INZERCIA/ RÔ ZNE / 9

Ž ijeme v čase zhonu, zlých ná lad
a niekedy aj nená visti. Príkladom
toho je tiež nezmyselná nená visť
voči dychovke, ktorú my dychová ci
v posledných rokoch pociťujeme.
Dychová hudba a ľudová muzika
sa stali soľou v očiach niektorých
hudobných dramaturgov v rozhlase
a televízii, tisnú ju na perifériu, na
jej miesto nastupuje hudba zo zahraničia, plná decibelov.
Zabudlo sa na to, ž e hudba a spev
ako citovýprejav boli ľuďom najmä
na Slovensku a v susedných krajiná ch oddá vna prirodzenou potrebou a som presvedčený, ž e nikde
na svete nie je takýobrovskýpoklad ľudových piesní ako u ná s.
Avšak na potlá čanie dychovej
hudby ako ž á nru sa hodí kde-čo a
kde-akýná zor.
Najlepšie si v tom počína televízia. Ani program Chcete byť milioná rom? nezostá va pozadu. Skú sený moderá tor sa občas opýta
sú ťaž iaceho, akú hudbu má rá d.
Niektorýodpovie: "Všetku". Moderá tor sa opýta dôraznejšie: "A čo
dychovka, tú tiež ?" Zaznie zá porná
odpoveď, mož no z obavy, aby
sú ťaž iaci nevyzeral pred divá kmi
ako nevzdelanýzaostalec.
Preto vá m chcem ponú knuť naše
podujatie, nevtieravé a príjemné
oddychové, nie komerčné, aké ná s
prenasledujú celých 24 hodín denne.
Iste viete, ž e Spolok dychovej
hudby Cajlané organizuje v našom
meste viacero dobrých programov.
Napríklad Pezinskýškopek (5 ročníkov) a najnovšie Medziná rodný
sú ťaž nýfestival Dychovky v preši
(v tomto roku 3. ročník).
Keďž e v sú časnosti počuť dychovú hudbu čoraz menej, prišiel

som ako predseda Spolku dychovej hudby Cajlané za riaditeľkou
KC s myšlienkou spoluorganizovať
pravidelné koncerty dychov ých
hudieb s tancom v rá mci seriá lu
pod ná zvom S dychovkou pri vínku
v Pezinku.
Koncerty dychových hudieb sa
uskutočnia raz mesačne, vž dy v
nedeľu od 17.00 do 20.00 hod. Na
počú vanie a do tanca budú vyhrá vať dychové hudby zo Slovenska a
Moravy.
Organizá tori už majú presné termíny: 25. má ja, 27. jú na, 28. septembra, 26. októbra, 23. novembra.
Vstupné bude 60 Sk. Vstupenky si
bude mož né zakú piť vž dy 2 týž dne
pred podujatím na vrá tnici v Dome
kultú ry. Ná vštevníci budú mať mož nosť anketovým lístkom dať svoj
hlas jednej dychovej hudbe, ktorá
sa im bude pá čiť. Dve dychové hudby, ktoré dostanú najviac hlasov
počas týchto koncertov, vystú pia
spolu na veľkej tanečnej veselici na
Katarínu v Dome kultú ry. Spolok
dychovej hudby Cajlané chce
týmto spôsobom prispieť k obohateniu kultú rneho ž ivota v našom
meste.
Neverím, ž e lá ska má sto podôb.
Má ich oveľa viac. Je vynachá dzavejšia, neobmedzená v mož nostiach ako si získať ná klonnosť, pozornosť, zá ujem, obdiv a ú ctu. Ak
lá sku zovšeobecníme na všadeprítomnýfenomén a predpoklad pre
ú spešnú činnosť, potom v našom
ž ivote sa zablýska na lepšie časy.
Tak priatelia, veľa zdravia a
najmä veľa lá sky. Pri dychovke, pri
vínku, dovidenia v Pezinku!
František Féder
predseda Spolku DH Cajlané

Únia ž ien Slovenska, mestská organizá cia Pezinok organizuje jubilejný5. ročník celomestskej spevá ckej sú ťaž e PEZINOK SPIEVA SPIEVAJTE S NAMI. Sú ťaž sa uskutočnív nedeľu 8. jú na 2003 v Dome
kultú ry v Pezinku. Prihlá šky do sú ť až e treba doručiť do 20. má ja 2003
na adresy: Katarína Tomková , predajňa obuvi, Štefá nikova 20, Pezinok
alebo Kamila Rainicová , Eurosandturist (Dom kultú ry), Holubyho 42,
Pezinok.

