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JEDEN STVOL – „prostor k celistvějšímu chápání sebe sama ve srovnání s blízkou kulturou“
  ___________________________________________________________________________________
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JEDEN STVOL - PROMĚNY

Anotace
PROMĚNY jsou součástí velkého mezinárodního projektu JEDEN STVOL, jehož posláním je vystihnout společné kořeny, blízkost, pestrost i různorodost kultur zúčastněných zemí - České republiky, Slovenska, Polska, Ukrajiny, Běloruska a Ruska - reprezentovat současnou i dávnověkou etnickou tvorbu a zdůraznit národní svébytnost a hodnotu na poli světového kulturního fondu. Symbolickým vyjádřením je národně-kulturní obraz „Stromu“ – odkaz předků slovanských národů, které mají společný kořen - nebo společný rodný pramen šesti účastnických zemí „potoků“, jež se nakonec opět slévají v jeden „tok“ - v JEDEN STVOL.

V PROMĚNÁCH se od 25.4.-10.5. 2009 v Bílých Karpatech setkají mladí lidé z uvedených zemí. Cílem setkání je pozitivní tvorba obrazů a jejich hudební a taneční vyjádření různými pohledy a formami řešení. 
Mládež bude pracovat na společných základech slovanské lidové tvořivosti, výstupem bude jevištní zpracování audiovizuálního díla PROMĚNY, které nabízí příležitost uvědomit si celistvější chápání sebe sama ve srovnání s různorodými kulturními projevy (na úrovni osobní i národní). Obrazová projekce umožní shlédnout zajímavosti a krásy zúčastněných zemí. 
Samotná vystoupení začnou 3.5. 2009 na Moravě, pokračovat budou na Slovensku, v Polsku 
a Ukrajině, kde bude projekt 10.5. ukončen. Na přípravě vystoupení spolupracujeme se známým českým muzikantem Tomášem Kočkem (www.kocko.cz).

Setkání je podpořeno grantem v rámci Evropské unie Mládež v akci (www.mladezvakci.cz).  Grantové prostředky plně pokrývají osmidenní přípravu vystoupení, samotná vystoupení však musíme financovat z jiných zdrojů.





Účastníci projektu

Česká republika 	UNUECO (www.unueco.cz) a Tomáš Kočko 
Slovensko 	Mladí muzikanti
Polsko 	Membrasa
Ukrajina 	Karavan Slunečních bardů - Ukrajina
Bělorusko	Busol
Rusko 	Cvětěň






Realizace vystoupení PROMĚNY


Délka vystoupení		120 minut
Podoba vystoupení 	na vystoupení se bude podílet všech 32 účastníků společnou 
i samostatnou interpretací nejlepších autorských a lidových písní z každé účastnické země
Nástrojové obsazení	kytary, klavír, perkuse, housle, violy, flétny, žalejka, balalajka, gusle (kobza), bandura, slovenské trojhlasné gajdy lehotského typu, fujara, tahací harmonika, perkusní nástroje aj.
Vstupné  		100 – 150 Kč


Průběh turné Proměny

Pátek 1.5. 2009
Přehlídka skupin projektu JEDEN STVOL s vlastním repertoárem ve spolupráci s Nadací Tomáše Bati v rámci Oslav 1. máje v Baťově vile

Sobota 2.5. 2009, vystoupení v místě hudebního soustředění (venkov v Bílých Karpatech),
	první představení programu PROMĚNY pro veřejnost (předpremiéra)


Neděle 3.5. 2009, Pozlovice, premiéra vystoupení PROMĚNY, vzácnými hosty budou paní Kateřina Kubínová a Tomáš Kočko
	Vystoupení pro čestné hosty a návštěvníky v příjemném prostředí Hotelu a Valašského šenku OGAR (www.ogar.cz), čas bude upřesněn na stránkách www.unueco.cz 


Úterý 5.5. 2009, Zlín
Master Of Rock Café Zlín - Čepkov, od 19 hod. (kapacita 300 lidí)
	Tisková konference 

Středa 6.5. 2009
	Ostrava – Janáčkova konzervatoř (sál pro 250 diváků), od 19 hod.


