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Týdny pro duševní zdraví
záøí 2013 program
výstava, vernisáž, propagaèní kampaò, divadelní pøedstavení
2. záøí - 30. øíjna 2013 - podkroví a chodby Mìstské knihovny v Rožnovì p. R.

Výstava - MUŽ ZAHOØÍ A JDE, ŽENA TRPÌLIVÌ ŽHNE
Výstava obrazù Milana Farného a básní Marie Farné.

Pátek 6. záøí 2013, 17.00 hod. - podkroví Mìstské knihovny v Rožnovì p. R.

Vernisáž výstavy - MUŽ ZAHOØÍ A JDE, ŽENA TRPÌLIVÌ ŽHNE
za úèasti autorù - Výstava obrazù Milana Farného, doprovázená autorským ètením básní Marie Farné.
Na vernisáži zahraje a zazpívá Komorní pìvecký sbor Zdeòka Šimùnka.
V jejich podání zazní skladby Kyrie, Ave verum corpus, Tristis est anima mea, Exultate, Fit porta Christi pervia a O vos omnes,
Sevenfold Amen, Vodìnka studená - Koupím já si - Horo, horo, vysoká jsi.

Po vernisáži následuje beseda s manžely Farnými na téma – „Když se zhorší zdravotní stav…“.
Oba trpí dlouhodobì duševním onemocnìním.

Støeda 11. záøí 2013, 11.00 - 17.00 hod - Masarykovo námìstí, Rožnov p. R.

Propagaèní kampaò Týdnù pro duševní zdraví
MY JSME POØÁD TADY
Pozvánky na TDZ, prodej lístkù na divadelní pøedstavení Mystéria Buffa (Teátr Víti Marèíka), spoleèné zpívání lidových
písní (klientù, pracovníkù a dobrovolníkù Iskérky), jarmark Rukodílny

Pondìlí 23. záøí 2013, 19.00 hod.
Janíkova stodola, Valašské muzeum v pøírodì, Rožnov pod Radhoštìm

Divadelní pøedstavení - MYSTÉRIA BUFFA (Teátr Víti Marèíka)
Inscenace vznikla na motivy knihy Mystério buffo italského spisovatele a dramatika Dario Fo, který v ní navázal na tradici
lidových støedovìkých frašek a morálií. Využil v ní všechny avantgardní divadelní formy vèetnì divadla jednoho herce.
Povídky: „Zrození potulného pìvce“, „Vraždìní neviòátek“, „Moralita o slepci a kulhavém“, „Svatba v kádi“
a „Blázen a smrt“ v sobì nesou poselství a výzvu k zamyšlení. To vše lidovou, humornou formou.
Vstupné: 120 Kè
Pøedprodej vstupenek: Iskérka o.p.s., Chodská 534, R.p.R. od 12.8. /v po, út, èt 8 -16 h., st 8-15 h., pá 8 -12 h./
a v IC Rožnov p. R. od 20.8.

Zmìna programu vyhrazena!
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