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Hudobno-tanečno-drama  cké pred-
stavenie Vianočná hviezda predsta-

vili verejnos   žiaci a pedagógovia ZUŠ 
v Sabinove 21. decembra 2018 v kinosá-
le Mestského kultúrneho strediska v Sa-
binove. Na predstavení sa podieľalo 180 
účinkujúcich z hudobného a tanečného 
odboru. Krásne tanečné choreografi e 
striedali hodnotné hudobné čísla a he-
recké výkony šikovných a talentovaných 
žiakov. Nápaditú a zaujímavú scénu 
pripravili žiaci výtvarného odboru. Ná-
metom rozprávky bol príbeh od auto-
ra Sverra Brandta - Cesta za vianočnou 
hviezdou. Scenár a réžiu pripravila p. 
učiteľka J. Ondášová, ktorá sa o prípra-
ve projektu vyjadrila slovami: „Konečná 

podoba tohto projektu vznikala na on-
kologickom oddelení – mieste, ktoré je 
pre zdravých miestom absolútnej bez-
nádeje a strachu; mieste, ktoré v cho-
rých udržiava posledné iskierky náde-
je... Venované všetkým onkologickým 
pacientom – tým, ktorí sú medzi nami, 
aj tým, ktorí sú už hviezdami na nebi, 
hviezdami v našich srdciach.“ Týmto 
projektom sme chceli nielen do vianoč-
ného času, ale aj do každodenného ži-

vota nás všetkých vniesť hodnotu obety, 
nádeje, lásky a vzájomného darovania 
sa navzájom. Veríme, že týmto projek-
tom sme nielen potešili, ale aj pomohli.

Vedenie školy aj touto cestou vy-
jadruje poďakovanie všetkým účin-
kujúcim, žiakom a ich pedagógom za 
prípravu hodnotných hudobných, ta-
nečných a drama  ckých čísel, žiakom 
a pedagogičkám výtvarného odboru 
za prípravu scény a všetkým tým, ktorí 
sa akoukoľvek aktivitou a pomocou 
zapojili do tohto projektu. Zvlášť patrí 
poďakovanie pani učiteľke  Juliáne On-
dášovej, ktorá bola autorkou, režisér-
kou projektu a nositeľkou myšlienky 
humánnej pomoci pre onkologické odd. 
Fakultnej nemocnice v Prešove. Rodi-
čom, hosťom a verejnos   ďakujeme za 
ich priazeň, ktorú nám prejavili svojou 
účasťou na predstaveniach.  «

Keď umenie nielen poteší, ale aj pomôže
Vianočná hviezda nielen potešila, ale aj pomáhala

Katarína Heredošová, Foto: Eva Burgr,                              
Pavol Kanuščák

Žiaci ZUŠ v Sabinove navš  vili v stredu 16. januára 2019 Oddelenie klinickej on-
kológie Fakultnej nemocnice v Prešove, aby odovzdali výťažok z vianočného ve-
rejného predstavenia Vianočná hviezda. Výťažok v sume 230 eur prevzala milá 
p. primárka Valéria Tkáčová. Finančné prostriedky budú použité pre pacientov 
tohto oddelenia. 




