
KONCERTAS PASAULIO TAUTŲ TEISUOLIUI ČEKUI PRANUI
VOCELKAI ATMINTI
lapkričio 16, 2021 Naujienos Komentarų nėra

2021 lapkričio 14 d. Čekijos Respublikos ambasada pakvietė visuomenę į koncertą Prano Vocelkos (1897-1992) atminimui.

Pranas (Františekas, Franz) Vocelka gimė čeko Josefo Vocelkos ir vengrės Zerafinos Zabrak von Wonetsky šeimoje. 1920 m.

jis apsigyveno Kaune. Kaune F. Vocelka kūrė afišas, dirbo įvairiose spaustuvėse, dirbo dailininku ir meniniu redaktoriumi,

grojo smuiku. Kaune jis vedė žydų tautybės Lietuvos pilietę. Feiga ir Pranas (Franz) Vocelkos sulaukė dviejų dukterų – Sofijos

ir Mery. Pranas (Franz) Vocelka nacistinės okupacijos metais padėjo pabėgti ir slapstė Kauno gete kalėjusius žydų vaikus,

klastojo pasus, maisto korteles ir kitus dokumentus, o po karo teikė pagalbą nežinioje likusiems vokiečiams. Pranas Vocelka

amžinojo atilsio atgulė Rūdninkų miestelio kapinaitėse. 2001 metais P. Vocelka LIetuvos Respublikos Prezidento dekretu

apdovanotas Žūstančiųjų gelbėjimo kryžiumi, o 2013 metais jam suteiktas Pasaulio tautų teisuolio vardas.

Koncertas vyko M.K. Čiurlionio namuose Vilniuje. Jo metu klausytojai turėjo progą pasiklausyti ansamblio „Moscheles“, įkurto

2014 m., siekiant populiarinti žydų kompozitorių kūrinius diasporoje ir Izraelyje. Tyrinėdami Europos archyvus, muzikantai

aptiko daug užmirštų autorių kompozicijų, per jų muzikavimą klausytojui prieinami ir dabartinių Izraelio kompozitorių kūriniai.

Koncerte skambėjo net 8 kompozitorių kūriniai, kuriuos atliko solo ir mišriai tiek dainininkai, tiek ir instrumentininkai. Šaltoką ir

apniukusį rudenį labai praskaidrino šio puikaus koncerto programa. Kaip sakė viena kalbėtoja „pasaulyje daug blogio, bet

blogį muzika nugali visada“.

A.V.V.

Atvykę į renginį P. Vocelkos giminaičiai Edvardas, Jonas ir Danutė Vocelkos

PA I E Š K A

N A U J A U S I  Į R A Š A I

KOVO 11-OSIOS PRASMĖ IR

ŠIOS DIENOS ATSAKOMYBĖ

PAVASARIŠKA VASARIO 16-OJI

KVIEČIA TĖVYNĖS MEILEI IR

VIENYBEI

VASARĄ – Į ČEKŲ KALBOS

KURSUS ČEKIJOJE!

ČEKŲ RAŠYTOJAS JÁCHYM

TOPOL: VILTIS YRA TAI, KAD

GYVENAME

PARODOSE – KALIGRAFIJOS

VIRTUOZAS ALBERTAS

GURSKAS, SPALVŲ GRANDAS

JONAS BUTKEVIČIUS

A R C H Y VA S

2022 m. kovo mėn.

2022 m. vasario mėn.

2022 m. sausio mėn.

2021 m. gruodžio mėn.

2021 m. lapkričio mėn.

2021 m. spalio mėn.

2021 m. rugsėjo mėn.

2021 m. liepos mėn.

2021 m. birželio mėn.

2021 m. gegužės mėn.

2021 m. balandžio mėn.

2021 m. kovo mėn.

Raktažodis... Ieškoti

      

Apie mus Įstatai Istorija Naujienos Mūsų akiratyje Publikacijos Galerija Kontaktai
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Susirinkusius sveikina Čekijos Respublikos ambasadorius Vytas Korseltas (Vít Korselt) 

Ansamblio „Moscheles“ atlikėjai: (iš kairės) Tomáš Tuláček (smuikas, Čekija), Justas Čeponis (fortepijonas, Lietuva), 

Šarūnas Šapalas (baritonas, Lietuva), Petra Záhumenská (mecosopranas, Slovakija), Angelika Pavlechová (mecosopranas,

Slovakija)

2021 m. vasario mėn.

2021 m. sausio mėn.

2020 m. gruodžio mėn.

2020 m. lapkričio mėn.

2020 m. spalio mėn.

2020 m. rugsėjo mėn.

2020 m. rugpjūčio mėn.

2020 m. liepos mėn.

2020 m. gegužės mėn.

2020 m. balandžio mėn.

2020 m. kovo mėn.

2020 m. vasario mėn.

2019 m. gruodžio mėn.

2019 m. lapkričio mėn.

2019 m. spalio mėn.

2019 m. rugsėjo mėn.

2019 m. rugpjūčio mėn.

2019 m. birželio mėn.

2019 m. gegužės mėn.

2019 m. balandžio mėn.

2019 m. kovo mėn.

2019 m. vasario mėn.

2019 m. sausio mėn.

2018 m. gruodžio mėn.

2018 m. lapkričio mėn.

2018 m. spalio mėn.

2018 m. rugpjūčio mėn.

2018 m. liepos mėn.

2018 m. gegužės mėn.

2018 m. balandžio mėn.

2018 m. kovo mėn.

2018 m. vasario mėn.

2017 m. gruodžio mėn.

2017 m. lapkričio mėn.

2017 m. spalio mėn.

2017 m. rugsėjo mėn.

2017 m. rugpjūčio mėn.

2017 m. birželio mėn.
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RAŠYTI KOMENTARĄ

Komentuoti

Koncerto Pranui Vocelkai atminti klausytojai M.K. Čiurlionio namuose

2017 m. gegužės mėn.

2017 m. balandžio mėn.

2017 m. kovo mėn.

2017 m. vasario mėn.

2016 m. gruodžio mėn.

2016 m. lapkričio mėn.

2016 m. spalio mėn.

2016 m. rugsėjo mėn.

2016 m. liepos mėn.

2016 m. birželio mėn.

2016 m. balandžio mėn.

2016 m. kovo mėn.

2016 m. sausio mėn.

2015 m. gruodžio mėn.

2015 m. lapkričio mėn.

2015 m. spalio mėn.

2015 m. rugsėjo mėn.

2015 m. birželio mėn.

2015 m. gegužės mėn.

2015 m. kovo mėn.

2015 m. vasario mėn.

2015 m. sausio mėn.

2014 m. gruodžio mėn.

Vardas * El. paštas *

© 2014 - Lietuvos ir Čekijos draugija
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