…ať jsi, nebo nejsi, mluvím s Tebou…
(Vladimír Kokolia)

ČTVRTEK 1. KVĚTNA

DEN SLAVENÍ

17:00 SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ KREATIVNÍHO CENTRA GETSEMANY
první den místa, soustavně připravovaného k setkávání duš í tvůrců kreativních projektů

17:10 OLGA „OLIV“ MIKSOVÁ
18:00

1.MÁJ

prvomájový průvod povědomých bytostí s mávátky bude provázen premiérou

společné performance

20:30

vernisáž první výstavy fotografií mladé autorky

Filipa „Fidly“ Martinka (CZ) a Jeniffer Helia de Felice (USA)

BRNĚNSKÁ FACTORY

PÁTEK 2. KVĚTNA

multimediální performance zbrusu nově vzniklé skupiny

DEN SLOV V OBRAZECH

20:00 ŘEKNIHA

křest nové knihy „říkanek pro dospělé“

20:30 METEOMUSICA

premiéra společného multimediálního projektu

meteorologa, básníka a fotografa

SOBOTA 3. KVĚTNA

Petra Vaculoviče (CZ)

Romana Szpuka(CZ) a hudebníka Petra Vaculoviče (CZ)

DEN PRVOBYTNĚ POSPOLNÝCH HUDEB

18:00 HODONÍNSKÁ INDUSTRIÁLNÍ FILHARMONIE
koncert 15 členého alternativního industrial – symfonického crew, na programu jsou dvě premiéry

NEDĚLE 4. KVĚTNA

9:00

DEN PÁNĚ

BOHOSLUŽBA V ZAHRADĚ

neformální festivalová bohoslužba,
určená věřícím napříč vyznáními i nevěřícím

PONDĚLÍ 5. KVĚTNA

DEN FILMŮ O TOM, JAK TO JE

15:00 – 22:00 JEDEN SVĚT

maraton hodonínských premiér dokumentárních filmů

ze známého filmového festivalu se zaměřením na lidská práva, ekologii a trvale udržitelný způsob života …
program k dispozici v podrobném informačním bulletinu festivalu

ÚTERÝ 6. KVĚTNA

DEN Z DOB, KDY BYL POHYB NORMÁLNÍ

16:00 WORKSHOP ŽIDOVSKÉHO TANCE

skupinový tanec vede

18:30 K ČEMU JE DNES DOBRÁ CÍRKEV?

Daniela Andršová (CZ)

tato akce okolo táborového ohně by

v ideálním případě měla být kotlem střetu názorů na to, zda je v dnešní době obecně církev nadobro vymírající institucí,
anebo přístavem hodnot, který bude znova a znova lidmi objevován…akci moderuje jeden z „farářů festivalu Trutnov“,
spisovatel a brněnský biskup CČSH

STŘEDA 7. KVĚTNA

Juraj Jordán Dovala (SK)

DEN INTERAKTIVITY A ANIMACE

17:00 INTERAKTIVITA Vol.1

premiérová prezentace prací absolventů oboru

teorie interaktivních médií brněnského ústavu hudební vědy MU Hanky Plochové a Radka Holomčíka (CZ),
tématy večera budou „Umění 20. století v kontextu revolty“ a „Brněnská alternativa na přelomu 80. a 90. let“

18:30 PINDÍCI

hodonínská premiéra filmu

Karla Beneše (CZ) a Patrika Linharta (CZ), který

detailně mapuje slavnou historii dvou a půl tisícového národa figurek z dětské hry „člověče, nezlob se“

ČTVRTEK 8. KVĚTNA

DEN Z PÍSKU

10:30 SYMPOZIUM VÁTÉ PÍSKY

závěrečný celodenní zájezd do Bzence – Přívozu,

kde budeme vytvářet a následně dokumentovat otisky a reliéfy v písku…účast dětí vítána, jízdné se slevou 50 %

__________________________________________________________________________

tento festival je věnován památce pana Alexeje Novosada
všechny akce festivalu jsou přístupné veřejnosti, vstup je volný

www.ccsh-hodonin.estranky.cz
petrvaculovic@seznam.cz

daniela.andrsova@seznam.cz

zvláštní poděkování za podporu festivalu patří Jurajovi Jordánovi, Andree Alexii, Jergimu, Adamkovi, Dorotce, Klárce, Jirkovi, Olivě, oběma Hankám,
Fidlovi, Jennifer, Zdeňce, Václavovi, Radkovi, všem třem Romanům, Nikole, Standovi, Lukášovi, Markovi, Renči, Lubošovi, Anetě, oběma Petrům, Karlovi,
Patrikovi, Jarmile, Michalovi, Laďovi, Lumírovi, Janě, Mirkovi a desítkám dalších, kteří našim aktivitám drží palečky
skromné ubytování zdarma pro přespolní návštěvníky je možné zajistit – kontaktujte nás, prosím, včas na výše uvedených mailech

festival SoulFly je financován výhradně ze soukromých prostředků svých organizátorů, existuje ale i díky
zcela nezištnému přístupu svých účinkujících a spolupracovníků a také díky všestranné podpoře
hodonínské náboženské obce a biskupství brněnské diecéze Církve československé husitské

