KULT Ú RA / 7

Znovu sme videli ten istý obraz ako
po minulé roky, do Pezinka prú dili
stovky priaznivcov hladných po dobrom divadle a kvalitnej muzike. Niektorí nemuseli ani bližšie poznať program, išli v presvedč ení, že aj tentoraz im organizátori naladili všetko na
ich strunu.
Darmo, Cibulák je už v našom svete
kultú ry pojem, má vysokú známku
kvality. Pre konzumenta ani po pätnástich rokoch nezovšednel, pretože
tvorcovia dôverne poznajú divákov,
umožň uje im to experimentovať, prinášaťna festival stále nové veci.
Tohtoroč né divadelné menu pozostávalo zo siedmich divadiel, štyroch slovenských (Teatro Neline,
Tú lavé divadlo, GunaGU, Teatro Tatro) a troch zahranič ných (francú zskeho Compagnie Arthur et Astride,
švajč iarskeho MZdP a č eské ho Divadla Sklep).
Bohatá bola aj hudobná č asť, ktorá
je príjemným spestrením pre návštevníkov. Samostatný koncert mala
č eská skupina TUBABU s rytmami
západnej Afriky, ďalších šesť skupín
vystú pilo v rámci spoloč ných koncertov.
Nechýbala ani filmová sekcia, v ktorej sa tentoraz premié rovo predstavil
mladý slovenský animovaný film.
Keď chceli diváci všetko postíhať,
boli priam na roztrhanie, behali po
deviatich miestach, ktoré si organizátori na programy vybrali.
Aký bol tohtoroč ný Cibulák? Trošku
zmoknutý, ale opäť skvelý. Vďaka
všetkým, ktorísa oň prič inili.
Milan Oravec

Francú zske pouličnédivadlo Compagnie Arthur et Astride
na zmoknutom ná dvorí zá mku čarovalo s ohň om.

Brnenská kapela TUBABU mala ú spech s rytmami č ernošskej hudby.

Dokončenie z 1. strany

l Podujatie je známe tý m, že sa tu uskutočnilo prvé slovenské pouličné ryžovanie zlata.
Bude táto atrakcia aj v tomto roku?
- Samozrejme. Pripravili sme aj sú ťaž o pekné
ceny. Zručnosť si budú môcť vyskú š ať dospelí i
deti.
l V tomto roku bude ale predsa niečo nové ...
- Radi by sme po mnohých rokoch obnovili č in

nosťPezinské ho baníckeho spolku. V spolupráci
s Banským mú zeom v Banskej Štiavnici pripravujeme výstavu zo života a č innosti baníkov. Budeme premietaťfilmy o práci pod zemou. Pripravujeme vý stavu kresieb a malieb s mineralogickou té matikou od Juraja Prohacku. Je nám ľú to,
že nemôžeme č itateľom Pezinč ana poskytnú ťuž
podrobnejší program, bude však uvedený vč as
na plagátoch.
(mo)

Zač iatkom mája odštartovala nová sezó na
dychových hudieb na Slovensku. V mestách a
obciach sa konajú tradič né i zač ínajú ce festivaly
a sú ťaže.
Po vydarenom minulor o č n om I .
roč níku medzinárodné ho sú ťažné ho festivalu
dy chov ý ch
hudieb v Pezinku sa jeho organizátori - Kultú rne centrum a Spolok dychová hudba Cajlané , rozhodli usporiadať toto
podujatie aj v tomto roku. Sú ťaž pod názvom
Dychovky v preši sa uskutoč ní 25. augusta na
nádvoríZámku.
Vyhlasovatelia sú ťaže zaslali ponuky na ú č inkovanie asi stovke hudieb zo Slovenska, Č iech,
Maďarska a Rakú ska. Z prihlásený ch komisia
vybrala deväť hudieb. Poč et ú č inkujú cich telies
bol limitovaný finanč ný mi možnosťami organizátorov. Na festivale by sme mali vidieťtieto hudby: Maguranka, Hrnčarovani, "11" z Ivánky,
Viš tučanka, DH Neusiedl am See, DH Mosonmagyaró váru a Cajlané .
Dychové hudby budú sú ťažiť o ceny: Hlavná
cena, Cena primátora, Cena diváka, Cena za
najobľú benejšiu pieseň , Cena za spev. Hodnotiť
bude medzinárodná odborná porota.
Pozý vame vás na podujatie, ktoré v tomto
žánri patrí k najväč ším v Bratislavskom kraji.
Zač iatok bude o 14. hodine.
Františ ek Fé der
predseda organizačnej
a programovej komisie
a Spolku DH Cajlané

Program festivalu
Kultú rne centrum v Pezinku pripravilo vo svojich priestoroch na
mesiac jú l výstavu obrazov indického výtvarníka VIJAYA KUMARU (1948). Jeho obrazy predstavujú š ťastie a radosť v abstraktnej
forme. Ostré farby vychá dzajú z
indických koreň ov a jeho dielami
preniká slnkom presýtenésvetlo.
Autor je profesorom na Univerzite v New Delhi, kde predná š a ekonomiku a manažment. K jeho zá ľubá m patrí cestovanie.
Výstava v Dome kultú ry potrvá
do 31. jú la 2002.
(mo)

Riaditeľka KC Ing. Ingrid Noskovič ová odovzdáva
na vernisáži výstavy V. Kumarovi kyticu kvetov.

13.45 - 14.10 h. Tufaranka (hosťfestivalu)
14.00 h. Zraz hudieb pred Domom
kultú ry a sprievod mestom
14.15 h. Slávnostné otvorenie
nádvorie Zámku)
14.30 h. DH "11" z Ivánky
15.00 h. DH Hrnčarovani
(Hrnč iarovce)
15.30 h. DH Minciar (Kremnica)
16.00 h. DH Mosonmagyaró vár
(Maďarsko)
16.30 h. DH Maguranka (Kanianka)
17.00 h. DH Neusiedl am See
(Rakú sko)
17.30 h. DH Cajlané
18.00 h. DH Viš tučanka
18.30 h. Hosťz Moravy - Tufaranka
19.00 h. Vyhlásenie výsledkov
19.30 - 22.00 h. Veselica DH Tufaranka

