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Hudobný život v Pezinku obohacuje od konca roka projekt MUSICMANIA. Už v minulosti bol Rock bar
u Švarca miestom, kde sa hrávali
koncerty, ktoré mali tú pravú klubovú atmosféru. Rozšírením priestorov vznikli podmienky na vytvorenie klubu, ktorý by ponúkal isté pravidelné hudobné menu. A tak sa
štvrtky stali dňami D, keď si k Švarcovi nájdu cestu všetci priaznivci
klubových koncertov už nielen z
Pezinka.
Projekt odštartoval 28. októbra
vystúpením bratislavskej skupiny
SO WHAT?, v ktorej kraľuje sympatická speváčka Sisa. Po nich nasledovali hardrockeri, taktiež z hlavného mesta, skupina Salvation. V
novembri ešte vystúpila formácia
FEELME a pred Vianocami metalové mláťačky King Diamond Revival, Besnota, Majster kat a na ďalších koncertoch v obmenenej
zostave domáci Krtinec a Ján Litecký Šveda + Milan Konfráter.
Nový rok (13.1.) začali Pezinčania
Karpatskí pastieri. O dva týždne
hrala etno rocková kapela Karpatské horké, vo februári Mukatado z
Banskej Bystrice, britpopový Rain
z Bratislavy a 10. marca pezinskosenická kapela Introvarts.
Ako podporný prvok projektu
vznikla web stránka www.musicmania.konik.sk, ktorá obsahuje
informácie o pripravovaných koncertoch, o kapelách, fotografie,
fórum...
Koncepcia ráta aj s rovnomennou
reláciou Musicmania, ktorej obsahom budú live videoklipy z hudobných podujatí v Pezinku. Jej úvodný diel odvysielala TV PEZINOK
začiatkom marca, takže ak vás zaujíma dianie na undergroundovej
scéne, nepremeškajte ďalšie diely.
Predbežný program: 7.4. Ján
Ponka Duban - po dlhej dobe opäť
v Pezinku, 21.4. Empty Fridge
(neopunk z Rakúska). Vstup zdarma.
Na stretnutie sa tešia autori projektu Paľo Švarc a Petter Bittner.

Bratislavský samosprávny kraj
a Malokarpatská knižnica v Pezinku organizujú v piatok 1. apríla
2005 podujatie Noc s Andersenom, ktoré sa koná v roku 200.
výročia narodenia dánskeho rozprávkara Hansa Christiana Andersena.
Na deti čaká noc plná zábavy a
dobrodružstiev: čítanie Andersenových rozprávok, chatovanie,
rozprávkový sprievod, pyžamová
módna prehliadka, hodina duchov v Trinástej komnate, okrem
toho stretnutie so zaujímavými
hosťami, súťaže, sadenie Rozprávkovníka Andersenovho a iné.
A možno príde aj sám Andersen...
Podujatie sa začína o 19.00
hod. a končí v sobotu 2. apríla o
9.00 hod.
(mk)

Od organizátorov sme sa dozvedeli, že jubilejný V. ročník Medzinárodného súťažného festivalu dychových hudieb Dychovky v preši
sa uskutoční v termíne 19. - 21.
augusta 2005 na nádvorí pezinského Zámku. Na festivale sa aj
tentokrát zúčastnia kvalitné amatérske dychové hudby zo Slovenska a zo zahraničia.
(mo)

Malokarpatské múzeum vás srdečne pozýva na spomienkové
stretnutie venované brigádnemu
generálovi Karolovi Pekníkovi a
lekárovi Pavlovi Žarnovickému,
pri príležitosti 105., resp. 115. výročia ich narodenia. Podujatie sa
uskutoční 21. apríla o 16.00 hod. v
priestoroch múzea. Prednášať
bude Martin Hrubala.

