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Őszi Fény Alapítvány

Az Alapítvány Alsómocsoládért szervezet és az Őszi Fény Alapítvány 2016. június 02-án
Vállalkozási szerződést kötött a „Generációs-híd program – Jeles napok” tevékenység
keretében ellátandó feladatokra. A Vállalkozó részéről a kapcsolattartásra kijelölt személy:
Dávidné Varga Rózsa kuratóriumi elnök.

Teljesítési időszak: 2016. október 1. – 2016. október 31.

Az opera és operett napja
Helyszín:

Őszi Fény Idősek Otthona
7345 Alsómocsolád, Rákóczi u. 74.

Időpont:

2016. október 27.

Elvégzett tevékenység:
Az operett egy olyan színpadi mű, amely könnyedebb dallamvilággal, akár humorral
megfűszerezve mesél el történeteket, az opera vokális-hangszeres drámai színpadi műfaj,
melyben a szerepeket éneklik. Mindkettő nagyon népszerű időseink körében.
Az idősek hónapjának talán egyik legszebb és legszínesebb programja volt az opera és operett
napja. A programon vendégünk volt Palotás Ágnes és partnere Kóbor Tamás teniorista, akik a
Budapesti Operett Színház tagjai és egy nagyon színes műsort adtak a délután folyamán az
Őszi Fény Idősek Otthonában lakóknak.

A Csárdáskirálynő és a Marica grófnő, a Bajadér és a Cirkuszhercegnő, a Montmartrey Ibolya
és az Ördöglovas…hogy mi bennük a közös? Hőseik és hősnőik egytől-egyig a dráma és a
szerelem, a bosszú és vágyakozás, a féltékenység és a humor legjobb ismerői. No és az, hogy
mindannyian a valaha élt legkiválóbb operettszerző, Kálmán Imre tollából keltek életre, hogy
grófok és hercegnők, lovászok és cselédek, urak és szobalányok bőrébe bújva feledhetetlen
órákat szerezzenek a művelődni vágyóknak. Ezt a világot varázsolta Ágnes és partnere az
Otthon falai közé!

Az elhangzott műveket Palotás Ágnes sokszor a közönséggel közösen énekelte. Ágnes a
műsort színesítve több alkalommal is átöltözött, hogy még szebb és hitelesebb legyen az
előadása.
A program résztvevői nagyon hálásak voltak Palotás Ágnesnek és partnerének, hogy
színesebbé és boldogabbá tették a napjukat.
Alsómocsolád, 2016. október 31.

Dávidné Varga Rózsa
elnök
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