního fondu Harmonie, která vyzývala Přijďte si s námi zahrát!
A opravdu muzikanti i zpěváci přišli a přijeli i ze vzdálenějších koutů Čech, Moravy a
Slezska. Dětský smyčcový orchestr Nadačního fondu Harmonie zahrál společně
s dalšími padesáti hostujícími muzikanty z profesionálních i amatérských orchestrů.
Nejpočetnější skupina přijela ze ZUŠ v Pardubicích. O zpěv se velice profesionálně
postaral sbor Medvíďata ze ZUŠ v Českém Krumlově, členky Hlaholu a několik
nadšených zpěváků amatérů. Koncert svým výjimečným vystoupením obohatil patron
projektu klavírní virtuóz Ivo Kahánek, který zahrál na pianino PETROF skladby B.
Smetany, L. van Beethovena a F. Chopina.
První ročník koncertu s názvem Přijďte si s námi zahrát! uspořádal Nadační fond
Harmonie a jeho smyslem je vytvořit tradici společného hraní profesionálních a
amatérských hudebníků a v duchu rčení Co Čech, to muzikant, rozehrát a rozezpívat
lidi nejen z Prahy. Zúčastnit se může kdokoliv bez ohledu na věk, musí však umět
hrát na nějaký hudební nástroj nebo zpívat a být schopen zahrát předem určený
repertoár. Zazněly skladby Charpentiera, Mozarta, Dvořáka, Smetany, ale také lidové
písně a jihoamerické Chamambo. Pod taktovkami dvou dirigentů: Chuhei Iwasaki a
Jiří Korynta a sbormistra Lukáše Holce.

O projektu NFH
V ČR je projekt hudebně-sociálního vzdělávání dětí El Sistema reprezentován
Nadačním fondem Harmonie. Projekt umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu
navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se
nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo. Výuka je vedena
profesionálními hudebníky, probíhá 6 hodin týdně. Orchestr, práce v něm a častá
veřejná vystupování učí děti zábavnou formou nejen hře na nástroj a lásce k hudbě
a kultuře, rozvíjí v nich zdravou sebedůvěru, zodpovědnost za společný cíl,
ohleduplnost a schopnost spolupráce a koncentrace. Díky přístupu, metodice a
filozofii projektu je prokazatelné pozitivní působení na děti zejména ze sociálně
vyloučených lokalit. Díky tomuto programu mají děti lepší docházku do školy,
školní úspěšnost, lépe se soustředí a věří si.

Kontakt pro média:

Milada Cholujová, ředitelka NF Harmonie: mcholujova@nfharmonie.cz; Jana
Svobodová, projektová manažerka: svobodova.jana@nfharmonie.cz, 777 751 589
Odkazy:
- web Nadačního fondu Harmonie http://www.nfharmonie.cz/prijdte-si-s-namizahrat/
https://www.facebook.com/pages/Nada%C4%8Dn%C3%AD-fond-HarmonieTheHarmonie-Foundation/177587785673402
Fotografie ke stažení:
http://www.nfharmonie.cz/pro-media/

