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SOBOTA, 26.6.

PIATOK, 25.6.
16.00

Divadlo Maškrta (SR) - Pavilón snov a nápadov, Lekáreň, Záhradná ul.
17.00 Bábkové divadlo na rázcestí (SR) - O Štoplošovi loptošovi, Lekáreň, Záhradná ul.
18.00 Bábkové divadlo na rázcestí (SR) - Tvorivá
dielňa pre deti, E-planet, Štefánikova ul. 5
18.00 Túlavé divadlo (SR) - Woody Allen: Boh,
Nádvorie Zámku
18.30 Ken Mai (JAP) - Kyoto 2004, Spoločenská
sála DK
20.00 Prešporské divadlo (SR) - Limonádový
Joe, Zámocký park
20.00 Compagnie DRIFT (CH) - Machine á sons
(Zvukostroj), Veľká sála DK
21.30 Creatures Compagnie (FRA) - Pépé Polak
(Dedko Polak), Spoločenská sála DK
21.30 Halka Třešňáková (ČR) - Na jejím gauči,
Sala v Zámku
23.00 Čankišou (ČR), Etno - DJ Potkan, Koncert
a tancovačka, Nádvorie Zámku
Off program: 19.00 - Také oné a DJ Dee M., koncert na nádvorí Starej radnice

V prvú júnovú nedeľu sa uskutočnil
už VI. ročník súťaže amatérskych
spevákov Pezinok spieva - spievajte
s nami. Toto podujatie si už našlo
svojich verných fanúšikov i súťažiacich, ktorí aj tento rok uprednostnili
účasť na súťaži pred príjemnou slnečnou nedeľou.
Súťaž mala v tomto ročníku sedem
kategórií, v ktorých súťažilo 24 spevákov. V kinosále Domu kultúry sa
zišlo približne 200 divákov, ktorí tak
ako po minulé roky aj tentokrát určovali svojimi hlasmi poradie v jednotlivých kategóriách. Väčšina súťažiacich upútala svojim prejavom divákov, ktorí ich výkony oceňovali dlhým
potleskom. Okrem už tradičných "matadorov" súťaže Rudolfa Somíka,
Evy Minárikovej či Jána Lunáka sme
zaregistrovali v mladších kategóriách
aj nové spevácke talenty, čo je pre
túto zaujímavú súťaž určite prísľubom aj pre ďalšie ročníky.
Výsledky: kategória 8 - 9 r. - 1. Filip
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Theater Mowetz (A) - Blahatsch! alebo Anarchia na kolieskach, pred Starou radnicou
Túlavé divadlo (SR) - Woody Allen: Boh,
Nádvorie Zámku
Bábkové divadlo na rázcestí (SR) - O Štoplošovi loptošovi, Lekáreň, Záhradná ul.
Bábkové divadlo na rázcestí (SR) - Tvorivá
dielňa pre deti, E-planet, Štefánikova ul. 5
Creatures Compagnie (FRA) - Pépé Polak
(Dedko Polak), Spoločenská sála DK
Halka Třešňáková (ČR) - Na jejím gauči,
Sála v Zámku
Ken Mai (JAP) - Voľné improvizácie, Zámocký park
Irrwisch (A) - Wegenstreitovi hostia, Nádvorie Zámku
Compagnie DRIFT (CH) - Machine á sons
(Zvukostroj), Veľká sála DK
Irrwisch (A) - Nech horí!, Nádvorie Zámku
Tubabu (ČR) - koncert, Nádvorie Zámku

Off program: 11.00 Filmová sekcia - Noc na FTF II., Malá
sála DK, 16.00 Literárny cirkus vydavateľstva Slovart - O
Mariánovi Vargovi, Nádvorie St. radnice, 18.00 Feelme - koncert, Nádvorie St. radnice, 19.00 Stares - koncert, Nádvorie
St. radnice.

Čechovič (Teď královnou jsem já), 2.
Lenka a Nina Gottschallové, 3. Alexandra Guštafíková (Opravovňa), 10
- 11 r. - 1. Dominika Haršányová
(Keď bola v móde polka), 2. Dominika Veselá (Koľko krát), 3. Nikolka
Kovalovská (Skús škrtnúť zápalkou),
12 r. - 1. Dominika Grancová (Nie,
nie, nevrav), 2. Alexandra Miklenčičová (So životom v ohrození), 3.
Martinka Prizbulová (Hral na trúbku),
13 - 14 r. - 1. Petra Bubeníková (Please remember), 2. Marianna Sýkorová (I am not a girl), 15 r. - Tomáš
Václav (Láska), 2. Soňa Šajermanová (My immortal), 3. Veronika
Prizbulová (To čo je vzácne), 17 - 19
r. - 1. Jana a Kristína Grancové (Jadranská pláž), ženy - 1. Eva Mináriková (Jadranská pláž), 2. Žaneta
Kováčiková (Povoja), 3. Jana Grancová (Ľúbila som anjela), muži - 1.
Rudolf Somík (Dievčatá), 2. Ján Lunák (Ave Mária), Alojz Sloboda (Pieseň tuláka).

