Roztančená Strážnice
Téměř pět desítek pořadů připravují autoři pro jubilejní 70. ročník Mezinárodního folklorního
festivalu Strážnice 2015 a 33. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Dnes bychom vás rádi
upozornili na programy, které vás vtáhnou do děje a při kterých rozhodně nebudete muset sedět na
jednom místě.
K nejoblíbenějším strážnickým pořadům se řadí průvod účinkujících souborů, skupin a muzik ulicemi
města (so 27. 6., 15.00 – 17.00). Letos jej obohatí krojované skupiny z okolních obcí. Průvod vyjde od
Skalické brány a jako každoročně skončí na náměstí, kde se účastníci představí krátkými výstupy.
Jezdíte do Strážnice s úmyslem něco se přiučit? Novou písničku nebo tanec? Pak právě pro vás je
pořad Zatancujme si (so 27. 6., 20.30). Letos se
můžete pod vedením folklorního souboru Lipovjan
naučit horňáckou sedláckou. Ladislav Jagoš píše:
„Seznámíte se se základním krokem a tanečními
figurami lipovské sedlácké, které vtiskl její současnou
podobu Jan Miroslav Krist, v letech 1977–1980
vedoucí souboru Lipovjan, ve spolupráci s CM Jarka
Miškeříka z Velké nad Veličkou. Při nácviku
,mistrovské‘ sedlácké a sedlácké z Nové Lhoty se
budeme opírat o popisy tanců Zdenky Jelínkové a
osobní vzpomínky na její taneční semináře, které pro
folklorní soubory organizovala v 80. letech minulého století.“ Hrát bude Horňácká cimbálová muzika
Petra Galečky.
Příjemnou součástí slavností je pořad Tance s přáteli (neděle 28. 6., 10.30), ve kterém účinkují
především diváci, hlediště je prázdné a krojů minimum. Autorka Zuzana Bošeľová zve: „V amfiteátru
Zámek se návštěvníci festivalu pod lektorským vedením hostujících souborů ze zahraničí naučí typické
tance zemí či regionů, odkud hosté přicházejí. Škola tance je zároveň školou kultur a strážnické jeviště
malým ostrovem v moři rozmanitosti světa.“
Typickým obrázkem strážnických slavností je
zaplněný park návštěvníky a hloučky kolem
muzik. Zábavy a Noc s hudci jsou vyhledávány
stále víc. Jan Blahůšek vysvětluje: „Zde mají
diváci k lidové a zlidovělé písni nejblíže a často
dochází k proměně, kdy se z návštěvníka
festivalu stává účinkující, ať už si to rozdá s
,konkurenty‘ ve zpěvu, nebo využije hudebního
doprovodu k tanci. Tady folklor prostě žije,
tady se zpívá, tancuje a pije…“ S cimbálovými
muzikami a dechovými hudbami se můžete
setkat na obvyklých scénách v zámeckém parku – Pod Šancama, U Hájenky, U amfiteátru Zámek a Na
Ostrůvku. S kým si letos budete moci zazpívat? V pátek (19.30 – 02.00) zahrají Horňácká cimbálová
muzika Martina Hrbáče, CM Vojara, dechová hudba Šarovec, DH Šohajka, v sobotu (12.00 – 03.00)
CM Stanislava Gabriela, CM Friš, HCM Libora Supa, DH Fryštácká Javořina, CM Michala Miltáka, CM

Grajcar, CM Dukát, DH Svárovanka, CM Burčáci, CM Strážničan a HCM Petra Galečky a konečně
v neděli (10.00 – 17.00) CM Demižón, DH ZUŠ Veselí nad Moravou a HCM Petra Mičky.
Na závěr jsme si nechali pořad s nezaměnitelnou atmosférou. Je prvním festivalovým pořadem a jeho
repríza jedním z posledních. Odehrává se ve skanzenu a letos
nese název Víno si nás vychovává (pátek 26. 6., 17.00 a
neděle 28. 6., 13.30) s podtitulem Kdy mají ženy největší
radost z pití vína? Když jej pijí jejich muži. Nepočítáme-li
pořady Dětské Strážnice, tak první festivalové minuty můžete
strávit ve společnosti tanečníků Hradišťanu, Světlovanu,
Marýnky, sborů z Bojkovic, Tvrdonic a dalšími. Autoři
František Hrňa a Miloslav Hrdý upozorňují: „Všechny dobré
aktivity z minulých deseti let ponecháváme zapojeny, to je úschovna dětí, zpěvný stánek a lože
poslední pomoci. Přátelé, mějte vždy po ruce skleničku, jinak se moc nenapijete! Skvostná vína
nelijeme do ušmudlaných šálků!“
Ještě zveme k návštěvě naší internetové stránky www.festivalstraznice.cz, kde se objevila významná
položka – seznam účinkujících letošního ročníku (zatím mimo zahraniční soubory). Na našem
facebookovém profilu https://www.facebook.com/festivalstraznice finišuje veřejná soutěž o nejlepší
fotografii z festivalu. Těšíme se na setkání s Vámi!
info@nulk.cz, festival@nulk.cz
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