De hoogste tijd om u op de hoogte brengen van een
aantal lopende activiteiten bij de Stichting Stedenband.

Gebruiken en tradities in Europa.
Over dit project, waarover u uitgebreid bent ingelicht in
de vorige Nieuwsbrief, valt nog niets te melden.
Příbram heeft nog geen uitslag ontvangen of zij in
aanmerking komen voor Financiën uit het Erasmus+
fonds voor onderwijsactiviteiten voor de realisering van
dit project. Nog even afwachten dus.

Sportief bezoek van Hoornse brandweerlieden
aan Příbramse collega’s.
Van 11 t/m 14 september 2014 zal een delegatie van 9
jonge brandweerlieden uit Hoorn een bezoek brengen
aan Příbram. In vervolg op de goede en warme eerdere
contacten tussen beide korpsen zal deze groep daar ook
kennis uitwisselen over hun vakgebied. Maar daarnaast
staat er een sportieve activiteit op het programma.

Foto-expositie van fotograaf uit Příbram.
In het kader van een uitwisseling op kunstgebied zal er
van 4 oktober tot en met 15 november 2014 een fototentoonstelling worden gepresenteerd van fotograaf Jirí
Jiroušek uit Pribram. Deze expositie vindt plaats in
Galerie Zwijsen en het Pakhuis. De vernissage zal
plaatsvinden op zondag 5 oktober.
Boekt u deze datum alvast in uw agenda. Het zou leuk
zijn als Jiri vele belangstellenden mag spreken.
Uiteraard zult u op de hoogte worden gehouden via
persberichten, uitnodigingen en informatie op onze site.

PowerPoint presentaties van 2 stagiaires in
opleiding zorg
In april liepen opnieuw 8 studenten uit Příbram stage in
verschillende zorginstellingen in Hoorn, Wognum en
Heerhugowaard.

Zoals u weet is Příbram bekend om zijn Heilige Berg, de
Svatá Hora. De trap op die Heilige Berg telt 324 treden.
Elk jaar op de tweede zaterdag van september worden er
op en rond die Heilige Berg feestelijke activiteiten
georganiseerd. Een van de hoogtepunten is dat de
brandweerlieden in groepjes van twee met volle
bepakking deze 324 treden zo snel mogelijk beklimmen.

Twee van hen hebben ons hun PowerPoint presentatie
toegezonden als resultaat van hun stage. Ondanks dat we
helaas de tekst bij hun presentatie niet kunnen lezen
willen wij u toch de presentaties niet onthouden. Via de
homepage (klik op plaatje) van onze site kunt u de
presentaties oproepen van David Šittler en Barbora
Kopáčková en zien dat er zeker werk wordt gemaakt van
hun ervaringen.

Op de vraag van hun Příbramse collega’s of de Hoornse
brandweerlieden aan deze activiteit deel wilden nemen
was het antwoord natuurlijk positief. Dus zullen ook 4 x
2 Hoornse brandweerlieden de strijd aangaan en wellicht
ook winnen.

In oktober komt er opnieuw een delegatie naar Hoorn.
Onze vertegenwoordiger uit het bestuur, Peter Snoeks, is
altijd op zoek naar gastouders voor deze studenten die
een maand lang onderdak zoeken.

Samen met deze groep zullen 2 van onze bestuursleden,
de heren Tartaud en Snoeks, meereizen om met name de
contacten op gemeentelijk niveau weer eens te
motiveren voor een grotere uitwisseling in het kader van
zorg, sport en welzijn. Ons bestuur zal daartoe in die
dagen een overleg plannen.
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Denkt u nu ook dat het leuk zou zijn om zo iemand in
Hoorn wegwijs te maken en hem/haar daarnaast kan
motiveren bij zijn studie dan kunt u dat graag laten
weten via info@stedenbandhoorn.nl

AHOJ-Vereniging Vrienden NederlandTsjechië & Slowakije
Via de link Ahoj brengen wij opnieuw 2 artikelen over
2014 - Het jaar van de Tsjechische Muziek.
Daarnaast maken wij u attent op de tentoonstelling
Antonin Dvořák in het kader van het jaar van de
Tsjechische Muziek.

Deze tentoonstelling wordt gehouden in de Grote Kerk
van Beverwijk waar met prachtige striptekeningen
Renata Fučiková het bewogen levensverhaal vertelt van
een van de grootste Tsjechische componisten. De
tentoonstelling is op 14 juni jl. geopend door de heer
Jaroslav Horák ambassadeur van de Tsjechische
Republiek.
Kijk voor meer informatie op http://www.culturalvillage.com/ en dan zoeken naar Cultureel Dorp Wijk
aan Zee
Plaats: Grote Kerk, Kerkstraat 37A, 1941 GC Beverwijk
Datum tentoonstelling tot en met 16 juli 2014
Toegang gratis
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Festival Oude Muziek Utrecht
Muziek uit het Habsburgse Rijk is dit jaar het centrale
thema van het befaamde Festival Oude Muziek dat
plaatsvindt van 29 augustus tot 7 september 2014 in
Utrecht. Tsjechische musici en componisten spelen daar
vanzelfsprekend een belangrijke rol in.
Kijk voor meer informatie en kaartverkoop:
www.oudemuziek.nl

