Pozvání na nedělní program Strážnických slavností
V neděli bývá ve Strážnici vždycky volněji. Po sobotním proudu návštěvníků jsou zámek, park, skanzen i
amfiteátry volnější. Zřejmě i to je důvod, že se v neděli na festivalu setkáváme se stále větším počtem rodin
s malými dětmi. Rádi bychom vám představili nedělní pořady a přesvědčili vás o tom, že strážnické slavnosti
rozhodně nekončí v neděli nad ránem u muziky a že rozhodně stojí za to vydržet v jihomoravském městečku
o den déle.
Nedělní festivalové dění začíná slavnostní bohoslužbou za účasti domácích i zahraničních souborů v kostele
Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici (ne 9.00).
Pokračují Zábavy při cimbálových a dechových hudbách ve festivalovém areálu (10.00 – 17.00). Navštívit
můžete probíhající výstavy: Lidový oděv na Moravě, Skromné umění a fotografická výstava k výročí
festivalu v areálu zámku.
Nedělní dopoledne nabízí hned tři pořady. Na amfiteátru Zahrada
proběhne pořad Se Strážnicí 70 let na společných vlnách aneb O
vzájemných strážnických a rozhlasových inspiracích (10.30). Autor Zdeněk
Tofel pořad přibližuje: „Chceme vzpomenout na legendy, přivítat
osobnosti i svěží vítr do plachet moravské, slezské, české i slovenské
folklorní provenience. Však i rozhlasové vlny byly dlouhá léta společné…
Pečlivě a dlouze jsme vybírali písně, každý dle svého přesvědčení a cítění
jednu z těch 'životních', která v nás budí hluboký citový prožitek, probouzí poetiku či je spjata s nějakým
neobyčejným příběhem nebo i humorem, navíc s propojením na Strážnici a rozhlas.“ V pořadu se představí
BROLN, Danaj, Valašský Vojvoda, ensemble FLAIR, lidová muzika z Třemošné a Ĺudová hudba Stana Baláža.
Záštitu převzal generální ředitel Českého rozhlasu Peter Duhan.
Druhým programem jsou Tance s přáteli (10.30, amfiteátr Zámek), kde se návštěvníci festivalu pod
lektorským vedením souborů ze zahraničí učí typické tance zemí či regionů, odkud hosté přicházejí.
Do třetice je to pořad Máme to v rodině (10.30, skanzen amfiteátr), ve kterém budou tátové a synové
společně soutěžit ve zpěvu o přízeň diváků (více tisková zpráva „Festival ve skanzenu“). Soutěžící jsou
z rodin, kde se zpívalo napříč generacemi, i z rodin, kde se stala lidová písnička novým koníčkem.
Pokud už budete ve skanzenu, zveme vás na muzikantskou veselohru pro děti Zvuky nie sú muky alebo Od
píšťalky k husličkám (11.30, skanzen areál). Děti si mohou zazpívat a vyzkoušet rytmickou zdatnost.
Účinkuje Slovenský ľudový umelecký kolektív.
A ve skanzenu můžete strávit i nedělní odpoledne při pořadu Víno si nás vychovává (13.30 – 15.30, skanzen
areál). Při pořadu si můžete zazpívat, pokoštovat víno a také ve vzdělávat při semináři na téma „Falešná
vína“. Ve skanzenu zastihnete výstavu Hliněné stavitelství na Moravě.
K nedělnímu programu neodmyslitelně patří Odpoledne s dechovkou (14.30, amfiteátr Zámek). „ Letošní
program pro všechny příznivce dechové hudby bude věnován osobnosti Stanislava Pěnčíka, upravovatele,
neúnavného organizátora, průkopníka účinkování dechových kapel na strážnickém festivalu a dlouholetého
autora festivalového pořadu dechových hudeb,“ dodává Jiří Štica, autor pořadu. Zahrají dechová hudba
Blatnička, Velký dechový orchestr z Němčic nad Hanou, Dechový orchestr Sempre při ZUŠ Zábřeh a Dechový
orchestr ZUŠ Veselí nad Moravou.

Závěrečné pořady festivalu můžete prožít na amfiteátru Bludník. K těm tradičním patří repríza pořadu
zahraničních souborů Z krajin za obzorem (14.00). Účinkující vám podrobněji představíme ještě
v nadcházejících dnech. V této chvíli prozradíme jen to, že vystoupí hosté z Argentiny, Beninu, Číny,
Maďarska a Slovenska.
Letošní programovou novinku najdete v závěru festivalu. Program V dobrém sa rozejdem… (15.30) chce být
folklorní hostinou k 70. ročníku MFF Strážnice 2015. František Hrňa, člen autorského kolektivu, píše:
„Součástí programu bude kromě hudebního a tanečního rautu také raut faktický – vína, sýry, masné
produkty, zelenina a dále módní přehlídka vín s názvem 'Víno a krása, jakou jste nemohli dosud vidět'. Po
skončení programu proběhne FOTOSAFARI – pózování přítomných 'zasloužilých folkloristů' fotografům
v příjemném prostředí stadionu Bludník a jeho okolí.“ Vstup je zdarma pro všechny. Zahrají muziky Harafica,
Strážničan a horňácká muzika Martina Hrbáče. Zazpívají mužské sbory
z Lipova a Moravské Nové Vsi. Zatančí Plzeňský lidový soubor Mladina,
Slovenský ľudový umelecký kolektív, Soubor lidových písní a tanců Danaj,
Soubor valašských písní a tanců Jasénka a Taneční soubor Hradišťan.
Při slavnostním ukončení festivalu (16.30) můžete potleskem ocenit
laureáty a vítěze letošního festivalu. Zamáváte zahraničním souborům a
můžete se začít těšit na další ročník strážnických slavností.
Věříme, že vás nedělní programová nabídka zaujala, nebudete z festivalu utíkat, ale prožijete s námi i
sváteční nedělní den. Srdečně zve autoři pořadů, muziky i soubory.
info@nulk.cz, festival@nulk.cz, foto: archiv souboru Valašský Vojvoda a Magdalena Šťastná
Strážnice, 10. června 2015
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