SLAVNOSTNÍ PROGRAM K UCTĚNÍ PAMÁTKY
OBĚTÍ II.SVĚTOVÉ VÁLKY
64.výročí od ukončení II.světové války
Pátek 8.května 2009

Obec Zlatá Koruna
1.Zahájení pietním aktem na návsi v Rájově u památníku
- 13:00 hod
/zahájení starostou obce Zlatá Koruna –seznámení s programem slavnostního
odpoledne /
Po zahájení a položení květin u památníku dojde k přesunu na zlatokorunský hřbitov
cca 0,5km
------------2.Položení květin u hrobu padlých na zlatokorunském hřbitově
-13:30 hod
/položení květin k hrobu padlých,možné krátké proslovy starosty obce Zlatá Koruna a
Velvyslance MR./
------------3. Zahájení výstavy v prostorách Kláštera Zlatá Koruna
-15:00 hod
VERNISÁŽ- MÁRIA BERHIDI: INSTALACE
------------4. Slavnostní koncert
VYSTOUPENÍ MAĎARSKÉ FLÉTNISTKY KATALIN STEFULA

-16:00 hod

------------5.Po ukončení kulturního programu bude pro zájemce uspořádána prohlídka
prostor kláštera Zlatá Koruna.
------------6.Na závěr společenského odpoledne bude pořádána na radnici obce
slavnostní recepce.
Srdečně zve Obec Zlatá Koruna & Klášter Zlatá Koruna & Maďarské kulturní středisko v Praze
Vstup na celý program zdarma

OBEC ZLATÁ KORUNA

Vernisáž
pátek 8. května 2009 od 15.00 hodin
obec Zlatá Koruna
(prostory Kláštera Zlatá Koruna)
vystavuje
MÁRIA BERHIDI: INSTALACE
"Moje dřívější práce se zakládaly na vědomém uspořádávání nalezených kamenů,
jejich tavení, otesávání, věšení a jiných prostorových řešeních. Další instalace byly
podřízeny charakteru daného prostoru, zobrazovaly mezní statické situace jakožto
součásti prostoru. V poslední době ve svých pracích aplikuji i textil, kov, dřevo a
nalezené předměty. Snažím se zkoumat jejich možnosti, vytvářím mezi nimi
neobvyklé vztahy. Význam použitých materiálů se pro mě stává stále víc důležitým."
Mária Berhidi (1953) absolvovala obor sochařství na Akademii výtvarných umění
v Budapešti (1977), od r. 1982 vystavuje doma i v zahraničí. Patří mezi významné
maďarské sochaře, v r. 2007 obdržela státní vyznamenání Cenu Mihálye
Munkácsyho.
Výstava potrvá do 20. června 2009

Slavnostní koncert
pátek 8. května 2009 od 16.00 hodin
obec Zlatá Koruna
(koncertní sál Kláštera Zlatá Koruna)
učinkuje
MAĎARSKÁ FLÉTNISTKA KATALIN STEFULA
Katalin Stefula začala svá studia hry na flétně na konzervatoři v Bratislavě, poté
studovala na budapešťské Hudební akademii a na salzburském Mozarteu. Získala
řadu významných cen na mezinárodních flétnových soutěžích, mj. 1. místo na
festivalu Concertino Praga 1995. Od roku 1999 hraje jako sólista s různými
renomovanými orchestry. V letech 2001-2002 byla sólistkou pražského FOK. Od roku
2004 vyučuje hru na flétnu na umělecké vysoké škole v Lipsku, měla mistrovské
kurzy Německu, v Japonsku a v jiných zemích. Od roku 2002 je 1. sólistkou
souboru Gewandhausorchestra v Lipsku.

