Bohatý program pri prílež itosti
Dňa detí pripravili pre najmenš ích
Centrum voľné ho času a Kultúrne
centrum v Pezinku za prispenia
sponzorov.
Tradičné celomestské podujatie
sa uskutoční v sobotu 1. júna od
14.00 hodiny v Zámockom parku.
V úvode päťhodinové ho programu vystúpia maž oretky z CVČ,
detský súbor Lienka z Materskej
š koly zo Smoleníc, Detské baletné
š túdio RONDO z KC, víťazi speváckej súťaž e Slávik a iní.
V ď alš om programovom bloku
iste zaujmú bratislavská hudobná
skupina LOJZO, traja š aš ovia z
divadla Dunajka so svojou ŠAŠOLOĎOU, kúzelník Maťo, diskohry s
Beatkou a iné súťaž né hry. Sprievodnými akciami budú ukáž ky zásahu pož iarnikov, kolotoč, skákací
hrad, preváž anie na poníkoch a
tvorivé dielne.
(r)

Na zá ver sobotňajšieho galakoncertu vystú pili všetci ú č astníci festivalu s dvomi spoloč ný mi piesňami.
Snímka M. Oravec

V prvý májový víkend bol Pezinok
opäť dejiskom nádherné ho podujatia. Po dvoch rokoch sa tu konal už po š tvrtýkrát - medzinárodný
festival chrámovej hudby AD UNA
CORDA. Hlavní organizátori z rovnomenné ho občianskeho združ enia, ktorí účasťzborov zabezpečovali, mali aj tentoraz š ťastnú ruku
pri výbere účinkujúcich zo Slovenska i zo zahraničia. Pozvali zbory z
Bratislavy, Nitry, Hradca Králové ,
Mladej Boleslavi a z Viedne. Nechýbal, samozrejme, domáci Ad

Una Corda.
V rámci otváracieho koncertu vo
š tvrtok večer v chráme Premenenia Pána vystúpili Ad Una Corda a
Pueri novi z Hradca Králové . Ako
hosťsa predstavil Martin Babjak.
V piatok hosťovali zúčastnené
zbory aj v okolí Pezinka. V sobotu
najviac lákal Galakoncert, v rámci
ktoré ho v preplnenom kostole vystúpili vš etky zbory. Výborný koncert uzatvorilo spoločné vystúpenie.
Bodkou za vydareným festivalom
Po víťaznom finálovom zápase s
Ruskom na majstrovstvách sveta
vo Švé dsku ovládol celé Slovensko
doslova hokejový oš iaľ. Prvý titul v
histórii samostatnej Slovenskej
republiky oslavovali vš ade, nebolo
to inak ani u nás v Pezinku.
Stovky nadš ených fanúš ikov,
najmä mladých ľudí, zaplnilo po
zápase námestie a nevídaným spôsobom sa teš ili z najväčš ieho hokejové ho triumfu. Oslavné skandovanie a výkriky sa niesli naš iroko-naď aleko. Fantastickú atmosfé ru dotvárali trúbiace autá.s množ stvom
vlajok. Bujaré oslavy pokračovali
eš te aj na druhý deň, keď sa naš i
hokejisti vrátili domov.
(mo)

boli záverečné duchovné piesne
na nedeľňajš ej bohosluž be, na
ktorej sa zúčastnili vš etky zbory.
Návš tevníci festivalových koncertov boli s výkonmi spevákov
veľmi spokojní a často ich odmeňovali spontánnym potleskom.
(mo)

REKLAMA

V dňoch 15. - 21. júna sa uskutoční v naš om meste Týž deň Mosonmagyaróváru. Partnerské mesto sa predstaví v Pezinku po naš ej
minuloročnej prezentácii v Maď arsku.
Týž deň Mosonmagyaróváru bude zahŕňať stretnutia predstaviteľov oboch miest, návš tevy maď arských ž iakov, š tudentov, dôchodcov, š portovcov a vystúpenia hudobných skupín.
Mesto Pezinok vás pozýva na
pripravené spoločenské podujatia,
prostredníctvom ktorých budete
môcť bliž š ie spoznať obyvateľov
maď arské ho partnerské ho mesta.
Podrobný program nájdete na 2.
strane.
(r)