Potlesk, úsmev a hudba plná ducha 20-tych rokov. To
všetko charakterizovalo stretnutie diabetikov na Májových šansónoch večer 29. mája v pezinskom kultúrnom
stánku.
"V zákulisí vládne zhon, sme trochu vystresovaní,"
poznamenala pri našom prvom osobnom kontakte speváčka a herečka Zuzana Haasová, autorka tohto výnimočného nápadu. Všetko vzniklo náhodou, až pri výbere účinkujúcich do programu zistila, že podobne ako
ona, aj niektorí jej hostia trpia na diabetes, preto sa rozhodli toto podujatie venovať diabetikom.
V predsálí bolo plno stánkov sponzorov, ľudia si mohli
dať skontrolovať hladinu cukru v krvi alebo si mohli kúpiť
dia-produkty bez prírodného sladidla.
Zvedavých divákov v sále privítala Z. Haasová. Medzi
hosťami programu boli známe tváre - Milan Lasica,
Stano Dančiak, Katarína Feldeková, z Čiech z Mladej
Boleslavi prišla skupina Hot Club.
Úvod programu patril českým muzikantom. Hudbu
jazzovej kapely z nášho družobného mesta tvorí predovšetkým zvuk trombónu Jiřího Melichara, trubiek sestier
Šimunkových, klarinetu Oldřicha Hausera, tuby Josefa
Hollého a pôvabnej speváčky Alice Vagnerovej. Jasnými

Cenu primátora získala Žaneta
Kováčiková za nádherný prednes
trávnice Povoja.
(pr)

Filip Čechovič v doprovode
zvíťazil v najmladšej kategórii.

tónmi a energickými pesničkami nám rozprúdili krv v
žilách. Nechýbali ani tie smutnejšie, ale krásne, ako napríklad Melancholy Blues.
Humor na pódium priniesol Milan Lasica. Zaspieval
piesne Rúčka maličká a Milujem Hanku, počas ktorej sa
naňho usmievala Zuzka Haasová. Jej rozkošne humornú báseň Mi ver prečítal a komentoval slovami: "Absolútne erotické," načo sa sála rozosmiala.
Smiech vyvolal aj Stano Dančiak, síce svojim nekonečným monológom, zato však príliš zaujímavým, aby si
poslucháči priali koniec.
Neobyčajnosť akcie zvýraznila speváčka Katarína Feldeková s jej kapelou Káva. Spolu s bratmi Sarkóziovcami vylúdili cigánske tóny huslí a gitary. Napriek tomu,
že v tento večer trochu pozabudli na svoj temperament,
ťahavými melódiami zapôsobili rovnako výnimočne. Najmä pieseň Mŕtve lístie dojala srdečnou melanchóliou.
Napriek úvodným chybám zvukára sa akcia jednoznačne vydarila. Určite sa celému projektu podarilo vniesť
dobrú náladu do životov ľudí trpiacich na cukrovku, chorobu, ktorá spôsobuje človeku nemálo problémov. Atmosféra ako z cukru osladila realitu ľudí, pre ktorých je cukor zakázaný.
Andrea Štefčíková

Pezinský chrámový zbor Ad Una
Corda absolvoval na prelome mája
a júna desaťdňový zájazd do Estónska, kde sa zúčastnil na medzinárodnom festivale speváckych
zborov. Naši speváci si opäť viedli
vynikajúco a v silnej konkurencii
obsadili tretie miesto. V meste
Pärnu nacvičili so Štátnym symfonickým orchestrom Estónska IX.
symfóniu od L. van Beethovena
Óda na radosť.
(mo)

Fanúšikovia letných festivalov z
Pezinka a blízkeho i vzdialenejšieho
okolia sa opäť môžu tešiť na multimediálny festival Hodokvas. Ten
tohtoročný sa uskutoční opäť na
lúke na Malackej ceste v dňoch 19. 21. augusta. Na návštevníkov čaká
veľa známych slovenských, českých
i zahraničných hudobných skupín,
sochárske sympózium, divadelné či
filmové predstavenia, literárny cirkus
a mnoho ďalších atrakcií, ktoré neodmysliteľne patria k letným festivalom.
O Hodokvase 2004 sa dozviete
viac v júlovom čísle Pezinčana. (pr)

Pre milovníkov spevu a poézie
pripravili v nedeľu 25. apríla dve študentky v reprezentačnej sále v Starej radnici veľmi zaujímavý kul-túrny
program.
V precíznom podaní sme počuli
piesne starých a súčasných majstrov, s ktorým sa predstavila Diana
Deáková, študentka Cirkevného
konzervatória v Bratislave. Najmä
Mozartove skladby vynikli vďaka jej
jasnému, čistému sopránu. V
pásme poézie vystúpila Zuzana
Kakalíková, študentka herectva
VŠMU v Bratislave. Mimoriadne
kultivovane predniesla báseň Ernsta Jandla Nemecká báseň. Celý
tento program hrou na klavíri sprevádzal Mgr. Daniel Ši- monovič, stredoškolský profesor.
Potešiteľné bolo, že medzi návštevníkmi tohto skvelého podujatia
boli mladí ľudia. Vďaka za nevšedný
kultúrny zážitok. Stanislav Pátek

Občianske združenie U psej matere
usporiadalo II.ročník výstavy mačiek. Pri tejto príležitosti sa konali i
súťaže o najkrajšie mačky a kráľa
domácich mačiek. Na podujatí sa
zúčastnili nielen chovatelia týchto u
nás rozšírených domácich zvierat,
ale tiež mnohí rodičia s deťmi. (mo)

