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NEOpakovateľná atm
osféra

vlastné tematické pi
esne

nedovoľme, aby sa
minulosŤ opakovala

Sme rôzne generácie, ktoré spolu denno denne 
prichádazjú do kontaktu. Musíme sa naučiť
spolunažívať. Naučme sa pochopiť, že odlišnosť 
MEDZI NAMI je v poriadku, každý sme svoja 
vlastná osobnosť.

Keďže svet sa neskladá len z našej krajiny je 
potrebné hovoriť o vzájomnej tolerancii. Po tom, 
ako sa ukázalo, že sa naša mladá generácia radi-
kalizuje, začala mať otázka morálky či etickej 
výchovy oveľa väčšiu váhu. Žiaci budú mať 
možnosť odľahčenou formou pochopiť dôležitosť 
vzájomnej akceptácie či priateľských vzťahov.

vedeli ste, že...
až 70% ľudí, ktorí zažili domáce násilie 
trpia frustráciou, čo môže vyústiť do 
extrémistických názorov

návšteva koncentračnýc táborov podľa 
psychológov nemá želaný efekt, ak sa 
téme fašizmu, extrémizmu a intolerancie 
nevenuje dostatočná pozornosť

„Buďte zmenou, ktorú chcete vidieť vo svete.“
– Mahátma Gándhí

V umeleckej spoločnosti LETart si veľmi vážime Vašu dôveru,
ktorú nám prejavujete už od roku 2001 využívaním našich 
hudobnovýchovných programov vo svojom pedagogickom a výchovnom hudobnovýchovných programov vo svojom pedagogickom a výchovnom 
pôsobení na mladú generáciu. Za tú dobu sa nám podarilo pripraviť a 
odohrať veľké množstvo výchovno-motivačných predstavení, ktoré mali 
obrovský úspech nielen u pedagógov, ale taktiež aj u žiakov. Veríme, že 
kvalita a obsah našich predstavení opäť naplní Vaše očakávania a prispeje 
k pozitívnemu formovaniu mládeže.
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O kvalite našich programov svedčia najmä referencie pedagógov a 
žiakov, ktoré nájdete na našej oficiálnej internetovej stránke 
www.letart.sk ako aj na našej facebookovej stránke LETart.

Vďaka hravým vizuálnym animáciá
m 

premietaným na zadnej projekcii p
redstavenie 

zaujme, zabaví a s ľahkosťou otvor
í témy ako sú: 

VZNIK SLOVENSKA, ŽIVOT V OBDOB
Í 

SOCIALIZMU, SLOVENSKÉ OSOBNOS
TI, 

GLOBALIZÁCIA, EXTRÉMIZMUS a mn
ohé iné...

Zároveň sa chceme poďakovať všetkým pedagógom za spätnú väzbu k 
našim koncertom, pretože Váš názor nám pomáha skvalitňovať naše 
predstavenia.


