KISS MÓNIKA HEGEDŰMŰVÉSZ GRAFIKÁIBÓL
MEGRENDELHETŐ KIADVÁNYOK:

1.
2.

MŰVÉSZETI ALBUM (Vers-rajz album, 96 színes oldal)

JÉZUS ÉS A GYERMEKEK (Gyermek-foglalkoztató és színező könyv, ill.
füzet, A4-es méret)
3. IGE-KÁRTYÁK (21 féle)
(pdf, új ablakban nyílik meg)
4.

MIATYÁNK (Imakártya-sorozat magyar és angol nyelven)
(pdf, új ablakban nyílik meg)

5. FALINAPTÁR 2020
(pdf, új ablakban nyílik meg)
További várható kiadványok karácsonyig:
6. LÉLEK-SZERELEM (Rajz-meditációk az emberi és isteni szeretetről)

7. ISTEN ANGYALAI (A legelső rajz-sorozatom átdolgozásából készült
kiadvány, négysoros versekkel)
8. VERS-IMÁK (A Vers-rajz album “kistestvére”, rövidebb versekkel és
könnyed rajzokkal)
9. LÉLEKSZIRMOK – LÉLEKSUGARAK (Gondolat-gyűjtemény)

A kiadványokról érdeklődni lehet:
Kiss Mónika
E-mail: monika.hang@freemail.hu
Telefon: 06-20-219-0186

Bemutatkozás
Kiss Mónika vagyok, 1968. június 7-én születtem Kecskeméten, majd a bajai Szent
Antal Plébánián, a „Barátok templomában” kereszteltek meg, 1968. július 13-án.
Nyolc éves koromban kezdtem el a zenei tanulmányaimat.
A középiskolai és főiskolai évek befejezéseként a Zeneakadémián kaptam meg a
hegedűművészi diplomát, 1991. március 7-én.
Zenekari munkával kezdődött az önálló életem: két éven át a Magyar Állami
Operaház Zenekarában dolgoztam, majd 1993-tól 2008-ig a Magyar Rádió
Szimfonikus Zenekarában játszottam az első hegedű szólamban.
Később még óvodákban, nyugdíjasházakban, kórházban és börtönben is sikerült
örömet szerezni a hegedűjátékkal.
1995-ben férjhez mentem, következő évben megszületett kislányunk, Emese.
1996-ban találtam rá a Jó Pásztor, JÉZUS Hangjára, Igéjére, a megvilágosító,
tiszta és éltető forrásra! A Szentírás azóta mindennapi táplálékom, egyénileg és
közösségi keretben is legfőbb tanulmányom.
2004-ben Medjugorjében vettem részt zarándokúton.
Ennek az útnak a hatására született meg a Zenei áhítat c. DVD-lemezem.

Ezen a helyen érhető el a lemez anyaga:
https://www.youtube.com/watch?v=lXzwlRSYcGk&t=306s
2014-ben „A hozzáértő segítő” címmel dr. Hélisz Katalin előadó vezetésével
megtartott keresztény lelki gondozói tanfolyamot végeztem el.
2012-ben férjem és édesanyám elhunyt, 2014-ben pedig édesapám is.
2013-ban kezdtem el verseket és történeteket írni, később gondolat-gyűjteményt is
összeállítottam.
2017 tavaszán pedig a rajzolással is megpróbálkoztam. Azóta majdnem kétszáz
grafika született, különböző keresztény és zenei témákban.
Ebben az évben „Isten arcvonásai” címmel egy 45 vers-rajz „testvér-párt”
tartalmazó művészeti albumot készítettem el, mely az elmúlt évek alkotói
gyümölcstermésének összegző munkája.
Valamint több további kiadványt készítettem el 2019. tavasza óta.
Elérhetőségeim:
Kiss Mónika
06-20-219-0186
E-mail: monika.hang@freemail.hu