Cesty, akými sa predmety dostanú do zbierok múzea bývajú rôzne, najčastejším spôsobom je dar alebo kúpa. Niekedy však táto cesta nie je priama, ale ovplyvňujú ju viaceré okolnosti. Zaujímavý príbeh má jeden z posledných prírastkov Malokarpatského múzea - keramický tanier od Drahoslava Chalányho, známeho majstra keramikára z Pezinka. Na tanieri, ktorého priemer je 53 cm, je umiestnený figurálny reliéf s vinárskym motívom
s príznačným názvom Koštovka (na snímke Ľuboša Janečku). Dvaja úradníci v oblekoch na návšteve u vinára "koštujú" biele víno, výjav lemuje plastický reliéf viniča s hroznom. Tanier získal 1. miesto v súťaži Keramika a
víno na I. ročníku Keramických trhov Pezinok 2004. V súťaži rozhodovali
návštevníci podujatia o najzaujímavejšom diele na túto tému, ktorú spracovali viacerí českí a slovenskí keramikári. Tri víťazné diela sa stali začiatkom zbierky, ktorú bude Malokarpatské múzeum vytvárať ako archív podujatia.
Mgr. Eva Ševčíková

Ešte ste sa nerozhodli komu venujete dve percentá z dane? Svojou
dobrou vôľou môžete podporiť naše
Občianske združenie Spolok dychovej hudby Cajlané.
Sme nezávislé dobrovoľné
združenie občanov. Našim hlavným
cieľom je prezentovať, rozvíjať a
prehlbovať tvorivé schopnosti autorov skladieb dychovej hudby. Napĺňať hrdosť na ľudovú kultúru, viesť
mladú generáciu ku skutočným hodnotám našej kultúry. Šíriť nové
piesne nášho regiónu.

Preto sa na vás obraciame s
prosbou o podporu Spolku DH Cajlané - formou poukázania 2 percent
zo zaplatenej dane. Sme tu a potrebujeme vašu pomoc.
Tlačivo si môžete vyzdvihnúť na
vrátnici v Dome kultúry, Holubyho
42, Pezinok, alebo na adrese DH
Cajlané, Farská 7, Pezinok, František Féder. Pomôžeme vám pri vyplnení tlačiva na daňový úrad.
Za priazeň vopred ďakujeme.
František Féder
predseda Spolku DH Cajlané

Čitateľka Mária Sandtnerová nás
upozornila, že sme v minulom čísle
uviedli nesprávnu informáciu o účinkovaní dychovej hudby Cajlané na
Farskom plese, keďže vystúpila
náhradná kapela Skaličané. Za
nesprávnu informáciu sa ospravedlňujeme.
Pre úplnosť uvádzame, že na
plese mala hrať naša dychovka,
avšak z dôvodov, že jej štyroch
hráčov neuvoľnil zamestnávateľ,
museli ju nahradiť Skaličané. Ako
nám povedal organizátor plesu a
kapelník DH Cajlané František Féder, išlo o ozaj kvalitnú náhradu,
pretože Skaličané sa pred dvoma
rokmi stali víťazom európskej
súťaže.
(mo)

Vo výstavných priestoroch Malokarpatského múzea v Pezinku bola
18. marca otvorená výstava prác
žiakov výtvarného odboru Základnej umeleckej školy Eugena Suchoňa v Pezinku, ktorý vedie Danica Tyková. Výstavu si môžete
pozrieť do 15. mája 2005.
(mo)

V minigalérii Kultúrneho centra
sa v marci uskutočnila výstava známeho bratislavského fotografa
Pavla Kastla, ktorý sa venuje fotografovaniu umeleckých osobností.
Fotografovaním sa zaoberá dvadsať rokov, za ten čas zhotovil
stovky zaujímavých portrétov.
Svoje práce prezentuje na samostatných i kolektívnych výstavách
na Slovensku i v zahraničí. Vystavoval v Maďarsku, Poľsku a Rakúsku. Snímka M. Oravca je z vernisáže výstavy v Pezinku, zľava
Pavol Kastl, vedľa pracovníčka KC
Daniela Debnárová.

