
Vážení a milí přátelé, 

věříte, že by se umění eurytmie mělo přiblížit světu?  

Naše zkušenost nás poučila, že eurytmie dokáže nejen rozvíjet pohybové schopnosti, prohlubovat cit 

pro hudbu a řeč a rozvíjet lidskou osobnost, ale i tvořit pevná společenství, sbližovat lidi, učit se 

vzájemné spolupráci a komunikovat s druhými na hlubší úrovni. Věříme, že eurytmie může vnášet do 

moderního světa impuls pro znovunalezení těchto hodnot, které se dnes pomalu ale jistě vytrácejí… 

Jsme skupina 9 mladých lidí, bývalých spolužáků z Waldorfského lycea v Praze. Eurytmii se společně 

věnujeme více než 5 let a loni jsme zahájili nový projekt 

 

 

Cílem projektu je zpřístupnit eurytmii širší veřejnosti. S tímto projektem se chceme v červnu 2016 

vydat na turné, které povede přes Českou republiku, Slovensko a Německo… Bohužel se však 

potýkáme s problémy toto turné financovat, a proto jsme se rozhodli uspořádat kampaň na serveru 

HitHit, abychom mohli náš projekt podpořit a propagovat. Pro ty, kdo nás podpoří, jsme pak připravili 

několik odměn, mezi něž patří mimo jiné i vstupenka na naše živé vystoupení v Praze konající se 

15. června v Městské knihovně na Mariánském náměstí. 

 

 

A pokud ještě nevíte nic o našem programu, rádi vám o něm něco krátce prozradíme: Těžištěm naší 

práce je svým způsobem jedinečné hudební dílo - klavírní trio ,,Episodi e Canto Perpetuo'' od 

současného lotyšského skladatele Peterise Vaskse.  Jedná se o cyklus 8 skladeb (věnovaný 

O. Messiaenovi), který je podle P. Vaskse „poutí přes bídu, zklamání a bolest k lásce“. K tomuto dílu, 

dotýkajícímu se svou intenzitou a dramatičností nejhlubších propastí duše, zároveň však plného 

naděje, je postaven text z pera jedné z účastnic projektu. Ten líčí z pohledu zprvu nevinného a 

životem nedotčeného člověka témata sebeodcizení, vyprázdněnosti moderního světa a utrpení na 

cestě životem. Obojí, hudba i text, jsou v našem programu vzájemně propojeny. 

 

Pokud jsme tedy vzbudili vaši pozornost, neváhejte nás podpořit a dále sdílet naši kampaň mezi 

vašimi blízkými a přáteli. Zde naleznete odkaz na naši HitHit stránku: 

 česky; 

 anglicky. 

S poděkováním  

Skupina Flow 

https://www.hithit.com/cs/project/2197/promluv-pohybem
https://www.hithit.com/en/project/2197/promluv-pohybem

