Festival ve skanzenu
Přijměte naše pozvání do Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve
Strážnici. Tento skanzen se pro festivalové pořady otevře v pátek
26. června v 17 hodin a uzavře v neděli kolem čtvrté odpolední. Mnoho
pořadů jsme vám představili už v předchozích tiskových zprávách (dále
jen TZ). Hned u vchodu vás přivítáme heslem: „Nemusíte už nikam
chodit, prožijte festival ve skanzenu.“
Otevření i ukončení festivalového dění ve skanzenu patří pořadu s muzikou, zpěvem a vínem. Letos se
jmenuje Víno si nás vychovává (pá 17.00 a ne 13.30) a více jste si o
něm mohli přečíst v tiskové zprávě „Roztančená Strážnice“.
Do skanzenu jsou zasazeny všechny pořady Dětské Strážnice, které
jsme Vám představili v předchozí tiskové zprávě (TZ Dětská
Strážnice). Pro pořádek zopakujme, že prvním dětským festivalovým
programem je pořad projektu Tady jsme doma s podtitulem
Písnička k domovu (pá 17.00). Dětská Strážnice ve skanzenu pak
pokračuje v sobotu. Hlavní taneční pořad nese název Dětský folklor
na jevišti (10.30), přehlídku dětských lidových muzik najdete pod názvem Muzičky (15.00). V rámci Dětské
Strážnice bude v sobotu otevřen Dětský dvůr (10.30 – 17.00) s muzikou, zpěvem, divadlem, dílnami a
voňavým kvítím.
Během soboty bude otevřena Přehlídka tradičních řemesel (so 10.00 – 17.00), která
představuje současné držitele ocenění Nositel tradice lidových řemesel. Martin
Šimša doplňuje: „Záměrem je ocenit takové jednotlivce, kteří budou i v následujících
letech aktivně pracovat a svoje znalosti zprostředkují další generaci výrobců.“ Letos
můžete obdivovat ruční tkaní, modrotisk, soustružení, tradiční hračky, výrobu
krojové obuvi, dlabané výrobky, hudební nástroje, figurky z kukuřičného šustí,
pletení z orobince, řezbu perníkových forem, horňáckou výšivku, březové metly, košíkářství, výrobu textilních
květů, štípané holubičky, výrobky z perleti a rohoviny, pletení ze slámy či výrobu hanáckých krojů.
Máte-li chuť se vzdělávat, pozveme vás do Folklorní školy, tentokrát s názvem Gastro vitae (so 13.00). Pořad
volně navazuje na loňskou novinku – celodenní program věnovaný přípravě lidových jídel. Bude o jídelníčku,
způsobu stolování, řádu a harmonogramu v kuchyni našich předků. Autorka Romana Habartová zdůrazňuje:
„Tradiční strava a kuchařské umění našich babiček není jakýmsi přežitkem či nostalgickou vzpomínkou na
časy dávno minulé, ale díky odbornému studiu a dokumentaci v terénu se znovu stává živou součástí našeho
svátečního i každodenního života s upozorněním na to, o co jsme naše stravování a chutě tolik šidili.“
Do skanzenu je zasazen i Folklorní klub, kterému jsme se věnovali ve zprávě „Do Strážnice nejen za muzikou“.
Slovácká čítanka (so 11.00) bude letos poetická a listovat v ní budou Jiří Jilík a Markéta Lukešová.
Sobotní podvečer vám ve skanzenu zpříjemní pořad Já mám doma trnku
(so 18.00) aneb Ovoce, zelenina a plodiny na Valašsku a Lašsku v písních a
tancích. Autorka Anna Hrčková vysvětluje téma pořadu: „Profesně se jako
etnografka dlouhodobě zabývám lidovou stravou, tak mě zajímalo, jak se
tato oblast odráží v lidových písních. Ve sbírkách jsem hledala texty písní, v
nichž se zpívá o jídle a o všem, co s ním souvisí. Chtěla jsem zjistit, jestli se
z písní dá poznat, co kde rostlo, co se vůbec pěstovalo na polích, které
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plodiny a jak se odrážejí v lidové kultuře vůbec.“ Pro větší zajímavost a regionální informovanost písně přiblíží
dvě spolu sousedící národopisné oblasti – Valašsko a Lašsko.
Ve skanzenu můžete během soboty zajít na film. Festivalové kino České televize (so 10.00 – 18.00) nabídne
např. pořady Vano fotí šohaje, Worldmusic z Moravy, Velcí malí zpěváci, Vinařův rok či Písničky
modloslužebníků.
Skanzen ožije i v neděli. Rádi bychom upozornili na soutěž ve zpěvu
s netradičním zaměřením. V pořadu Máme to v rodině (ne 10.30) budou
společně soutěžit tátové a synové. „Každý sám si vybral svou oblíbenou
písničku a na divácích pak bude, aby na hlasovacím lístku vybrali, která
dvojice se nejvíce líbila,“ doplňuje autorka Anna Maděričová. Se svými syny
zazpívají Erik Feldvabel, Josef Bazala, Ladislav Jagoš, Milan Pokorák, Radim
Snopek, Dušan Kovařík a další.
Rádi bychom ještě upozornili na muzikantskou veselohru pro děti Zvuky nie sú muky (so 14.00, ne 11.30, více
tisková zpráva „Dětská Strážnice“), při které se mohou děti seznámit s lidovými hudebními nástroji.
Zveme k návštěvě naší internetové stránky www.festivalstraznice.cz, kde se objevil důležitý odkaz Program
festivalu – Informace o pořadech. Podívat se můžete na výsledky soutěže o nejzajímavější fotografii
z festivalu. Mnoho zajímavostí, fotografií a ohlasů najdete na našem facebookovém profilu
https://www.facebook.com/festivalstraznice.
info@nulk.cz, festival@nulk.cz
Strážnice, 4. června 2015
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Festival se koná za podpory Ministerstva kultury
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