9. 5. 2014, Bratislava
Krst rozprávkovej knihy “ Stratený princ“
15. máj 2014, o 17.00 hod., Kaviareň Berlinka, SNG, Bratislava
Sestry Mária a Erika Kostové z malej dedinky Kurov, s rusínskymi tradíciami na hranici
s Poľskom, spoločne vytvorili zaujímavé dielo, rozprávkovú knižku „Stratený princ.“
Ani ich závažné ochorenie svalov celého tela nezastavilo nadanie a nebolo prekážkou v ich
tvorivosti. A knižka, ktorú Vám predstavíme, je toho jasným dôkazom.
Mária napísala príbeh, Erika ho doplnila svojimi ilustráciami.
Slávnostného krstu sa zúčastní iba Erika, autorka ilustrácií. Mária sa žiaľ, vydania knižky
nedožila. Sestra Erika sa však rozhodla, že urobí všetko pre to, aby Márii splnila sen o tom, že
knižka uzrie svetlo sveta.
Začítajte sa do napínavého príbehu princa Konráda, ktorý prežíva najväčšie dobrodružstvo
svojho doteraz bezstarostného života. Zážitky princa Konráda pomôžu predovšetkým deťom,
zorientovať sa v zložitom svete dospelých, kde sa nehrá vždy podľa pravidiel.
Krstnou mamou rozprávkovej knižky od sestier Kostových bude podpredsedníčka OMD v SR
Mária Duračinská. Čím sa rozhodla pokrstiť knižku? Je to niečo, čo Mária milovala, bez čoho
nebol ani jeden jej deň, niečo, čo je voňavé, čo jej pomáhalo pri inšpirácii...viac sa dozviete
až na mieste.
Milé podujatie moderuje Daniel Hevier, ukážky z knižky prečíta Anka Šišková.
Tešíme sa na Vás vo štvrtok 15. mája o 17. hod v kaviarni Berlinka, v SNG.
Kontakt: Andrea Madunová, 0948 04 66 71, e-mail: omd@omdvsr.sk
Knižku vydala Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR.
Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky.
Podujatie je súčasťou kampane BELASÝ MOTÝĽ
www.belasymotyl.sk
Cieľom kampane Belasý motýľ je informovať verejnosť o zdravotných a sociálnych
dôsledkoch svalovej dystrofie, a získať finančné prostriedky na nákup kompenzačných
pomôcok pre ľudí, ktorí s týmto ochorením žijú. Svalová dystrofia je ochorenie svalov celého
tela, spôsobuje bezvládnosť, odkázanosť na pomoc druhej osoby a používanie rôznych
pomôcok. Ochorenie má postupne sa zhoršujúci priebeh a je nevyliečiteľné. Postihuje deti
aj dospelých. Najťažšie formy vyžadujú dýchanie pomocou umelej ventilácie v domácom
prostredí.
vaša pomoc – naše krídla

