
 

 

JESENNÁ HARMÓNIA 
15. ročník benefičného koncertu 

DOM UMENIA v Košiciach, 3. DECEMBER 2017 

  

I. Lions Club Košice sa od svojho zrodu angažuje v mnohých humanitárnych projektoch, medzi 
ktoré patrí od roku 2003 aj benefičný koncert „Jesenná harmónia“. Jeho organizácia vychádza 
z myšlienky spojiť významné autority a subjekty pôsobiace v našom regióne k vytvoreniu dôstojného 
umeleckého rámca, ale i rámca finančnej pomoci pre odkázané inštitúcie alebo jednotlivcov.  

S radosťou konštatujeme, že od samotného počiatku sme sa stretávali s priazňou a podporou 
zo strany našich sponzorov a partnerov. Jednotlivcom, detským domovom, školám, či zdravotníckym 
zariadeniam sa nám doteraz podarilo prerozdeliť finančné dary v celkovej hodnote viac ako 60.000 Eur. 
Je to zásluha spoločného úsilia I. Lions Club Košice, partnerov a sponzorov koncertu, ktorí vždy 
dokázali spoločne vytvoriť vzácnu atmosféru spolupatričnosti, charity, pomoci a žičlivosti.  

Je prirodzené, že pozitívne odozvy na uplynulých 14 ročníkov podujatia nás povzbudzujú 
pokračovať i naďalej v tomto projekte a udržiavať sympatie a pozornosť širokého okruhu návštevníkov 
i mnohých vzácnych hostí. Chceme vysloviť presvedčenie, že tento záujem a aktivita I. Lions Club 
Košice sa opäť stretne s primeraným ohlasom a prinesie všetkým zúčastneným pocit radosti a 
zadosťučinenia.  

Pomoc budeme už tradične smerovať do prostredia, ktoré je pre lionské hnutie primárne na 
celom svete, a to do prostredia najmä nevidiacich a zrakovo postihnutých. Tak tomu bolo aj 
v minulosti, keď výnos z koncertu putoval do Spojenej školy pre slabozrakých v Levoči, či ako 
štipendium nevidomej vysokoškolskej študentke Dušane Blaškovej. Ďalšie prostriedky boli použité 
na podporu Únie nevidiacich a slabozrakých Slovenska, nákup a prevádzku diagnostického prístroja 
Plusoptix určeného na preventívne vyšetrenia detí v predškolskom veku, pre Telovýchovnú jednotu 
nevidiacich a slabozrakých – Štart Levoča alebo Športový klub nevidiacich a slabozrakých 
Delfín…  

Dramaturgia koncertu je každoročne zostavená tak, aby vystúpenia interpretov zaujali čo 
najširšiu skupinu návštevníkov a podporovateľov tohto už tradičného podujatia. V programe blížiaceho 
sa koncertu Jesenná harmónia 2017 sme dali pomerne netradične priestor mladému interpretovi, 
rodákovi z Košíc Lukášovi Adamcovi s jeho kapelou. Je to úspešný talentovaný slovenský spevák a 
vodnopólista. V roku 2011 vyhral druhý ročník speváckej súťaže Česko Slovenská Superstar a v roku 
2016 vyhral hudobno-zábavnú šou Tvoja tvár znie povedome.  

Spoluúčinkujúcimi bude hudobná skupina NH6 - Henrich a Norbert, nevidiace dvojičky s ich 

pozitívnou a motivačnou hudbou. I. Lions Club Košice ich tohto roku prihlásil a finančne zabezpečil 
ako súťažiacich na Svetový festival piesní - 3rd Lions World Song Festival for the Blind "Sound from the 
Heart" 2017 v Krakowe. 

Dovoľujeme si Vás v tomto kontexte osloviť a požiadať o podporu projektu Jesenná 
harmónia 2017, ktorá bude zúročená opäť v zaujímavom umeleckom programe a v pomoci pre 
tých, ktorí v dôsledku zdravotných hendikepov musia denne prekonávať prekážky a našu pomoc 
si dozaista zaslúžia. 
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