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Pro ostravský Čtyřlístek – centrum pro osoby se zdravotním postižením bude letošní říjen v podzimních barvách alespoň
symbolicky laděn i v "barvách duhy". V pondělí 3. října se totiž uskuteční jubilejní, již 15. ročník tradičního koncertu Všechny barvy
duhy. Po dvouleté, covidem zaviněné pauze, se koncert opět vrací do Národního divadla moravskoslezského na jeviště Divadla
Antonína Dvořáka. 

Hlavními aktéry koncertu budou i letos talentovaní lidé se zdravotním postižením. Uvidíme a uslyšíme skvělé muzikanty a zpěváky –
z ostravské Múzické školy a Lidové konzervatoře, spolupracující na tomto koncertním projektu s ostravským Čtyřlístkem od samého
počátku. Nebudou chybět ani hudebníci a tanečníci z neziskových organizací – hudební skupina Mentallica ze spolku Naděje pro
všechny nebo tanečníci z Bílé holubice, osvěžující každoročně program těchto koncertů novými nápady, stejně tak jako členové
hudební skupiny Rytmy pořadatelské organizace – Čtyřlístku centra pro osoby se zdravotním postižením Ostrava. Ta již několik let
spolupracuje s ostravským muzikantem a hudebním pedagogem Kubou Kupčíkem, který si spolupráci s "Rytmáky" nemůže
vynachválit. Čtyřlístek letos opět přizval ke spolupráci vynikající Dětské sborové studio Ostrava-Jih, jež loni doprovázelo hostující
zpěvačku Annu K. a vzbudilo bouřlivé ovace publika. Letošním partnerem účinkujících zpěváků, hudebníků a tanečníků se
zdravotním postižením bude výrazná osobnost české kulturní scény, hudebník, skladatel, textař, aranžér a herec Ondřej Gregor
Brzobohatý. Na koncertu Všechny barvy duhy jej bude doprovázet saxofonista Matouš Kobylka. Ondřej G. Brzobohatý je autorem
mnoha hudebních hitů, jako skladatel se věnuje muzikálu i scénické a filmové hudbě. V loňském roce vyprodal koncertní halu Gong
ve Vítkovicích úspěšným koncertem s Janáčkovou filharmonií Ostrava, na letošní říjen připravuje mj. vlastní koncert v Grand
Ballroom Bohemian National Hall v New Yorku. S Ondřejem Gregorem Brzobohatým si letos zazpívají i mladičká studentka Lidové
konzervatoře a Múzické školy v Ostravě Anna Opartyová a členové Dětského sborového studia Ostrava-Jih. V programu však čeká na
diváky i řada dalších překvapení a není pochyb o tom, že i letos se mají návštěvníci koncertu Všechny barvy duhy v Divadle
Antonína Dvořáka na co těšit. 
Na patnáctém ročníku koncertu Všechny barvy duhy spolupracuje pořadatelská organizace – Čtyřlístek – centrum pro osoby se
zdravotním postižením Ostrava s Národním divadlem moravskoslezským. Koncert se koná pod záštitou hejtmana
Moravskoslezského kraje Ivo Vondráka, prezidenta Asociace poskytovatelů sociálních služeb Jiřího Horeckého a náměstka
primátora města Ostravy Zbyňka Pražáka. Koncert se uskuteční díky finanční podpoře Moravskoslezského kraje a statutárního
města Ostravy. 
Každý, kdo na letošní koncert Všechny barvy duhy zavítá, se může těšit na kvalitní zábavu a zároveň svou účastí podpoří desítky
účinkujících – lidí se zdravotním postižením, kteří se i touto formou snaží překonávat svůj zdravotní hendikep. Vstupenky na koncert
jsou k mání v předprodeji Národního divadla moravskoslezského. 
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Foto: Ondřej Gregor Brzobohatý – patron účinkujících a host letošního koncertu Všechny barvy duhy 
Foto: Anna Opartyová z Lidové konzervatoře a Múzcké školy Ostrava si letos zazpívá také s Ondřejem G. Brzobohatým. 
Foto: Agentura Brodhers, s. r. o. a archiv 
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