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"Az utazás a bolondok paradicsoma"(Nyári unokázás, sziesztázás és szórvány-koncertek) "...már megértem azt
a kort, amikor én dönthetem el, milyen színû zoknit vegyek fel..."- Einsteinnel együtt vallja Szvorák Kati is.
2016 nyarán õ dönthette el, hogy milyen "zoknit" vesz fel, így dicsérhette a Teremtést Balassagyarmaton, tartott Acapella
lemezbemutatót a Mûvészetek Völgyében, Szörényi-Bródy dalokkal fiatalodott a füleki Palóc Napokon, Szegeden Józsa Judit
kiállításon szoborillusztráló dallamokat énekelt, nem maradt el a Himnusz és a Szózat augusztus 20-án, a falujában
táborozó mezõségi fiataloknak Szent István népénekek szóltak, s "arattak" az aratódalok a ráckevei Summerfesten. Újabb
három album kerül ingyen letöltésre a weboldalon (Tente baba- altatók, Keresem a szót- újragondolt Szörényi-Bródy
számok, Ajándék - válogatás a népdal határmezsgyéjérõl). Ismét ismételték: Vétessék ki szóló szívem- Szerelmes
földrajz, Duna Tv. https://www.youtube.com/watch?v=cuoSYnPEDcc
A nyár folyamán Simon Erika befejezte a Szvorák Katalin életútját-pályáját bemutató könyvet, mely a Karácsonyi
Könyvvásárra jelenik meg.
Legközelebb szeptember 10-én, 17.00 órakor lesz Kudlik-Szvorák Szeretettel bemutató a csongrádi Mûvelõdési
Központban. Egyébként Szvorák Katalin október 1-tõl vállal ismét koncerteket. Addig: továbbra is unokázások és
utazások, mert „a mélykék égbolt s napfényben szikrázó havas csúcsok élménye csak egy Schubert-dalhoz
hasonlítható” - vallotta Dohnányi Ernõ. És idevágnak Ralph Waldo Emerson sorai: "Beutazhatjuk az egész világot, hogy
megtaláljuk a szépséget, de magunkban kell azt hordoznunk, különben sosem fogunk rálelni."
Szvorák Katalin barangolásai elsõsorban a Csend birodalmát célozzák meg. Tatiosz írja valahol: "A csönd nem
csupán a természet hangja, hanem a lélek legbensõ szükséglete. "A legtöbb ember menekül a csend elõl, nem tud vele mit
kezdeni, mert így szembesülnie kellene önmagával. A legtöbb ember önmaga elõl menekül, s az emberek java másnak akar
látszani, mint ami, közben pedig a legnagyobb hûséggel önmaga iránt tartozik elsõsorban.
A nyár pillanatképei a mellékletben!!!

http://www.szvorakkatalin.eu

Készítette a Joomla!

Generálva: 23 June, 2018, 07:32

