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Je ďalším pokračovaním úspešnej série protidrogových
multimediálnych výchovných koncertov.
Svet drog v programe prirovnávame ku trinástej komnate, do ktorej
túži zo zvedavosti nazrieť pravdepodobne každý mladý človek. Napriek
tomu, že nás na ňu upozorňujú a vystríhajú pred jej nástrahami, pokiaľ
neucítime jej zlo na vlastnej koži neveríme, že je v nej až taký chlad a tma.
V tejto „čiernej diere“ môže zlo nebadane udierať, podrážať a mlátiť,
no my netušíme odkiaľ údery prichádzajú.
Každý z nás má v živote možnosť vybrať si tie správne vysvietené dvere,
kde nikto nevymontoval žiarovky, aby sme oslepli a nevypol kúrenie, aby sme stuhli a padli.

V programe má 12 šťastných, správnych dverí
Veľká zadná
svoje pomenovanie: priateľstvo, láska, rodina,
sebaúcta, šport, umenie, príroda, humor,
projekcia.
cestovanie, vzdelanie, humanita, česť a spravodli3x4m
vosť. Kto otvorí tieto dvere a vkročí dnu správnou
nohou, nemá chuť a ani potrebu nazerať do zakázanej,
trinástej komnaty. Počas koncertu preventívne nazrieme
aj do jej útrob. Prostredníctvom príbehov zo života
poukážeme na neskutočné prázdno, ktoré v nej vládne.
Program využíva vizuálnu silu prepracovanej zadnej projekcie
s rozmermi 3x4 m, motivačné texty v spojitosti s melodickou
hudbou a výborné muzikantské výkony. Celkovú atmosféru
výchovného koncertu dopĺňa motivačné slovo v podaní
Mgr. Borisa Lettricha, speváka skupiny AYA.
V programe sú použité výpovede známych i menej známych
osobností, ktoré svojimi postojmi a názormi privedú mladých
ľudí k čistému životnému štýlu.

V umeleckej spoločnosti LETart si veľmi vážime Vašu
dôveru, ktorú nám už 14 rokov prejavujete využívaním
našich hudobno-výchovných 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.
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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