Skupina ľudí, ktorí majú radi tradície a najmä dychovú hudbu, nie
je veľká, ale verná. To je jeden z
mojich poznatkov z ostatného festivalu dychových hudieb Dychovky v preši.
Tohtoročný festival bol rozšírený
o jeden deň, o štyri kapely a hosťa
z Izraela. Takmer 260 účinkujúcich
muzikantov po tri dni ladilo prekrásne tóny piesní a vytvorilo výbornú náladu i napriek upršanému
počasiu. Festival navštívilo šesťsto ľudí.
Všetkým patrí vďaka za vytvorenie nezabudnuteľnej atmosféry.
Dychovky v preši sa zaradili medzi
najlepšie a najväčšie festivalové
podujatia tohto druhu v Bratislavskom kraji i na Slovensku.
Slovenské, moravské i izraelské
piesne, ktoré na festivale odzneli,
potešili veľa ľudí a príjemne ich naladili. Naplnilo sa i motto festivalu:
,,Dychová hudba bola, je a bude
vždy potrebná".
O úspech festivalu sa pričinili
hlavní aktéri podujatia – muzikanti
a speváci. Avšak nemohlo to byť
bez podpory a pomoci sponzorov:
Mesto Pezinok, Nadácia Revia,
VÚB Pezinok, DISI Pezinok, ECOREC Slovensko, Krajstav Modra,
Brenntag Pezinok, Batea Pezinok,
VITIS Pezinok, FESTGlas Pezinok, Regena Pezinok, MaM coorp
Pezinok, Instamik Pezinok, Novplasta Šenkvice, Víno PavelkaSobolič Pezinok, Víno Jano Limbach, Petmas Pezinok, Conet Pezinok, Reštauračné služby Binder
Šenkvice, Víno Matyšák Pezinok,
Obec Slovenský Grob a mediálnych partnerov – Televízia Pezinok, mestské noviny Pezinčan,
redakcia Pezinsko, Obecné noviny, Slovenský rozhlas. Naše poďakovanie patrí i celému kolektívu
pracovníkov Kultúrneho centra v
Pezinku. Taktiež ďakujeme priateľom, ktorí nechcú byť menovaní,
ale keď ich požiadame o pomoc,
vždy nám ochotne pomôžu.
František Féder
predseda festivalu

Pri prepisovaní súťažných prác
Literárnej súťaže žiakov a študentov sme v minulom čísle nesprávne uviedli, že autorkou básní
Padajúce krídla a S tebou je
Zuzana Drinková. V skutočnosti
ale tieto verše napísala a 2. miesto
v kategórii poézia, stredné školy,
získala Miroslava Košutová,
SOU Komenského ul.
Zuzana Drinková obsadila prvé
miesto v kategórii próza, stredné
školy.
Za chybu sa ospravedlňujeme.
Redakcia

Hosťom VI. medzinárodného festivalu Dychovky v preši v Pezinku bol
izraelský hudobnospevácky ľudový súbor Mor a Kinamon. Skupina
vznikla v roku 1986 v meste Petach Tikva. Súbor vystupoval na mnohých miestach v Izraeli i v zahraničí. Umeleckým vedúcim je Adam Hafter, ktorý do Izraela emigroval z Poľska. Súbor prezentuje širokú škálu
hudby orientálneho rázu. Izraelčania mali v Pezinku dve vystúpenia.

Výstava:
Sólo pre majstra – výstava venovaná osobnosti Ľudovíta Rajtera,
ktorú v priestoroch Mestského
múzea pripravilo Malokarpatské
múzeum v Pezinku. Výstava potrvá
do 30. 11. 2006.
Akcie:
18. 10. (streda) o 17.00 hod. – Pe-

zinky – rozprávanie o rôznych dobách a podobách Pezinka. Tentokrát o príbehoch, povestiach, legendách...
Stále expozície:
Zo zeme – expozícia archeológie
Pezinka a blízkeho okolia
Sakrálna plastika – Jozef Franko
Otváracie hodiny: utorok – piatok:
10.00 – 12.30, 13.30 – 18.00, sobota: 10.00 – 16.00.

