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Krátky prehľad aktivít o. z. SLUHA za rok 2017
Hudobno-dramatický krúžok, spevokol Lastovičky
Tak ako po minulé roky, aj v roku 2017 žiaci navštevovali hudobnodramatický krúžok 2 krát týždenne: raz v rámci individuálneho nácviku
a raz na spoločnom stretnutí spevokolu. Z muzikálom Ako prišli lastovičky
domov odohral spevokol Lastovičky vystúpenia v Brezovej pod Bradlom
(25.2), Petržalke (18. 3), Kalnej nad Hronom (8.4.), Prešove (12.5.)
a v Kukovej (13.5.). Dobrým zvykom taktiež patria návštevy SND. Tento
rok náš spevokol navštívil baletné predstavenie Popolvár (14.10). V novom
školskom roku
v spolupráci s Tanečnou školou Bibs Myjava naše
Lastovičky uviedli vianočný muzikál Nebo prelomené, s ktorým odohrali 4
predstavenia: v Třinci (10.12.), Starej Turej (22.12.), Mestečku, (27.12.)
a Horných Zeleniciach (28.12.).
Okrem toho sme počas roka vystupovali na stretnutí detských spevokolov
Považského seniorátu, počas Noci kostolov v evanjelickom kostole v Starej
Turej, v rámci vianočného kultúrneho programu na Námestí slobody
v staroturianskom športovom areáli. K obom spomenutým muzikálom sú
vyhotovené DVD nahrávky.

z muzikálu Nebo prelomené, foto: Martin Medňanský (takisto úvodná fotka))

Lastovičky na východnom Slovensku

Múzeum sestier Royových
V apríli sme spolupracovali s miestnou ZŠ a Vierkou Medňanskou, ktorá
ukončovala svoje magisterské štúdium. Žiaci špagátmi vytyčovali obvody
niekdajších ústavov, ktoré zriadili s. Royové, vytvárali ich zmenšeniny
a divadelne spracovali rozprávku Ako kvapôčka putovala. 500. výročie
reformácie sme si pripomenuli reformačným stanom na mestských
historických slávnostiach, distribúciou komiksu o Lutherovi, vydaním
letáku od Luthera k Royovi, filmovým večerom a spoluprácou s rádiom
Slovak International pri tvorbe relácie Berühmte evangelische
Slowakinnen: Kristína und Mária Roy. Ďalej sme spolupracovali
s týždenníkom .týždeň, rádiom Regina, mesačníkom Evanjelický východ
a detským časopisom Dúha, kde sme mali dvojstranový seriál o slovenských
historických osobnostiach. V éteri znela rozhlasová relácia, na ktorej sme
spolupracovali s redaktorkou Dagmar Mozolovou, ktorá zaň získala
Krištáľové krídlo. Široký ohlas zaznamenala knižka Tajní vrahovia, ktorú
sme spoluvydali s priateľmi regionálnej histórie Novohradu. Tiež sme
prispeli k vydaniu historického zborníka o Novohrade, spolupracovali na
pripravovanej knižke J. Slezáčkovej a vďaka projektu August Roy bola
vydaná knižka rozprávok M. Rafajovej. S Mestským múzeom a OZ SOS sme
pokračovali na projekte obnovy židovského cintorína. V DK Javorina
a v DBH sme zorganizovali besedu o gulagoch s p. Věrou Sosnarovou.
Samozrejme, aj tento rok múzeum navštívili školské exkurzie, zájazdy,
zahraničné návštevy a viacerí významní hostia, najmä z oblasti
humanitných vied a teológie (manželia Rychlikovci z Česka, manželia
Vydrovci, misionár Petr Jašek a ďalší).
za s. Royovými prišli z Levíc dva plné autobusy
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Spolupráca s Mestským múzeom: reformačný stan na mest. hist. slávnostiach, prezentácia o žid. kultúre

Návštevy: žiaci zo ZŠ, misionár Petr Jašek (vľavo), ktorý si prešiel sudánskymi väznicami

Kniha Tajní vrahovia zaujala širokú verejnosť (články, blogy, besedy) a otvorila tému tzv. jednodetstva,
ktoré malo v evanjelických komunitách na juhu Slovenska často tragické následky.
Zborník o regionálnej histórii Novohradu priniesol aj našu štúdiu o Jozefovi Roháčkovi.
Časopis Dúha, ktorý v podstatnej miere vytvárajú autori zo Starej Turej a okolia,
pravidelne prinášal náš pohľad na osobnosti slovenských dejín
(na obálkach naše Lastovičky).
Věra Sosnarová sa pred zaplneným DK Javorina podelila o svoje ťažké skúsenosti z gulagu.

Ďalšie aktivity
V uplynulom roku sme tiež pokračovali v zapožičiavaní zdravotníckych
pomôcok – polohovateľných postelí a antidekubitných matracov.
V rámci programu pre deti fungoval Klub dobrej zvesti, detské párty a letné
hravé popoludnia.
Na Trenčianskej univerzite A. Dubčeka a následne v OD Max sme predstavili
činnosť nášho združenia.
Zapojili sme sa do Divných vecí, kde sme ponúkali kávu August Roy
a návštevníci DBH mali možnosť sa tu rôznym spôsobom tvorivo realizovať.
Otvorili sme priestory pre umeleckú tvorbu znevýhodnených detí i širšiu
verejnosť , ktorú zastrešuje Ateliér Alt.
V priestoroch DBH sa uskutočnil koncert Dominiky Gurbaľovej.
Spolupracovali sme na Noci kostolov v Starej Turej.
Spoluorganizovali sme veľkolepý koncert v Tešíne, ktorý sa uskutočnil pri
príležitosti 500. výročia reformácie pod dirigentským vedením Ewalda Danela,
umeleckého vedúceho SKO. „W programie pieśni autorstwa J.S. Bacha, M.
Lutra, J. Trzanowskiego, J.A. Komeńskiego, M. Roy a innych“.
Napísali sme Stanovisko evanjelikov, evanjelikálov a kresťanských osobností
ku kauze únosu, vraždy a politického krytia týchto skutkov, ktoré podpísali
osobnosti z oblasti umenia, vedy, politiky a náboženstva ako Milan Lasica, Peter
Zajac, Michal Havran, Štefan Markuš, Peter Osuský, Miloš Kovačka, Marián
Lipovský a mnohí ďalší.

Kristína Royová v podaní Lastovičiek a žiačky ZŠ, plamienky na vode v Noci kostolov
Koncert Dominiky Gurbaľovej v Domove bielych hláv

Nové vydanie knižky Marie Rafajovej
Návšteva Martina Luthera na detskej párty v DBH
a návšteva prezidenta SR v Starej Turej pred sochou Jozefa Roháčka
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