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Z

a celý uplynulý rok RAMAGU ATELIÉRU vám chceme poďakovať. Prvý rok sa skončil a už nikdy sa nezopakuje. Ono
to tak býva, že sa na niečo pripravujete týždne, mesiace aj roky a keď to vypukne, poriadne si to ani nestihnete užiť.
My však veríme, že ste si tento prvý rok v RAMAGU užili najmä vy, pretože RAMAGU ATELIÉR je pre diváka! Všetkým
vám zo srdca prajeme, aby sa vám plnili sny a život klapal natoľko, aby ste si dokázali vytvoriť dostatok voľného času na
dobré veci. Je jedno, či je to šport, rybačka, kniha, divadlo, káva s priateľmi, či ručné práce pri čaji. Sú veci, ktoré má človek
rád a túži si pre ne vyhradiť čas. RAMAGU ATELIÉR je jednou z možností toho, ako možno voľný čas tráviť a za každé vaše
rozhodnutie prísť k nám a spojiť si s týmto priestorom pohodovú chvíľu, vám ďakujeme. Zároveň vás chceme
o niečo poprosiť. Verte nám, toto nie je podnikanie, je to poslanie, ktoré negeneruje v žiadnom prípade žiaden zisk. Ide skôr
o udržanie kultúrnej ponuky a vytvorenie pracovných miest pre ľudí, ktorí to chcú robiť pre tých, ktorí o to majú záujem.
S veľkou úctou si vás, milí priatelia, dovoľujeme osloviť s prosbou, o podporu v podobe venovania našej organizácii 2%
z dane. Je to forma, ktorá určite neohrozí rozpočet nikoho z nás a ak sa nájde dostatok darcov, nám to pomôže možno
viac, ako by ktokoľvek čakal.
RAMAGU tento rok oslávi 10 rokov fungovania, no opäť nás čaká rok, ktorý prinesie mnoho odpovedí na náročné otázky
týkajúce sa našej cesty. Chceme tu pôsobiť a máme to radi. Čo i len malá pomoc nás opäť posunie k ďalšej tvorbe
a udržaniu nastoleného trendu. Vopred vám ďakujeme za zváženie darcovstva dvoch percent a zároveň vás pozývame
opäť s nami absolvovať ročnú nádielku kultúry, ktorú pre vás pripravujeme. Obrovská vďaka za uplynulých 10 rokov! :-)

T

oto bude iná káva. 12. 1. 2019 o 19:00 k nám zavíta
úplne netradičná kapela, s ktorou ste sa hádam ešte
nestretli. Sú siedmi muzikanti a so svojou hudbou
behajú po celom svete. Youtube kanál je plný rôznych videí
z metropol sveta, kde si môžete pozrieť, ako sa táto kapelka
pokojne a nezávislé rozloží hoc aj na námestí a poteší ľudí
svojou muzikou. Samotní kapelníci sa vám chcú predstaviť
takto: „San Borondo Cyclo Fanfaria je voľným nomádskym
hudobným zoskupením, hrajúca tradičné piesne zo všetkých
kútov sveta, hrá do tanca pestrú zmes world music:
balkánskych, cigánskych a židovských melódií, nechýbajú
ani piesne a rytmy zo španielsky hovoriacich krajín.“ Ak
máte radi niečo netradičné a radi na chvíľu odložíte rádiové
hity a ochutnáte zmes hudby z celého sveta, určite si u nás
rezervujte miesto!

