TISKOVÁÁ ZPRÁÁ VÁ PRÁHÁ 4. PROSINCE 2017

Vánoční koncert v kostele sv. Ludmily
Nadační fond Harmonie Vás srdečně zve na vánoční koncert 6. prosince
od 18:00 hod. do kostela sv. Ludmily na nám. Míru, Praha 2 – Vinohrady.
Pro prř edváá nočř níá čř ás jsme pro Prážř ány s násř imi deř tmi prř iprávili končert váá nočř níá
hudby. V letosř níám roče budeme hráá t v kostele sv. Ludmily ná prážř skyá čh
Vinohrádečh. Ná prográmu budou skládby Ántoiná Chárpentierá, Jeáná Sibeliá,
George Friedričhá Háä ndelá, Ludwigá ván Beethovená á Henryho Purčellá. Ná
žáá veř r končertu budou míát náá vsř teř vníáči možř nost si tákeá poslečhnout smyčř čovyá
kvártet složř enyá ž násř ičh lektoruů , profesionáá lníáčh hudebníákuů , kterř íá žáhrájíá
CČ ájkovskeá ho Smyčř čovyá kvártet čř . 1 "Ándánte Cántábile" á Suitu G Dur Henryho
Purčellá. Vstupneá ná končert je dobrovolneá .
Hrají:
Dětský smyčcový orchestr Nadačního fondu Harmonie a Smyčcový kvartet
Nadačního fondu Harmonie ve složení Anežka Kyselková, Růženka
Dvořáková, Alexander Hledík a Jiří Korynta
Nadační fond Harmonie jako jediný přináší do České republiky unikátní projekt
hudebního vzdělávání El Sistema. Umožňuje zdarma všem dětem bez rozdílu
navštěvovat výuku hudebního nástroje, budovat orchestr a stát se
nepostradatelnou součástí společenství, kde má každý své místo. Projekt vznikl
před 40 lety ve Venezuele a od té doby se úspěšně rozvíjí v USA, Kanadě a 24 zemích
Evropy.
„Děti jsou jako houba, která do sebe nasaje vše a zůstane to v nich. Rozvíjení talentu
dítěte má jen samá pozitiva, rodiče pak nebudou mít strach, že se dítě bude nudit a
protože neví, čeho se chytit, toulá se po ulicích. Tak tedy vzhůru do rozvíjení talentů
u našich dětí, i když z nich nebudou hned páni Werichové a Janáčkové.“ říká herečka
Simona Stašová, patronka NF Harmonie.
Pro dálsř íá informáče:
Miládá Hrdáá , projektováá mánážř erká
hrdá.miládá@nfhármonie.čž
tel.: 777 751 589

