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Kedy si bol naposledy dieťaťom?

Medzihmla je jednodňový literárny festival, ktorý v sebe spája autorské čítanie, 
živú hudbu a rôzne iné formy umenia či happeningov. Ideou celej akcie je prezentácia 
kvalitnej  literatúry  (poézie  i  prózy), hudby,  podpora  mladých  aj renomovaných 
autorov, poukázanie na nevyhnutnosť kultúry a literatúry v našich životoch a taktiež 
snaha  udržať  hladinu  kultúrneho  povedomia  na  vysokej  úrovni  aj  v meste  ako  je 
Lučenec.  V minulosti  sa  na  Medzihmle  predstavili  autori  a interpreti  ako  Pavol 
Rankov, Maroš Hečko, Monika Satková, Peter Prokopec, Martin Dzúr, Jozef Trtol, 
Hanka Košková či Ján Púček. 

Tento rok vstupuje Medzihmla už do svojho 4. ročníka, svoju cestu začínala 
v Centre voľného času, za posledné tri roky našla svoj domov v Novohradskom múzeu 
a galérii  v  Lučenci.  Vďaka  kvalite  a vhodnému  výberu  autorov  i  hudobných 
interpretov,  scénografii,  diváckemu  záujmu  a nadšeniu  organizátorov,  by  sa 
Medzihmla  nestratila  ani  v konfrontácii  s inými  a  väčšími  slovenskými  literárnymi 
festivalmi.

Organizátori  Medzihmly  veria,  že  samotné  autorské  čítanie  dokáže  posunúť 
literárne dielo do úplne novej roviny, niekedy ešte bližšie k ľuďom, k poslucháčom. 
Literatúra  v spojení  s hudbou,  zvukovými  vlnami,  videoprojekciou,  hrou  svetla  či 
úplnou tmou môže poskytnúť úplne iný druh zážitku, na aký je divák pri čítačkách 
zvyknutý. Práve preto sa čoraz viac zapája do programu Medzihmly aj divadlo, ktoré 
bude tentoraz prezentované poslucháčom 4.ročníka herectva na VŠMU v Bratislave 
Lukášom Pelčom s útržkom z monodrámy Katky Mišíkovej – Hitzingerovej. 

Novinkou je zahmlené kníhkupectvo, v ktorom si budete môcť zakúpiť knižky z 
renomovaných slovenských vydavateľstiev.  Medzi  nimi  aj  knihy  od autorov,  ktorí 
budú  priamo  na  Medzihmle  čítať  svoje  texty,  to  všetko  s prípadným  autorovým 
venovaním či autogramom.  

4. ročník literárneho festivalu Medzihmla sa bude konať 8. decembra 2012 (v 
sobotu)  o 18.  hodine  v priestoroch  Novohradského  múzea  a galérie  v Lučenci 
(Kubínyiho nám. 3).

Autori  a  interpreti,  ktorí  sa  predstavia  na  festivale  Medzihmla  2012:  Maroš 
Hečko,  Michal  Havran,  Andrea Bučková,  Peter  Prokopec,  Ján Púček,  Peter  Balko, 
Abdelrazak  Bouali,  Veronika  Ohrádková,  Jakub  Zaťovič,  Ivet  Neuschl,  Lucia 
Balážiková...

Organizátori  a spoluorganizátori:  Novohradské  múzeum  a galéria  v Lučenci, 
Peter Balko, Roman Priška, ArtPublic, Galéria Priestor, Ivan Siláči, Viktor Kurtiniak...

Viac info na internete (facebook - Medzihmla). 
Vstupné: symbolické euro.

Tešíme sa na Vaše medzipnutia...


