Tmavomodrý festival 2017
27. – 29. dubna
Milí přátelé,
srdečně vás zveme na 28. ročník Tmavomodrého festivalu 2017. Letošní ročník
bude odlišný od těch, na které jsme byli dosud zvyklí. V čem spočívají změny:
- datum konání TMF tentokrát připadá na dny 27. až 29. dubna 2017.
- hlavní hudební přehlídka ZP dětí proběhne v sobotu 29. 4. 2017
odpoledne v Divadle na Orlí.

PROGRAM TMAVOMODRÉHO FESTIVALU:
ČTVRTEK 27. 4. 2017 OD 13 DO 17 HODIN
TMAVOMODRÝ DEN:
Jde o všeobecnou prezentaci života zrakově postižených lidí a měl by fungovat i
jako upoutávka a pozvánka na hudební část Tmavomodrého festivalu. Probíhat
bude na Moravském náměstí u sochy Jošta. Zajišťuje TyfloCentrum Brno, o.p.s.

PÁTEK 28. 4. 2017 OD 15 DO 19 HODIN
TMAVOMODRÝ FESTIVAL - ZKOUŠKY A OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ
Ve velkém sále Břetislava Bakaly v Bílém domě budou probíhat zkoušky na
hudební přehlídku ZP dětí a v 18.30 hodin tam bude festival oficiálně zahájen
vystoupením hostů z Polska. Zajišťuje Turistické informační centrum města
Brna.

VÝSTAVA VÝPOČETNÍ TECHNIKY PRO ZRAKOVĚ POSTIŽENÉ
Na stejnou dobu (15 až 19 hodin) i místo bude připravena i výstavu výpočetní
techniky pro zrakově postižené uživatele. Probíhat bude, jako vždy, ve foyer
sálu Břetislava Bakaly. Těšit se můžete na novinky od firem ACE Design, Spektra
a Sagitta. Nějaké pomůcky si budete moci zakoupit i od pracovníků
olomouckých Tyflopomůcek, nebo něco hezkého od našich kolegů
z HapAteliéru. Také milovníci psů budou mít příležitost si popovídat s jejich
cvičiteli z brněnského klubu a školy výcviku vodicích psů Milana Dvořáka.
Zajišťuje TyfloCentrum Brno, o.p.s.

SOBOTA 29.4.2017 OD 13 DO 18 HODIN
TMAVOMODRÝ FESTIVAL 2017 - HUDEBNÍ PŘEHLÍDKA ZP DĚTÍ
Vlastní hudební přehlídka pak bude probíhat v v Divadle na Orlí. Zakončit by ji
měl benefiční koncert Leny, který začne v 19 hodin tamtéž.
Prostory tohoto divadla jsou však poněkud stísněné, proto na sobotu výstavu
ani žádné odborné přednášky nepřipravujeme. Pouze milovníci psů se tam
opět budou moci setkat s jejich majiteli i cvičiteli.
Případní zájemci o odborné přednášky se mohou zúčastnit akce Agora, dosud
známé pod delším označením "workshopy o ICT pro zrakově postižené“ ve
středisku Teiresiás, které proběhnou v sobotu 13. a v neděli 14. května 2017,
tedy o 14 dní později.
Zavést nový formát Tmavomodrého festivalu se rozhodl jeho hlavní pořadatel,
brněnské Turistické informační centrum. I přes změny, které to přináší, věříme,
že si k nám do Brna cestu najdete a budeme se těšit na vaši návštěvu.
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