Á

no, 15. 2. 2019 o 19:00 pokračujeme ďalej! Po jednotke a dvojke bude úspešný kabaret v goralskom
nárečí pokračovať treťou časťou. Práve tieto predstavenia sa stali najnavštevovanejšími a preto sme
sa rozhodli pokračovať v tom, čo sa vám páči. Kým tunajšie tradície sú šírené najmä v podobe hudby
a tanca, bohatá ľudová slovesnosť sa tak trošku vytráca. Preto ju oživujeme a hľadáme humorné povedačky
a historky našich starých otcov, ktoré ožívajú na pódiu najmä pred domácim publikom. Na Guroľské
pošodky naposledy dokonca do RAMAGU ATELIÉRU pricestovali ľudia z Kolačkova, Mníška nad Popradom,
Lackovej či Starej Ľubovne. Je to pre nás obrovská pocta a je to azda naše prvé dielo, ktoré prekročilo
hranice Zamaguria tým spôsobom, že divák je ochotný si ho nájsť a cielene za ním pricestovať. Nuž, veríme,
že tretím predstavením série Guroľské pošodky vás nesklameme.

A

ko som to už raz na týchto stránkach spomínala, mám rada knihy,
ktoré ma zaujmú po prečítaní pár riadkov. Raz mi kamarátka
odporučila knihu a povedala mi, že ju „zhltnem“ za jeden večer. A mala
pravdu. Do rúk sa mi dostala kniha od spisovateľky Francine Riversovej –
Dieťa zmierenia, ktorá rozpovedá príbeh mladej študentky Dynah.
Jej život, naplnený oddanosťou Bohu a láskou zo strany rodičov bol krásny,
svoju budúcnosť si plánovala so snúbencom Ethanom, no jeden večer
zmenil úplne všetko. Dynah bola znásilnená. Myslela si, že Ethan, ktorý tak
isto ako ona, miloval Boha a mal sa stať duchovným pastierom, bude jej
oporou, no táto strašná udalosť výrazne poznačila ich vzťah. Ešte väčší šok
prišiel, keď Dynah zistila,
že čaká dieťa. Ethan sa k tej to situácii postavil rezolútne – Dynah musí
ísť na potrat. Nehľadel na city svojej snúbenice, dôležitý bol on a nechcel
dovoliť, aby sa verejnosť dozvedela, že jeho dievča je tehotné. Dynah,
ktorá si interupciou nebola istá, v týchto chvíľach podržal ich spoločný
priateľ Joe, ktorý sa na základe svojich skúseností snažil Dynah od potratu
odhovoriť...
Zámerne tu nenapíšem ako sa nakoniec hlavná predstaviteľka rozhodla a
ako to ovplyvnilo jej život. Ak sa však rozhodnete si niečo dobré prečítať,
tento príbeh sa určite dotkne vášho srdca. Nahliadnete do duše ženy, ktorá
zvádza vnútorný boj a snaží sa zo všetkých síl ustáť túto náročnú situáciu.
Zamyslíte sa nad tým, či ľudia vo vašom okolí, o ktorých si myslíte, že vás
v ťažkých chvíľach budú podporovať, sú naozaj vašimi pravými priateľmi.
Dieťa zmierenia zanechalo vo mne silnú stopu. Je to ťažký, no zároveň
nádherný príbeh. Určite si ho nenechajte ujsť.

M

ysteriózna psychologická dráma Juraja Jakubiska. Ide o film, ktorý bol nakrútený v koprodukcii s
Talianskom, no od verzie, akú dokončil taliansky koproducent, sa Juraj Jakubisko dištancoval. Film
nakoniec prerobil, dokrútil niekoľko nových záberov, zamenil dialógy a toto dielo vám prinesieme v tejto
podobe 25. 1. 2019 o 19:00. Distributér o filme uvádza nasledovné: Skupinka čudných ľudí sa oddáva hrám
na akomsi vidieckom sídle. Živočíšne scény sú sprevádzané úvahami o smrti, „filozofickými“ meditáciami,
surrealistickými motívmi i narážkami na národnú tému. To všetko sa rozvíja v retrospektíve: svet je postihnutý
katastrofou, z ktorej sa má ľudstvo zachrániť v arche. Hrdinovia sa odmietnu podriadiť krutému diktátu
terorizujúcich „záchrancov“, vyvolajú revolúciu a odchádzajú tam, odkiaľ nedávno prišli. Tajomná špirála
večného ľudského boja sa dostáva do ďalšieho bodu... Bohatá obraznosť (Jakubisko tentoraz aj kameramanom)
nenachádza odraz v proklamovanej závažnosti „výpovede“, zamýšľaný presah sa utopil v inscenačných
výstrednostiach. Zaujímavým prvkom je využitie zostarnutých hercov v dokrútkach.
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K

