
      

 

nositeľka ocenenia Zlatého  Otvoreného  Srdca  

od majstra drotára člena Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Čadca

p. Juraja Šeríka

člena Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska Čadca

čestný predseda združenia herec Ján Kroner                                                                                               

a

Podporil partner Vidiecky parlament na Slovensku 

          so svojimi  ľudovými  výrobcami umeleckých a darčekových predmetou

  Výstavou  

Cyrila  a Metoda na filatelistických materiáloch

                                                                              OZ Svätý Gorazd       

                                                

 



      

09:30-17.00 hod. 

Bude prebiehať prezentačný – predaj výrobkov

zúčastnených chránených dieľní SR (na pešej zóne mesta Piešťany)

Vidiecky parlament

 ( kraslice, perníky, šúpolienky, šperky..... )

                             

12.00 hod.

Zraz umelcov a hostí  v hotely Magnólia a.s. Piešťany



      

Slávnostný pochod účastníkov festivalu

/pôjde od  hotela Magnólia v rámci mesta Piešťan 

do  Kultúrno-spoločenského  centra  Fontána ./

Bude vytvorený jedinečný sprievod vzácních  hostí s dobrým srdcom, ktorí prišli podporiť umenie
handicapovaných detí a umelcov SR . 

Súčasťou slávnostného sprievodu bude aj prezentácia jedinečného čistokrvného 

plemena koní Hafling –Podhorany-Sokolníky,

v prítomnosti prezidenta  slovenskej asociácie chovateľov haflingov SR

p.Petra Slováka, člena  Svetovej federácie haflinských  koní aj s jeho  vzácnou rodinou .

Na čele sprievodu bude   jedinečný herec Janko Kroner 



      

                                                              

                                       Profilová    výstava

                                                vernisáž

                                                           

                   

                             Združenie Korytnačky  Bratislava

          Symbolom Združenia je korytnačka. Dlhoveké, rozvážne a múdre zvieratko, ktoré         
symbolizuje nadväzovanie na tradície a ktoré dosiahne svoj cieľ aj keď využíva pomalšie 
tempom.

 Cieľom Združenia Korytnačky je voľné spoločenstvo detí, ktoré kladie dôraz na rozvoj
pozitívnych etických hodnôt v detskej tvorivosti, robenie dobrých skutkov, výchovy k

uplatňovaniu demokratických princípov, k súťaživosti, zvyšovaniu vzdelanosti.

   Cieľom je dať možnosť nájsť uspokojenie i deťom chorým, osamelým a postihnutým  .    

                

                                                                                                              

                                       



      

Otvorenie festivalu 

                     p. Ing. Remo Cicutto, primátor mesta Piešťany

             p. Ing. Viera Tomanová, poslankyňa NR SR  

                                                     p. Ján Kroner , čestný predseda občianského združenia

                                                      p.Arpád Beník, predseda občianského združenia

                Slávnostná video prezentácia v spolupráci s prezentujúcimi umelcami.

Predstavenie umenia handicapovaných umelcov v rámci SR



      

Prezentácia  Centra voľného času AHOJ, Piešťany , 

Špeciálnej základnej školy, Piešťany,

      „ Umelecké vystúpenie  detí“

        

Jedinečné  vystúpenie detského a folklórneho súboru Madovec,
ktorý združuje nepočujúce deti a mládež, Bratislava.   

Členovia folklórneho súboru MADOVEC nikdy nebudú počuť
krásnu Slovenskú ľudovú hudbu. Aj  napriek

tomu chcú svojim tancom podarovať radosť aj Vám..

Vedúcou folklórneho súboru MADOVEC je PaedDr. Jana Verešová, PhD. 

prezentuje:

folklórna čast – Palicový tanec            

Tanec – Húsky, húsky poďte domov 

Tanec z Liptovských Sliačov – Moja mila taká je ...

Moderná čast – Vráť mi tie hviezdy (umelecké posunkovanie)



      

Umelecké vystúpenie vynikajúceho folklórneho súboru Drotár, Dlhé Pole ,
spojené s video- prezentáciou.   Obec Dlhé Pole  je kolískou  umeleckých

drotárov, ktorí povýšili remeslo drôtu na umenie 

nielen na Slovensku ale aj v zahraničí

Detský folklórny súbor Madovec,Bratislava

 Hip Hop 

prezentuje    Futbalovú hymnu – Waka, Waka



      

Centrum sociálnych služieb FANTÁZIA Kysucké Nové Mesto

           prezentuje neopakovateľné                                                          

           divadelné predstavenia s názvom

    „Stvorenie sveta“

divadelné predstavenie s názvom

 „Tajomstvo Veľkonočných ostrovov

Ukončenie galaprogramu



      

 

Slávnostná vernisáž výstavy umenia 

profilová výstava s názvom

To, čo cítím a prežívam, sa snažím vložiť do obrázkov.....

Barborka Algayerova  Senec

Maľuje od svojich 4 rokov. mala už 5 samostatných a 6 spoločných výstav.
Barborkyne obrazy sa nachádzajú v rôznych krajinách . Získala niekoľko

ocenení aj na medzinárodnej úrovni.

Slávnostná prehliadka výstav umenia ...

Unia nevidiacich a slabozrakých Slovenska

Cesta Svetla 2010

Otvorte dvere do sveta ľudí so zrakovým postihnutím..

cez fotografiu

profilová výstava s názvom



      

DOMOV SU RUKY ,NA KTORÝCH SMIEŠ PLAKAŤ...

umelecké fragmenty maľby na hodváb

prezentujúca umeľkyňa 

Petra Kissová – Domaniža

Centrum sociálnych služieb FANTÁZIA Kysucké Nové Mesto

Umenie  keramiky

Umelecké reflexy  majstra  drotára Juraja Šeríka Čadca

   Umenie drôtu  Klubu Kysuckých drotárov

Výstava – Cyril a Metod na filatelistických materiáloch

OZ Svätý Gorazd       

18.10 ukončenie prehliadky výstav

pozvanie na slávnostný banket

   



      

                                                                                                                                                          