Už štvrtýkrá t sa stane Pezinok dejiskom kultú rno-spoločenského podujatia Orbis harmoniae (Svet harmónie).
Opäť je tu čas pookriať, vnímať svet z
iného pohľadu, spozná vať a naučiť sa
ozdravovať telo a dušu.
Tak ako predchá dzajú ce ročníky aj v
tomto prichá dzajú organizá tori s
niečim novým, čím chcú ná vštevníkov
zaujať a poučiť. Hlavnýprogram tvorí
šesť predná šok o tibetských mantrá ch, o mandalá ch, nových terapiach.
Zaujímavá bude predná ška o aktívnej
spirituá lnej hojivej apliká cii, pri ktorej
človek môž e vlastnou silou a vnú tornou harmóniou liečiť svoje ochorenia.
Novinkou budú filmy Pavla Barabá ša z ná vštev Tibetu, Indie a Himalá -

jí, ktoré vyhrali na festivaloch v Kanade a vo Francú zsku.
Opäť bude v prevá dzke čajovňa,
kde by mala jedna slovenská skupina
predviesť tiež čajovýrituá l z Japonska. Ná vštevníci budú môcť absolvovať rôzne terapie, masá ž e, bankovanie a rôzne iné ozdravné techniky.
Toto všetko bude v cene vstupenky,
ktorá bude stá ť 99 Sk.
Zabezpečenýje aj predaj kníh, bylín, čajov, polodrahokamov, masá ž nych prístrojov, pomôcok a prostriedkov zdravej výž ivy.
Organizá tormi podujatia sú Kultú rne
centrum v Pezinku, Občianske
združ enie Karpaty Slovakia a Mgr.
Dá ria Fehérová .

Hlavný program:
9.00 - 10.30 hod. - Sila tibetskej mantry
(Mila Tänzin Dotün);
10.45 - 12.00 hod. - Archetypá lny tarot
a vnú torná harmónia (Somezeda);
12.15 - 13.45 hod. - Mandaly (Ilja Matouš - CZ);
14.00 - 17.00 hod. - A.S.H.A.: Aktívna
spirituá lna hojivá apliká cia (Jaroslav
Chvá tal);
17.15 - 19.00 hod. - Metóda CHA KIDŽ A, jej mož nosti a programovanie na
energeticko vibračných ú rovniach (Ing.
Karol Gugyela);
19.30 - 21.00 hod. - Koncert voká lnej
skupiny KRUHY (spirituá ly, muziká lové
melódie, skladby starej renesancie).
Sprievodný program (foyer KC)
10.00 - 17.00 hod. - Meranie hladiny
tlaku a cukru (Zväz diabetikov ZO Pezinok);

10.00 - 19.00 hod. - Čajovňa;
10.00 - 19.00 hod. - Diskusné fórum,
čajovýobrad.
Salónik
9.15 - 10.45 hod. - Integrá lna jóga (Ing.
Marcel Kvassay);
11.00 - 12.30 hod. - Tibetské meditá cie
(Mila a Darshan);
13.00 - 14.30 hod. - REIKY - lá skyplná
sila (Rudolf Sklená r);
14.45 - 16.00 hod. - Artefiletika (Mgr.
Martin Kratochvíl);
16.15 - 17.30 hod. - SU JOK terapia
(Ing. Já n Horvá th);
17.45 - 19.00 hod. - Päť rytmov
Gabrielly Roth (Nina Jasingerová ).
Malá sá la - Filmy Pavla Barabá ša
13.00 hod. - Budhistický LADAKH,
Budhizmus na streche sveta, Pod Kančendž ongom je ich domov;
15.00 hod. - Opakovanie filmov.