eď som uvidel prvýkrát Ateliér Ramagu, ostal som veľmi milo prekvapený. Priestor je veľmi príjemný,
priam rodinný. Hralo sa nám výborne, skvelý zvukár Igor tomu určite dosť pomohol. Ale najmä
publikum, ktoré bolo veľmi vrúcne. Hneď som tušil, že to ešte skončí ako bašável, a tak aj bolo.
Ďakujeme všetkým, krásny zážitok, budeme sa k vám tešiť zase nabudúce. Dovtedy sa z tejto skvelej
iniciatívy tešte, navštevujte ju a podporujte! Je to pre mňa zázrak, že niečo takéto môže vzniknúť aj na
Zamagurí.

Kvízy sú v RAMAGU veľmi obľúbené a ten posledný dokonca naplnil ateliér do posledného miesta. Tentokrát
pôjde o súťaž, ktorá prinesie zaujímavé otázky zo života v Zamagurí. Pôjde o zábavnú vedomostnú hru, do ktorej
sa môžu prihlásiť štvorčlenné tímy. Súťaž je inšpirovaná televíznou reláciou verejnoprávnej televízie, Milujem
Slovensko. VSTUPNÉ: ZADARMO

12. 1. 2019 (SOBOTA) – 19:00: KONCERT
SAN BORONDO CYCLO FANFARIA
San Borondo Cyclo Fanfaria je voľným nomádskym hudobným zoskupením, hrajúcim tradičné piesne zo všetkých kútov sveta, hrá do tanca pestrú zmes world music: balkánskych, cigánskych a židovských melódií, nechýbajú ani piesne a rytmy zo španielsky hovoriacich krajín. VSTUPNÉ: 2,50€

25. 1. 2019 (PIATOK) – 19:00: FILM
DOVIDENIA V PEKLE PRIATELIA (JAKUBISKO, 1970)
Skupinka čudných ľudí sa oddáva hrám na akomsi vidieckom sídle. Živočíšne scény sú sprevádzané úvahami
o smrti, „filozofickými“ meditáciami, surrealistickými motívmi i narážkami na národnú tému. To všetko sa
rozvíja v retrospektíve: svet je postihnutý katastrofou, z ktorej sa má ľudstvo zachrániť v arche. Hrdinovia sa
odmietnu podriadiť krutému diktátu terorizujúcich „záchrancov“, vyvolajú revolúciu a odchádzajú tam, odkiaľ
nedávno prišli. VSTUPNÉ: 2,50€

27. 1. 2019 (NEDEĽA) – 16:00: DETSKÉ POPOLUDNIE
NA KRÁĽOVSKOM DVORE (DIVADLO RAMAGU)
Rozprávka Na kráľovskom dvore vznikla na motívy rozprávok H. CH. Andersena. Ide o príbehy O lenivom kráľovi
a Cisárove nové šaty. RAMAGU v tejto hre poteší deti i dospelých, pretože vďaka vlastnej réžii nadviazalo na skúsenosti s hraním pre celé rodiny a tak hra so sebou prináša nie len divadelnosť, ale aj dávky šikovného humoru.
Celou hrou vás budú sprevádzať šašovia Pepe a Gašpar, kráľ a Kvetka. VSTUPNÉ: 2,50€
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6. 1. 2019 (NEDEĽA) – 19:00: VEDOMOSTNÝ KVÍZ
MILUJEM ZAMAGURIE

