Jubilejní strážnické slavnosti už za dva měsíce
Do otevření 70. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2015
a 33. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice 2015 zbývá méně než
sedmdesát dní. Srdečně vás zveme na největší setkání příznivců folklorního
dědictví v České republice.
PhDr. Jan Krist, ředitel Národního ústavu lidové kultury a prezident
festivalu uvádí: „Pro mne osobně, stejně jako pro spoustu mých folklorních
známých, ale také pro většinu muzikantů, zpěváků a tanečníků, jsou
„strážnické slavnosti“ – jak se také Mezinárodnímu folklornímu festivalu
říká – především každoročně se opakujícím svátkem. Příležitostí setkat se ve
Strážnici s přáteli, kteří jsou naladěni na přibližně stejnou vlnu a těší se na
to, co mohou na festivalu uvidět a uslyšet, čím některé pořady rozšíří jejich
znalosti a povědomí o našich lidových tradicích, stejně jako o tradicích jiných etnik. Většinou jsou to
lidé, kteří jsou často sami aktivní a zanícení pro rozličné aktivity ve všemožných kulturních žánrech. A
tak dovedou ocenit vystoupení jiných a vytvořit neopakovatelnou atmosféru ve festivalových
hledištích.“
Nabídka bude široká a pestrá. Mezi tradiční programové stálice festivalu jistě patří programy v areálu
skanzenu: setkání se zpěvem a vínem, přehlídka tradičních řemesel, folklorní klub a škola a tvůrčí
dílny a hry v areálu skanzenu. Nebude chybět přehlídka dětských lidových muzik Muzičky. Kostel
svatého Martina rozezvučí posvátné písně ze sbírky Františka Sušila v pořadu Vyšla Hvězda na kraj
světa. V sobotu odpoledne projde městem oblíbený slavnostní průvod. Po dvou letech se na
festivalová pódia vrací pořad národnostních menšin žijících v České republice Domovina. V nedělní
pěvecké soutěži ve skanzenu Máme to v rodině letos budou soutěžit tátové a synové. Nebude chybět
tradiční Odpoledne s dechovkou a velmi populární Noci s hudci.
A na jaké programové speciality se můžete těšit? Program zahraničních souborů Z krajin za obzorem
přivítá hosty ze všech pěti kontinentů. Třicátá, jubilejní,
bude velmi populární soutěž o nejlepšího tanečníka
slováckého verbuňku. Do zámecké expozice chystáme
vzpomínku na významného zakladatele festivalu,
primáše Slávka Volavého. O vzájemných strážnických a
rozhlasových inspiracích v lidové písni, hudbě a tanci
bude nedělní dopolední pořad Se Strážnicí 70 let na
společných vlnách.
Už dnes vás zveme na hlavní večerní programy. Páteční
připravují Magdalena Múčková a Jana Polášková.
Jmenuje se Uprkův kraj a chce divákům přiblížit Slovácko
ve vší jeho kráse, barevnosti a rozmanitosti. Představí se
jednotlivci, soubory a skupiny ze všech oblastí – Podluží,
strážnického, kyjovského, uherskohradišťského Dolňácka,
Horňácka a Uherskobrodska, moravských Kopanic,
hanáckého Slovácka, luhačovického Zálesí.

Sobotní večerní program na Bludníku bude reflektovat skutečnost, že festival vznikl kdysi jako jediný
celostátní, tedy československý. Pořad Kde domov mů(ô)j připravuje Juraj Hamar, dlouholetý
spolupracovník festivalu a přibližuje jej takto: „Bude to scénická freska o našich národoch a
národnostiach, o ich živote a viere, o tradičnej ľudovej kultúre a jej scénických podobách. Strážnický
festival, okrem iných hodnôt a funkcií, prinášal počas celej histórie aj nové cesty, hľadania a možnosti
inscenovania folklóru na scéne. O to viac je práve jubilejný 70. ročník výzvou pre autorov uviesť ďalšiu
zaujímavú podobu scénického programu.“
Podrobný program MFF Strážnice najdete na našich nových internetových stránkách
http://festivalstraznice.cz/ Postupně budeme doplňovat informace o jednotlivých pořadech a
účinkujících. Na tomto místě si můžete prohlédnout bohatou fotogalerii z uplynulých ročníků a také
výběr z festivalových plakátů.
Ještě upozorňujeme, že v současné době probíhá soutěž O nejzajímavější fotografii z MFF Strážnice.
Soutěž je určena všem věkovým skupinám, profesionálům i amatérům. Výherce získá volné
vstupenky na festival. Vítězné fotografie budou vystaveny v průběhu festivalu přímo ve Strážnici.
Fotografie je možné do soutěže přihlašovat do konce dubna 2015.
Strážnice, 21. dubna 2015
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