Zpráva pro ČTK
Obecně prospěšná společnost Živá paměť pořádá ve spolupráci s Hudební a taneční fakultou
Akademie múzických umění SLAVNOSTNÍ JARNÍ KONCERT PRO OBĚTI NACISMU.
Koncert se uskuteční v pondělí 16. dubna 2012 od 16,00 do 17,30 v prostorách Anežského
kláštera, v kostele sv. Františka - U Milosrdných 17, Praha 1.
Smyslem koncertu, který je jedním z příspěvků Živé paměti, o.p.s. k Evropskému roku
aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity EY 2012, je především důstojná připomínka
osudu českých obětí nacistické perzekuce a vyjádření úcty přeživším prostřednictvím
hudebního vystoupení připraveného speciálně pro tuto příležitost studenty a pedagogy
uvedené umělecké školy. Během koncertu zazní árie Giulio Cacciniho a Georga Friedricha
Haendla a skladby pro sólový klavír, violoncello a housle Ludwiga van Beethovena, Georga
Friedricha Haendla, Johannese Brahmse, Felixe Mendelssohna – Bartholdyho v podání prof.
Hudební a taneční fakulty AMU Stanislava Boguniy - klavír, studentky HAMU Barbory Valečkové
– housle, studenta HAMU Roberta Kružíka – violoncello a studenta HAMU Jaromíra Noska – zpěv.
Letošní koncert navazuje na tradici předchozích dvou výročních koncertů, které se konaly
za velkého zájmu všech přítomných v historických prostorách Anežského kláštera. Mezi pozvanými
hosty jsou, vedle posledních žijících svědků nacistického bezpráví, zástupci diplomatickeho sboru,
dále představitelé organizací sdružujících přeživší či zastupujících jejich zájmy, zástupci institucí,
které se věnují systematickému mapování a vědeckému zkoumání období nacionálního socialismu,
a v neposlední řadě představitelé orgánů státní správy a místní samosprávy, kulturních a
společenských institucí, neziskového sektoru a médií.
Poznámka pro novináře:
Živá paměť, o.p.s. byla založena v r. 2003 pracovníky Kanceláře pro oběti nacismu ČNFB s cílem:
> Pečovat o společné vzpomínkové dědictví obětí nacismu.
> Seznamovat veřejnost s jejich odkazem.
> Pomáhat zlepšovat podmínky života přeživších.
Naše aktuálně běžící projekty:
> Kontaktní centra pro oběti nacismu a mezigenerační dialog Praha, České Budějovice,Olomouc,
Ostrava a Ústí nad Labem
> Speciální sociální pomoc pro přeživší oběti nacismu v ČR ( podpora především imobilních oběti
nacismu a specifické skupiny romských obětí nacismu)
> Poradna pro oběti nacismu (odborné sociální poradenství)
>Němečtí dobrovolníci pomáhají obětem nacismu v ČR
> Vzdělávací projekt pro školy v ČR "Zmizelí Romové a Romové dnes"
> Vzdělávací projekt pro policii ČR „Lidé?!“
> Trvale možnost bezplatného odběru multimediálního výukového DVD pro střední školy "Učení se
z historie" a studijního materiálu pro učitele dějepisu "Nacistická perzekuce obyvatel českých zemí"
> Natáčení audio a video interview s pamětníky nacistického pronásledování (oral history)
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