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AUTOR PROGRAMU A PIESNÍ:
BORIS LETTRICH

ÚČINKUJÚ: BORIS LETTRICH (SPEV, KLÁVESOVÉ NÁSTROJE), MÁRIO TOMÁNEK (GITARA), PETER MIHÁL (BICIE), MICHAL BUKVIŠ (BASOVÁ GITARA, SPEV)

Je najnovší multimediálny výchovný koncert
z našej tvorivej dielne určený žiakom I.stupňa ZŠ.
Program sa milou a veselou formou zaoberá otázkami ekológie,
ľudskou chamtivosťou a krátkozrakosťou, ktorá raz môže náš život
a životné podmienky zmeniť na nepoznanie.
Ústredná postava Dr. Zembolí je vo svojej ordinácií denno-denne
konfrontovaný s následkami ľudskej krátkozrakosti a hlúposti.
Jeho pacienti bývajú občas nezvyčajní - voda, vzduch, kyslý dážď,
tráva, ryby…s nezvyčajnými menami - vzduch Puch, olej Všetkoolej, kyslý dážď Kleofáš, studnička Fujnička,
manželia trávička Živička a trávnik Slávnik či ryba Helézlé sľubujú, že bude naozaj veselo ...

Vtipné texty parodujú zlé ľudské vlastnosti a veselé
postavičky občas vyskakujúce z reproduktorov
prinášajú napätie, láskavý humor a dobrú náladu.
Na konci je ale vždy ponaučenie, že každý z nás je
nielen tvorcom svojho šťastia, ale aj budúcnosti
našej Zeme. Ľudskosť, separovanie, recyklovanie,
zber druhotných surovín, ochrana čistoty prírody…
to sú naše čistiace prostriedky, ktoré nie chemickou,
ale ľudskou cestou zachránia život na Zemi.

Veľká zadná
projekcia.
3x4m

Počas predstavenia sa k deťom vtipne prihovára
spevák skupiny AYA, Boris Lettrich. Spolu
s vynikajúcimi hudobníkmi Petrom Miháľom,
Michalom Bukvišom a Máriom Tománkom,
rozohrajú na pódiu miestami až divadelné
predstavenie obohatené o veselé,
melodické pesničky.
Program navyše využíva vizuálnu silu
kvalitne prepracovanej
zadnej projekcie s rozmermi 3x4 m.

V umeleckej spoločnosti LETart si veľmi vážime Vašu dôveru,
ktorú nám už 14 rokov prejavujete využívaním našich hudobnovýchovných programov vo svojom pedagogickom
a výchovnom pôsobení na mladú generáciu. 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.
Zároveň sa chceme poďakovať všetkým pedagógom za spätnú
väzbu k našim koncertom, pretože Váš názor nám pomáha
skvalitňovať naše predstavenia.
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