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Vítání čínského roku koně v Kroměříži
01.02.2014
Oslavujte lunosolární čínský Nový rok s hudebními osobnostmi z české a světové scény. Rok Koně se bude slavit v kroměřížském kině Nadsklepí ve čtvrtek 6. února od 19 hodin.
Hlavním programem je novoroční koncert Feng-Yün Song a jejíhoTrio PUO. Hostem bude i Lenka Dusilová, Vladimír Václavek, budou i vzácní hosté z daleké Asie a slovem
bude provázet Martin Zbrožek.
"Před samotným koncertem nabídneme ZDARMA od 16:00 PAVILON VRYTMU - dílničky pro děti, workshop hudebních nástrojů, vernisáž výstavy CHUŤ ČAJE= CHUŤ ZENU, čajový
obřad, workshop kaligrafie NAO HIGANO a malby na hedvábí JITKY JARMANOVÉ," popsal část programu Radiu Kroměříž ředitel kroměřížského Domu kultury Jiří Králík.

Songfest.cz připutuje konečně do Kroměříže
Slavnostním večerem budou provázet čínská zpěvačka FENG-YűN SONG a její Trio PUO (Hudební skupina předních českých jazzových hráčů v čele skladatele a pianisty Marka
Novotného, kontrabasisty Petra Tichého a perkusisty, bubeníka, autora Orchestru země snivců Jaroslava Kořána). Hostem večera bude charismatická kytaristka a zpěvačka LENKA
DUSILOVÁ.
Šamanské pohádky bude při kytaře recitovat VLADIMÍR VÁCLAVEK. Zlatým hřebem svátečního večírku budou také vzácní hosté z daleké Asie, tradiční umělci z ČLR. S houslemi
bude moderovat MARTIN ZBROŽEK, tento ojedinělý hudební a herecký talent s naprostou lehkostí a humorem moderoval s Jaroslavem Duškem například Českého lva a řadu
významných kulturních událostí.
Doprovodný program Pavilon V rytmu bude zdarma od 16:00 do 18:30, účastníkům nabídne Tvůrčí dílny - fascinující hudebně rytmický koktejl na vlně souznění a harmonie pro děti a
dospělé, Dobrá čajovna - ochutnávky kvalitních čajů a přírodních bioproduktů. K tomu ještě vernisáž fotografií Zdeňka Thomy CHUŤ ČAJE=CHUŤ ZENU, workshop kaligrafie NAO
HIGANO a malby na hedvábí JITKY JARMANOVÉ.
První den roku koně 2014 letos připadl na 31. ledna. Rok 2014 je ve znamení „kovového koně“. Nezapomeňte si pořídit něco červeného, pro štěstí...
DOPROVODNÝ PROGRAM
16:00–18:00 PAVILON VRYTMU – Hudebně rytmický koktejl na vlně souznění a harmonie - dílny pro děti a dospělé / lektoři: Jaroslav Galáš, Lucie Čapková, DOBRÁ ČAJOVNA –
prvotřídní čaje a čajový styl
18:00 - 19:00 vernisáž výstavy CHUŤ ČAJE= CHUŤ ZENU, čajový obřad, workshop kaligrafie NAO HIGANO a malby na hedvábí JITKY JARMANOVÉ.

HLAVNÍ PROGRAM
19:00–21:50 KONCERT ROKU KONĚ 2014
19:00

Zahájení festivalu / Martin Zbrožek a další

19:15

Na jedné scéně s Východem 1 / Feng-yűn Song a Trio PUO
Feng-yűn Song / zpěv
Marek Novotný / klavír
Petr Tichý / kontrabas
Jaroslav Kořán / bubny, perkuse, Orloj snivců
Martin Zbrožek (host) / housle

19:40

Šamanská pohádka /Vladimír Václavek / kytara / recitál

19:55

Na jedné scéně s Východem 2 / Vladimír Václavek, Feng-yűn Song
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20:10

Úcta předkům / Martin Zbrožek, Feng-yűn Song a hos

20:40

Přestávka

21:00

Host večera /Lenka Dusilová / kytara, zpěv

21:20

Koňská tombola / Martin Zbrožek

21.40

VÍTÁNÍ ROKU KONĚ 2014 / Martin Zbrožek, Feng-yűn Song a další

22:00

Konec koncertu

“Kůň je velmi pozitivní tvor, inteligentní a duchovní, odjakživa byl a je velkým přítelem člověka. Přináší akční a laskavý rok," říká ředitelka festivalu Songfest.cz Feng-yün Song a s
úsměvem zve k návštěvě: „Čínský kalendář přiřazuje každému roku jak zvíře, tak také prvek či materiál. Tím je pro rok 2014 dřevo. Dřevěný kůň symbolizuje sílu, rychlost a průbojnost.
Čeká se, že rok 2014 bude velmi dynamický a může přinést zásadní změny, zvraty a překvapení. Věříme, že náš Songfest.cz poskytne všem potěšení a energii Rok koně využít k rozletu, nebo
jej prostě jen dobře ukočírovat."
zdroj: DK Kroměříž
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