Инфо о ПХД-у у 2007. години

ПХД У 2007. ГОДИНИ
Путујуће хаику друштво у 2007. години
је било нешто мање активно него што је то
желело. За то су највише криви разлози личне
природе , најчешће породични.
То не значи да се није мислило о
многим
догађањима
и
договорима
и
обећањима датим у најбољим намерама.
Извињавамо се и настојаћемо да то исправимо.
У току ове године распоред рада и
путовања Путујућег хаику клуба је изгледало
овако:
1. Предпромоција ''Новогодишње ноћи''
у Хаику клубу ''Шики'' у Београду,
29. март
2. Поводом 22. априла – Међународног
Дана планете Земље у новосадском
еколошком друштву ВРЕЛО приређено
је Хаику вече, 20. априла
3. На салашу Добровоја Зечевића, на
Ченеју крај Новог Сада, у сусрету
песника представњен је и ПХД,
28. априла
4. Гостовање у Студентском културном
центру у Крагујевцу, 23. маја
5. Хаику вече у Градској библиотеци у
Ужицу, 6. јуна
6. На 2. Међународном новосадском
књижевном фестивалу – Драган Ристић
из Ниша, Александар Павић из
Гајдобре, Саша Шево и Чланови ПХД-а
у ''Дечијем селу'' у Сремској Каменици ,
28. августа
Очигледно је да ће се у умереном
ритму и завршити рад ПХД-а до краја ове 2007.
године.
У наредној, 2008. години имамо велике
планове и надамо се да ћемо их у доброј вољи,
дружењу и међусобној сарадњи и остварити.
Уједно, подсећамо на значајан датум, и
као што смо то и навели у нашој
прошлогодишњој збирци ''Новогодишња ноћ''
имамо намеру, као ПХД, да обележимо
80. годишњицу од објављивања прве озбиљне
анализе (не спорадичних стихова ту и тамо), и
антологијског
приступа
јапанској
традиционалној поезији, на српском језику, од
стране Милоша Црњанског под називом
''Песме старог Јапана'' 1928. године – чиме је
хаику ушао на велика врата на наше просторе.

Поводом 22. априла –
Међународног Дана планете
Земље у новосадском
еколошком друштву ВРЕЛО
приређено је Хаику вече,
20. априла

Плакат и учесници (и најављени)

Бора Латиновић, Гога Стојановски
(у позадини Саша Шево, Зоран Додеровић, Стојан
Симић – Крпица, Александра Милетић...)

28. априла, nа салашу
Добривоја Зечевића, на
Ченеју крај Новог Сада

Песници ''озбиљне'' поезије

Деца из ''Дечијег села'' - сликају

Вита и Песник са неба, са
''Одшкринутим вратима''

Гостовање у ''Кутији
шибица'' у Студентском
културном центру у
Крагујевцу, 23. маја

Ненад Глишић - домаћин вечери
и Чланови ПХД-а

Због провале облака непосредно пред
представљање – малобројна публика

Хаику вече
у Градској библиотеци
у Ужицу, 6. јуна

Љубинка Тошић – организатор и
домаћин промоције ''Новогодишње
ноћи'' и хаику вечери са учешћем и
хаику песника из Ужица и околине

Отварање вечери: Зоки Антонић, Тања
Дебељачки и Љубинка Тошић

Читање стихова

На 2. Међународном
новосадском књижевном
фестивалу – Драган Ј. Ристић
из Ниша, Александар Павић
из Гајдобре, Саша Шево и
Чланови ПХД-а у ''Дечијем
селу'' у Сремској Каменици ,
28. августа

Заједничка слика са децом без родитеља:
Саша Шево, Драган Ј. Ристић, Бране
Ђорђевић и Александар Павић

ПХД библиографија:




9 бројева Гласника ПХД – а, ПХД, 2006.
''НОВОГОДИШЊА НОЋ'' – Збирка хаику
песама, СФЕРА/ПХД, 2007.
''ТРАГОВИ ПО ПРАШЊАВОМ НЕБУ'' ,
Збирка Гласника ПХД-А из 2006. год. –
ЦЕП/ПХД/СФЕРА - у припреми

Путујуће хаику друштво
Putujuće haiku društvo
Travelling Haiku Fellowship
_______________________________________

Oсновано је 17. априла 2006. године
од стране коаутора збирке хаику
песама «Одшкринута врата», који су
у периоду од 2. јула 2004. до
24. новембра 2005. године у виду
«хаику каравана» промовисали књигу у
десет градова у земљи и у два града у
иностранству.
Циљ
Путујућег хаику друштва је
популаризација ове традиционалне
јапанске песничке форме где год је то
могуће – самостално, или уз помоћ
хаику песника и хаику пријатеља.

Чланови - оснивачи:
 ГОРАН ПОЛЕТАН,
Аустралија
 ЗОРАН АНТОНИЋ,
Ветерник
 БРАНИСЛАВ ЂОРЂЕВИЋ,
Нови Сад
 ВИТОМИР МИЛЕТИЋ –
ВИТАТА, Петровардин
 АЛЕКСАНДАР
ОБРОВСКИ, Нови Сад
Нови Сад, 24. октобар 2007. године
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