Televizní a rozhlasové přenosy z MFF Strážnice 2015
Mezinárodní folklorní festival přivítá tisíce návštěvníků akce přímo ve Strážnici. Mnoho dalších se může
akce účastnit prostřednictvím médií. Nabízíme přehled přímých přenosů a vysílání jednotlivých médií a
těšíme se na setkání přímo nebo zprostředkovaně.

ČESKÁ TELEVIZE
pátek 26. června od 6.00, ČT 2: Dobré ráno s Českou televizí
Vysílání z Muzea vesnice jihovýchodní Moravy ve Strážnici
sobota 27. června v 18.00, ČT 2: Tunel pod dějinami aneb Sedmdesát let zázraků
Mezinárodní folklorní festival ve Strážnici je jedním z nejstarších a nejznámějších folklorních festivalů
v Evropě. Vznikl v roce 1946 ze silných vlasteneckých pohnutek po devastaci národa a kultury během
německé okupace. Letos slaví už své sedmdesáté jubileum. K této příležitosti natočil režisér Břetislav
Rychlík autorský dokument, ve kterém spolu s pamětníky vzpomíná na největší folklorní osobnosti
Strážnice a pokouší se mapovat vývoj folklorismu od konce války až po současnost. Dozvíme se mimo jiné,
jak se B. Rychlík od sběrače kelímků vypracoval až na autora strážnických programů. Scénář a režie: B.
Rychlík. Účinkují: Břetislav Rychlík, Jiří Mrenka, Oldřich Krejčí, Jaromír Nečas, Dušan Holý, Karel Pavlištík,
Jiří Pajer, Pavel Popelka, Jiří Plocek, Juraj Hamar, Cecílie Jílková, Vítězslav Pálenský
sobota 27. června ve 20.20, ČT art: Kde domov mů(ô)j
Přímý přenos: Scénická freska o scénických podobách tradiční lidové kultury našich národů, o jejich životě a
práci, svátcích a víře, radosti a veselosti
neděle 28. června v 9.00, ČT2: Slavnostní bohoslužba
Přímý přenos: Mše svatá z kostela Nanebevzetí Panny Marie ve Strážnici za účasti domácích a zahraničních
folklorních souborů
Dále přímé vstupy z festivalu během jeho konání.

TELEVIZE NOE
čtvrtek 25. června ve 20.00: U nás aneb Od cimbálu o lidové kultuře
Vysílání Magdaleny Múčkové ze Strážnice v předvečer zahájení Mezinárodního folklorního festivalu
pátek 26. června ve 20.00: Slavnostní zahájení
Přímý přenos: Úvod jubilejního festivalu, předání Ceny Ministerstva kultury
za rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2014
pátek 26. června ve 20.30: Úprkův kraj
Přímý přenos: Slovácko jubilující Strážnici
sobota 27. června ve 14.30: Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku
Přímý přenos: 30. výročí založení obnovené soutěže tanečníků verbuňku
neděle 28. června ve 14.00: Z krajin za obzorem
Přímý přenos: Pořad zahraničních souborů

neděle 28. června v 15.30: V dobrém sa rozejdem…
Přímý přenos: Závěrečná folklorní hostina 70. ročníku MFF Strážnice 2015
neděle 28. června v 16.30: Slavnostní ukončení MFF Strážnice 2015
Přímý přenos z oficiálního zakončení s předáváním ocenění a laureátů

ČESKÝ ROZHLAS
úterý 23. června v 18.30: Na moravskou notu
Pravidelný pořad, jehož tématem bude vzpomínka na Slávka Volavého
Sobota 27. června, 10.00 – 12.00: Živě ze Strážnice
Vysílání z Muzea vesnice jihovýchodní Moravy
Sobota 27. června, 14.00 – 16.00: Živě ze Strážnice
Vysílání z Muzea vesnice jihovýchodní Moravy
Neděle 28. června v 10.30: Se Strážnicí 70 let na společných vlnách
Přímý přenos: O vzájemných strážnických a rozhlasových inspiracích v lidové písni, hudbě a tanci

RADIO PROGLAS
Radio Proglas odvysílalo jako pozvánku několik pořadů s tematikou strážnických slavností:
Na kraj Ameriky (pořad z MFF Strážnice 2014, ve vysílání leden 2015)
Hudba pravdy aneb setkání s láskou, vírou i nebem (pořad z MFF Strážnice 2012, ve vysílání únor 2015)
Slnoce ot Boga (pořad z MFF Strážnice 2013, ve vysílání duben 2015)
Proglas zve do Strážnice (pozvánka na aktuální ročník, ve vysílání květen 2015)
Odpoledne s dechovkou (pořad z MFF Strážnice 2011, 1. část, červen 2015)
Velká internetová soutěž o vstupenky na hudba.proglas.cz do 22. června 2015
Telefonická soutěž ve vysílání 15.–19. června 2015 od 10.30.
Sobota 27. června v 9.00: Vyšla Hvězda na kraj světa
Přímý přenos: Posvátné písně ze sbírky Františka Sušila
Sobota 27. června, 13.00 – 13.45: Živě ze Strážnice
Vysílání z dění festivalu se soutěží
Sobota 27. června, 14.15 – 15.00: Živě ze Strážnice
Sobota 27. června, 16.30 – 17.00: Živě ze Strážnice
Sobota 27. června v 18.00: Domovina
Přímý přenos: Pořad národnostních menšin žijících v České republice
Odpoledne s dechovkou (pořad z MFF Strážnice 2011, 2. část, červenec 2015)
Červenec 2015: Ohlédnutí za 70. ročníkem MFF Strážnice
Podzim 2015: Záznamy pořadů z MFF Strážnice 2015
info@nulk.cz, 16. června 2015

