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Občanské sdružení ALMA a Rodinné centrum Měsíční houpačka, o.s. pořádá pod záštitou hejtmana
Jihomoravského kraje Mgr. Michala Haška a starosty města Moravský Krumlov Ing. Jaroslava Mokrého
víkend plný africké hudby a tance pod názvem DJEMBE MARATHON.
Ve dnech 20. až 22. srpna 2010 se tak v areálu zámeckého parku v Moravském Krumlově sejdou
milovníci africké a afroamerické hudby, kterou zde uslyší při vystoupení špičkových kapel, jako jsou
například: MARIMBA MAMA, CAMARA,TUBABU, TiDiTaDe, PARARINGAPATAM. Strhující ohnivou
show předvedou dvě skupiny: Pa-Li-Tchi a FIRELOVERS.
Program bude obohacen několika workshopy, ve kterých si budou moci zájemci vyzkoušet hru na africké
djembe, zatancovat si v afrických rytmech a zkusit nezvyklé rukodělné činnosti. Velká část programu
bude věnována rodinám s dětmi. Pro dospělou část návštěvníků je mimo jiné připraveno promítání série
dokumentárních snímků festivalu JEDEN SVĚT a EKOFILM. Doprovodný program doplní přednášky
a projekce fotografií z cest po Africe.
“Djembe marathon na jedno místo a v jeden čas přivádí špičkové kapely trochu jiného rázu, než na jaký
je běžné publikum zvyklé. Ve spojení se dvěma ohňovými výstupy to bude parádní podívaná,” uvedl
za organizátory Marek Pečer.
V rámci AFROTRŽIŠTĚ se také představí brněnský obchůdek NaZemi. Na stánku budou k vidění
řemeslné mastkové výrobky z Keni, látkové tašky z Mali, keramika a dřevo z Konga a Kamerunu,
semínkové náhrdelníky z Madagaskaru. K ochutnání bude i Káva z Tanzánie ze svazu místních družstev
Kagera. V obchodech NaZemi můžete zakoupit výrobky se známkou FAIRTRADE.
Viditelným prvkem třídenní akce je padesátihodinový marathon hry na djembe a jiné africké bubny.
“Odtud také název akce - djembe marathon. Pokud se záměr povede, měl by to být jedinečný pokus
o zápis do České knihy rekordů. Jde o to, aby po dobu padesáti hodin neustále hráli nejméně tři lidé.
Doufám, že se k nám přidá dostatečný počet nadšenců a záměr se podaří. Důležitou myšlenkou celé
akce je - kromě spíše recese v podobě marathonu - projekt DJEMBE PRO DĚTI. Chceme djembe a hru
na ně přiblížit dětem ve školkách, školách a dětských organizacích. Oslovujeme firmy a organizace,
a ty, které se rozhodnou djembe zafinancovat, samy určí, která dětská organizace jej dostane. Je to
pro sponzory možnost, jak cíleně obdarovat třeba školu v místě svého působení,” dodal Marek Pečer.

Další informace naleznete na webových stránkách www.djembe.alma.cz
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