
Príbeh hudby sledovalo viac ako 60.000 žiakov a študentov z celého Slovenska

prostredníctvom priameho televízneho prenosu a online vysielania.

 

Do projektu sa zapojilo a náš koncert sledovalo 400  zaregistrovaných škôl z celého Slovenska.

 

Sme prvým online koncertom, ktorý sa prostredníctvom interaktívnych tabúľ dostal priamo do

jednotlivých tried.

 

Koncert pre verejnosť bol vypredaný už takmer mesiac pred jeho konaním. 

 

Do realizácie projektu bolo zapojených viac ako 200 ľudí a organizátori ho pripravovali pol

roka.

 

 Z koncertu pripravujeme záznam na DVD, ktorý pošleme zadarmo 250 školám na Slovensku.  

 

Na objednávku Príbehu hudby zaznela svetová premiéra suity JA RA LAJ slovenskej hudobnej

skladateľky Sylvie Bodorovej.

 

Hosťom koncertu bol Rómsky folklórny súbor Romano Jilo, ktorý pracuje s talentovanými

deťmi z  rómskych osád. 

 

 

Celý koncert si môžete opäť pozrieť vo webovom televíznom archíve RTVS.

 

Top  fakty o Príbehu hudby 2, ktoré ste (možno) netušili

Príbeh hudby píše ľudstvo už celé tisícročia. 

Projekt pripravil Bratislavský chlapčenský zbor v spolupráci s RTVS



"Naše deti ani nedýchali, Koncert bol balzamom na našu dušu."

ZŠ Škultétyho v Topoľčanoch

 

"Vaše koncerty sú unikátne.  Niektorí z našich žiakov ešte nikdy na koncerte neboli a teraz videli

koncert "naživo", z ktorého sa skutočne nesmierne tešili a veľmi ich zaujal."

Monika Markovičová

 

"Chcem Vám poďakovať za všetkých mojich žiakov za prekrásny zážitok. Pripravili sme sa svedomite.

Žiaci sa slávnostne obliekli. Mali sme perfektnú atmosféru. 

Počúvali celý koncert so záujmom."

ZŠ Žakovce

 

"Bol to úžasný zážitok. Nikto z nás ešte niečo podobné nezažil. Vaša práca je úžasná. Koncert mal

skvelú myšlienku. Dej bol pútavý. Krásne skladby, piesne, tance. Jednoducho úžasné! " 

 

 

"Najlepší hudobný projekt pre školy, aký sme doteraz mali. Veľmi dobré prepojenie umenia a

didaktickej stránky, zároveň deti počujú kvalitnú hudbu. Žiaci aj pedagógovia boli veľmi spokojní. 

Po koncerte pretrvávala radosť, spokojnosť, dobrý a príjemný pocit."

 

 

www.bchz.sk www.rtvs.skwww.pribehhudby.com

Z ohlasov na koncert 



"Veľmi dobré a jedinečné. Aj takto ste sprostredkovali umeleckú hudbu nám, ktorí to do Bratislavy a

inde, kde sú divadlá či koncertné sály, máme ďaleko. "

 

"Nápad vysielať live koncert je fantastický. Pre niektoré deti to bol prvý koncert , kde počuli hrať

orchester alebo zbor. Pri sledovaní dirigovania to chceli vyskúšať tiež. Hovorené slovo, moderovanie

bolo výborné, prispôsobené detskému poslucháčovi. Koncert splnil všetky očakávania a ďakujeme

za úžasný nápad ako deťom ponúknuť hudbu."

 

"V našej škole vzdelávame žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. S klasickou hudbou sa

stretávajú len vo veľmi malej miere, na hodinách hudobnej výchovy, a do sledovania koncertu sme

my, pedagógovia, išli s rešpektom, ako koncert deti prijmú. Bolo to ale úžasné, žiaci počúvali,

tlieskali."

 

"Neskutočne dobrý moderátor a dirigent Gabriel Rovňák. Vďaka nemu bol koncert na najvyššej

profesionálnej úrovni. "

Jaroslav Roško

 

"Koncert bol úžasný! Po jednotlivých ukážkach sme spontánne tlieskali, ako by sme boli prítomní v

sále. Z účinkujúcich vyžarovala taká radosť a hlboké precítenie hudby, že si to všimli aj žiaci."
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Ďakujeme, že ste súčasťou Príbehu hudby!


