
Autobusy 371 nebo 374 od metra C Kobylisy do stanice Klecany, U hřbitova (15 minut). NUDZ je od zastávky 5 minut pěšky, orientační bod je vysoký modrý vodojem.

Sestry Martha a Tena Elefteriadu již po desetiletí obohacují zdejší kulturu svou neutuchající
hudební energií. Jejich upřímný projev navodí pokaždé pocit, že jste přítomni něčemu neopako-
vatelnému.
Bohatý celoživotní repertoár Marthy a Teny obsahuje jak českou část původních písní psaných 
přímo pro jejich ojedinělý souzvuk hlasů, tak široké žánrové spektrum řeckých písní, od balad
a lidových písní až po moderní novodobou písňovou tvorbu.
Řeckým písním se obě věnují i v posledních letech a loni na podzim pokřtily v Divadle Semafor 
své páté CD s řeckými písněmi pod názvem „Všechny barvy moře“, z něhož na tomto koncertě 
zazní několik písní.
Doprovodí je dva řečtí muzikanti Kostas a Konstantinos Charalambidis (kytara a řecký lidový
nástroj buzuki). Hostem bude i vynikající klavírista Vladimír Strnad, se kterým Martha vystupuje
v samostatném pořadu „Balady, šansony, blues“, z něhož Martha zazpívá několik písní.
Silný emotivní náboj, profesionální výkon, vřelé spojení s publikem a podmanivé sladění jejich 
hlasů zazní na jejich vystoupení v NUDZ opět naplno. 

Vážené kolegyně a kolegové, drazí přátelé,
Národní ústav duševního zdraví (NUDZ) v Klecanech a Spolek NUDZ zařadily mezi své aktivity

také projekt koncertů nejen klasické hudby s názvem Umění – cesta do duše.
Projekt je financován výhradně ze soukromých zdrojů a jeho součástí je i dlouhodobé zapůjčení 

skvostného koncertního klavíru Steinway & Sons, který je umístěn ve foyeru NUDZ.
Jménem pořadatelů si Vás dovoluji pozvat na koncert řeckých písní Marthy a Teny Elefteriadu.

Váš Cyril Höschl

Vzhledem k omezené kapacitě potvrďte prosím předem svoji účast e-mailem: hana.jarosova@nudz.cz
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