
Vážené paní ředitelky, páni ředitelé, milí přátelé,  nabízíme Vám 
neobvyklý výchovný koncert, 

či ucelený koncert bez průvodního slova: 
 

NASTAVME  SLUNCI  TVÁŘNASTAVME  SLUNCI  TVÁŘNASTAVME  SLUNCI  TVÁŘNASTAVME  SLUNCI  TVÁŘ    
aneb 

KRÁSA A MOUDROST VKRÁSA A MOUDROST VKRÁSA A MOUDROST VKRÁSA A MOUDROST V    LIDOVÉ POEZIILIDOVÉ POEZIILIDOVÉ POEZIILIDOVÉ POEZII    
 

 
 

Účinkuje:                                                                                 
KOMORNÍ SOUBOR  „ HARMONIE RODINY KOMORNÍ SOUBOR  „ HARMONIE RODINY KOMORNÍ SOUBOR  „ HARMONIE RODINY KOMORNÍ SOUBOR  „ HARMONIE RODINY 

DVORNÍKOVÝCH"DVORNÍKOVÝCH"DVORNÍKOVÝCH"DVORNÍKOVÝCH"    
 

Jana Dvorníková (Melanies) s manželem a jejich 4 dětmi, z nichž 
všichni hrají na hudební nástroje (fagot, flétny,klarinet, klavír, kantela 

a růz. rytmic. nástroje), zpívají, tančí a recitují. 
Toto působivé seskupení a rodinné muzicírování nejen motivuje  

k vlastní zájmové umělecké činnosti, ale též v posluchačích upevňuje 
vnímání láskyplné rodinné harmonie, což je také v dnešní neklidné době 

největší hodnotou a posláním tohoto souboru. 



 
V průvodním slově Jana Dvorníková přibližuje posluchačům kromě 

jednotlivých hudebních nástrojů i dřívější zvyklosti lidí v průběhu roku 
na vsi – od vítání jara, velikonočního koledování, otvírání studánek, 
svatojánského čarování, přes dětské hry a skotačení na loukách, až po 

díkůvzdání za úrodu na podzim. V době dnešního hmotného blahobytu 
si všichni mohou uvědomit, odkud pocházejí dary přírody i  jakou  

hodnotu mají naše dávné tradice, a všichni společně mohou procítit i 
 vděčnost, se kterou  vždy lidé za všechno děkovali. 

 
Celý koncert je sestaven z původních českých lidových písní a říkadel, 
doplněných dětskými  lidovými tanci a ozvláštněných i cizokrajnými 

rytmickými nástroji (šamanský buben, kastaněty, tibetská mísa a šengy). 
 

V době adventu vystupujeme s programem: 
„JÁ MALÝ PŘICHÁZÍM KOLEDOVATJÁ MALÝ PŘICHÁZÍM KOLEDOVATJÁ MALÝ PŘICHÁZÍM KOLEDOVATJÁ MALÝ PŘICHÁZÍM KOLEDOVAT“, 

sestaveným z českých koled a vánočních zvyků. 
 

Délka koncertu je 45-60 min. podle délky průvodního slova. 
Koncert je akustický, pouze tam, kde není k dispozici klavír, používáme 
elektronické klávesy. 
 
Cena koncertu je 2000-3000 Kč (včetně dopravy v rámci Prahy), 
či dohodou dle možností Vašeho zařízení. 
Více informací najdete na www.melanies.cz , v oddílu  Lidová hudba. 
 
Kontakt: J. Dvorníková 775-245-619 
  D. Dvorník 608-136-204, e-mail:   d.dvornik@volny.cz 
 
Ukázka: http://www.youtube.com/watch?v=kwENhXpV_TE 


