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pf 2014 - - - z výstavy betlémů Doubravky Vlachové v Muzeu města Modřice
Pro obrázek s pf 2014 byla tentokrát využita fotografie ze zmíněné výstavy –
další jsou v navazujícím fotoalbu. Při této příležitosti je potřeba vyslovit upřímné
poděkování členům Muzejního spolku i autorce za možnost shlédnutí výstavy též
ve sváteční dny – pro řadu návštěvníků to určitě významně zpestřilo vánoční
atmosféru ve městě.
Předvánoční hudební setkání – 67. komorní koncert na radnici
Zájem diváků o tradiční předvánoční vystoupení sólistů BROLN a Smíšeného
pěveckého sboru města Modřice překonal všechny dosavadní rekordy – spolu
s účinkujícími se v sále na radnici tentokrát sešlo 155 lidí. Na stránkách MIM jsou
kromě textu tištěného programu a velké fotogalerie též amatérské audio a video
záznamy, takže je atmosféra koncertu alespoň takto nabízena i širší veřejnosti.
Všichni, kdo mají rádi folklor určitě ocení 45 minutový proud melodií a zpěvu s
mistrovskými sóly na cimbál.
Tip pro plánování dovolené – chorvatská Istrie
Podobně jako minulý měsíc, jsou opět připraveny nyní dvě související rubriky
Svět / Chorvatsko – Istrie – Rovinj a Istrie – ostatní. Shodou okolností se
jedná o turistickou oblast, která byla v roce 2012 vybrána časopisem National
Geographic mezi 10 nejzajímavějších destinací světa. Rozsáhlé fotogalerie
ukazují, že dovolená u moře vůbec nemusí být jenom koupání. Popisují vycházky
přírodní parkovou oblastí „Zlatni Rt – Punta Corrente“, považované za jednu z
nejkrásnějších na Jadranu, procházky uličkami a po nábřežích historického
přístavu Rovinj a řadu dalších témat, včetně detailních záběrů místních
atraktivních stromů a další vegetace. Samostatnou kapitolu pak tvoří fotografie
starobylého města, kdysi benátské pevnosti Motovun na kopci ve vnitrozemí,
které je mj. nominováno na zápis do kulturního dědictví UNESCO. Nejen
milovníkům zpěvu pak lze doporučit poslech alba nahrávek špičkového
mužského sboru „Klapa Motovun“.
Dětský folklorní kroužek s cimbálkou v Brně a další ...
Skupina starších zkušenějších dětí se na pozvání cimbálové muziky Sylván s
úspěchem zúčastnila „besedy u cimbálu“ v restauraci „Slunečnice“ v Brně –
Černovicích, kde byly také vysoko hodnoceny naše originální dětské kroje. Jako
vedení kroužku náš však nejvíc potěšilo, že díky intenzivní práci dětí a dobré
spolupráci s rodiči se během prakticky pár týdnů podařilo připravit i ty nejmenší
ke společnému vystoupení na předvánočním jarmarku ZŠ.
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