Pátek 8.5. 2009
Polsko – náměstí v Rešově, od 19 hod.

Sobota 9.5. 2009
Ukrajina – 	vystoupení na hlavním náměstí ve Lvově při oslavách „Den města“
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           






Účastníci projektu Proměny



Tomáš Kočko – režie vystoupení

Tomáš Kočko je osobitý písničkář, zpěvák, skladatel, aranžér a badatel v oblasti původní moravské a slovanské umělecké tvorby. Se svou skupinou ORCHESTR se řadí ke špičce naší world music. Tomáš Kočko bývá často označován jako „valašský Pavlica.“


Membrasa – Polsko

Skupina Membrasa interpretuje lidové písně z regionu celého Podkarpatí a jiných regiónů Polska. A capellový repertoár souboru tvoří dávné lidové písně v původním znění a také písně stylizované.


Karavan Slunečních bardů – Ukrajina

Repertoár tvoří autorské písně a tance. Viktor Pašnik a Olesija Sinčuk zpívají a hrají s kytarou vlastní autorské písně blízké ukrajinským lidovým nápěvům. Některé kompozice jsou pomalé lyrické, jiné rychlé ve stylu etnické muziky. Olesija své písně doprovází píšťalami a klavírem. Oba jsou zástupci skupiny pisníčkářů, kterým se východně od našich hranic říká bardi. Jejich zpěv nese pozitivní obrazy života v přírodě a soulad s ní. Jejich písně na pódiu doplňují ostatní členové skupiny.

Dmitrij Kňažič čte verše vlastní i známých ukrajinských básníků; Anastasia Ljubčenko s Natašou Skrjabinou předvádějí 4 taneční vystoupení a improvizovaným tancem doplňují písně Viktora a Olesie. Touto kompozicí vzniká ojedinělá interpretace autorské tvorby na motivy ukrajinské etnicé hudby a moderního ztvárnění doplněné o slovo a tanec.


Busol – Bělorusko

V repertoáru skupiny Busol se snoubí národní běloruská tvorba s autorskou hudbou 
v moderní interpretaci prostřednictvím tance. A. Andrjuchin je běloruský písničkář, který vystoupí sólově s kytarou v tématech "Věnováno bardům" a  "Koně a labutě". Druhé téma K. Potipko doprovází tancem. Sólově tančí na skladbu skupiny Troica. V akustické podobě skupiny "Klíč" (R. Bylinski, T. Šyraeva, M. Bliznijukovič) zazní 2 písně. Repertoár skupina Busol doplní společná interpretace běloruských lidových písní.

Alexej Andrjuchin - bard, vokály, kytara; Maxim Bliznijukovič - absolvent hudební školy (piáno, flétna, akustická kytara, zpěv), autor muziky na motivy běloruských národních básní; Raman Bylinski - student tradiční běloruské kultury, choreografie lidových tanců, akustická kytara, autor muziky na motivy běloruských národních básní; Taťána Šyraeva -  housle, vokál; K. Potipko - improvizační tanec

Cvětěň – Rusko

V repertoáru skupiny jsou autorské a lidové písně, historicko-bylinný žánr v hudebním doprovodu kobzy (guslí - starý ruský hudební nástroj, který byl zapomenut a v současnosti je znovu aktivně renovován); v současnosti se s guslemi stejně jako v dávnověku zpívají písně, promlouvají byliny a interpretuje instrumentální hudba – toto všechno nabízí program skupiny Cvětěň. 

Michail Lugancev - kytara, balalajka, žalejka, flétna; Alena Vychovanec a Olga Torop - gusli, flétna; Ludmila Leděňova - studium a prezentace kulturního dědictví Ruska, představí lidový nástroj gusle.


Pořadatel projektu o. s. UNUECO

Sídlo				Chelčického 831, 763 02 Zlín 4
IČ				22733485
Číslo účtu 			3394563001/5500
Web 				www.unueco.cz 
E-mail				info@unueco.cz 
Petr Hradil, předseda	+420 724 846 460, petr@unueco.cz
Mario Večerek 		+420 608 412 594, mario@unueco.cz