Agentúra Zuza Art production, s.r.o., je hlavným organizátorom divadelných festivalov To najlepšie z humoru na slovenskej scéne a To najlepšie z humoru na českej scéne. Festivaly sa striedavo konajú na Slovensku v Pezinku a v Čechách v partnerskom meste v Mladej Boleslavi.
V tomto roku sa festival uskutoční v Mladej Boleslavi od 1. do 7. októbra. Slovensko bude zastúpené týmito divadlami: Radošinské naivné divadlo, Bratislava, Astorka, Bratislava, Slovenské komorné divadlo, Martin, JW producentská spoločnosť, Bratislava, Štúdio L+S, Bratislava, Slovenské národné divadlo, Bratislava a PIKI, Pezinok.
Záštitu nad podujatím prevzali ministri kultúry Slovenskej republiky a
Českej republiky.
(mo)

Malokarpatské múzeum v auguste zatvorilo pre rekonštrukciu
na niekoľko mesiacov svoje brány.
Neznamená to však, že bude na
tento čas izolované od svojich návštevníkov. Jednou z foriem komunikácie s nimi, najmä v čase tohtoročného Vinobrania, bude Pouličné
múzeum, prostredníctvom ktorého
v spolupráci s Mestom Pezinkom a
miestnymi podnikateľmi sprístupní
širokej verejnosti vybrané exponáty zo svojho depozitu. Prvá časť
– staré formy na pečenie – bude
nainštalovaná vo výklade predajne
Galan na ul. M.R. Štefánika, výklad
drogérie 101 na č. 8 bude dekorovať miniexpozícia tradičného ľudového liečiteľstva, o tri domy ďalej
bude možné uvidieť tradičnú keramiku, v drogérii Acker nápojové
sklo, vo výklade predajne Odemat
zase ľudový odev.
Pouličné múzeum na ul. M.R.
Štefánika bude zdobiť spomínané
výklady v Pezinku od 12. do 27.
septembra. Symbolickou bodkou
za týmto netradičným podujatím,
ktoré je jedným z troch v rámci pezinských osláv Svetového dňa cestovného ruchu, bude organizovaná
prehliadka pre verejnosť so sprievodcom. Účastníkov bude sprevádzať riaditeľka Malokarpatského
múzea Dr. Danka Kopálová. Zraz
je 27. septembra o 16.00 hod. pred
múzeom.
(EL)

V dňoch 22. – 27. augusta sa vo
francúzskom meste Haguenau
konal svetový festival hudby a folklóru. Už po 47-krát mohli jednotlivé
krajiny prezentovať svoju kultúru a
tradície (v tomto roku 22 súborov z
trinástich krajín). Slovensko a Malokarpatský región reprezentovala
dychová hudba Vištučanka, ktorá
na tomto podujatí účinkovala aj
pred dvoma rokmi.
Počas šiestich dní odohrala desiatku koncertov a návštevníci festivalu mohli ochutnať aj vínko z
nášho regiónu, ktoré ponúkali vištuckí vinári. Počas voľného dňa
sme navštívili známe vinárske oblasti Alsaska.
Z festivalu si každý priniesol nezabudnuteľné zážitky a nové priateľstvá s nadšencami hudby a folklóru z celého sveta. Vďaka úspešnej prezentácii ponúkli Vištučanke
účasť aj na ďalšom významnom
podujatí vo Francúzsku, ktoré sa
uskutoční v budúcom roku.
Andrej Kukumberg

VERONA PROKOPOVÁ – SOCHY, KRESBY, INŠTALÁCIE. Výstava potrvá do 8. októbra 2006.
Galéria sídli na Potočnej ulici č. 5
a je otvorená denne okrem pondelka od 14.00 do 17.00 hod.

