„KLJUČEVI OD GRADA“ ZA DJECU

Jasna Held pripovijeda priče dubrovačkog kraja
Dubrovnik, 13. kolovoza 2019. – U sklopu popratnog programa Igara Ključevi od grada za djecu
pripovjedačica Jasna Held pričat će narodne priče dubrovačkog kraja iz zbirke Baltazara Bogišića, u
vrtu biskupijskog sjemeništa na Jezuitima u petak, 16. kolovoza s početkom u 19:30 sati.
Ulaz je slobodan.
Dubrovkinja Jasna Held od 1994. godine nastupa kao profesionalna pripovjedačica bajki i priča te
lutkarica. Godine 2004. sudjeluje na susretu europskih pripovjedača bajki EPOS u Njemačkoj, a nakon
toga se nižu učestali nastupi u inozemstvu, u Njemačkoj, Austriji, Velikoj Britaniji, Švicarskoj, gdje
pripovijeda tradicionalne priče i bajke odraslima, na engleskom jeziku. Renomirani pripovjedački
teatar iz Velike Britanije Jasnu Held preporučuje kao jednu od 10 najboljih europskih pripovjedača
izvan Velike Britanije. Od 2007. godine članica je HCDO-a (Hrvatskog centra za dramski odgoj) te
drži radionice i seminare odgajateljima, nastavnicima i članovima HCDO-a na temu pripovijedanja
bajki i priča.
Jasna Held prošle je godine na Igrama u crkvici sv. Stjepana u Pustijerni pripovijedala narodne priče
dubrovačkog kraja i okupila najmlađu festivalsku publiku u velikom broju te ih odvela u svijet narodnih
priča i bajki iz okolice Dubrovnika. Ni neočekivani pljusak nije zaustavio pripovjedaonicu, samo su se
mali znatiželjnici sklonili od kiše ispod volta kraj crkvice i nastavili ovo uzbudljivo putovanje. Ovog
ljeta, Jasna Held pokazat će umijeće pripovijedanja narodnih bajki i priča sakupljenih u okolici
Dubrovnika u vrtu biskupijskog sjemeništa na Jezuitima u petak, 16. kolovoza s početkom u
19:30. Ulaz je slobodan.
Dubrovačke ljetne igre, kao središte hrvatskog i svjetskog duha i kulture, kao mjesto stvaranja, a ne gostovanja, mjesto
susreta, ideja i novih umjetničkih izričaja, i ove su godine tradicionalno podržali Ministarstvo kulture RH, Grad
Dubrovnik, Dubrovačko-neretvanska županija te brojni sponzori i donatori: Mastercard, HEP, Tele2, OTP banka,
Tekstilpromet, Coca-Cola, ALH, Ford, Kraš, Caboga Stiftung, Hrvatska turistička zajednica, TZ grada Dubrovnika i
drugi, kako bi zajedno ostvarili ovaj najprestižniji kulturni događaj u Hrvatskoj.
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