
Přijďte si s     námi zahrát!  

Pražský Střelecký ostrov přivítá 24. 9. od 15. hodiny amatérské i profesionální muzikanty na 
společném open-air koncertě!

Všichni kdo hrají na hudební nástroj a sní o tom, že se jednou postaví  vedle špičkových hudebníků,  
že si zahrají v orchestru na pódiu před publikem, si mohou svůj sen splnit. Nadační fond Harmonie 
organizuje se svým dětským smyčcovým orchestrem a dalšími soubory z ČR koncert, na nějž si  může 
přijít zahrát každý v neopakovatelné atmosféře více než stočlenného orchestru a sboru, který vznikne 
pouze pro tento den. Na koncertě vystoupí také patron NF Harmonie, klavírní virtuóz  Ivo Kahánek 
a další skvělí muzikanti a milovníci hudby, kteří věří, že pořekadlo Co Čech, to muzikant stále platí. 

Repertoár, noty a potřebné informace jsou ke stažení na webu www.nfharmonie.cz a na facebookovém 
profilu.  Pod vedením profesionálních dirigentů Chuheie Iwasakiho a Jiřího Korynty si  můžete zahrát 
například část Mozartovy Malé noční hudby, Dvořákovo Largo z Novosvětské, zazpívat si Proč bychom 
se netěšili a určitě vás rozehřejí  jihoamerické rytmy Chamamba

Oprojektu 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

• http://www.nfharmonie.cz  
• http://www.nfharmonie.cz/prijdte-si-s-nami-zahrat  
• Fotografei z koncertu ke stažení: http://www.nfharmonie.cz/wp-

content/uploads/2015/10/Prijdte_si_s_nami_zahrat_2016.zip
• http://www.nfharmonie.cz/pro-media  
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