73. ročník Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2018“
a 36. ročník Folklorního festivalu „Dětská Strážnice 2018“
Zdá se, že to není až tak dávno, co se zámeckým parkem naposled nesla znělka strážnických slavností. A už je před námi další, tentokrát 73. ročník
Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice a zároveň 36. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Park, skanzen, zámek a město se opět zaplní
nedočkavými návštěvníky, kteří k nám zavítají, aby se potěšili prostou krásou rozličných tradic lidové kultury.
Tento ročník bude vskutku významný, i když samotný festival neslaví žádné kulaté či půlkulaté jubileum. Zato jej slaví celá naše země. Vždyť si
připomínáme 100. výročí vzniku Československé republiky, společného státu Čechů a Slováků. Je tedy co oslavovat. My se s hrdostí hlásíme k tomu, že
v roce 1946 po skončení strašlivé války vznikl náš festival pod názvem „Československo v tanci a zpěvu“. Historicky vzato, byl to vůbec jediný celostátní
folklorní festival, který seznamoval diváky s folklorními tradicemi v česko-slovenských souvislostech. Je tomu tak až dosud, protože „Strážnice“ dává
příležitost slovenským kolektivům v míře, jaké se českým souborům na slovenských akcích nedostává.
Připomeňme si též, že nejvýznamnější folklorní slavnosti na území bývalého Československa nejčastěji vznikly podle vzoru, či dokonce pod přímým
vlivem „Strážnice“. Dobovým jazykem řečeno, každý region chtěl mít svou vlastní malou „Strážnici“. Proto si v rámci letošního ročníku výročí vzniku
Československé republiky připomeneme velkými pořady „Síla tradice“ a „Galavečer hudby a tance“.
Jubileum roku 1918 však neochudí programovou skladbu slavností. Diváci mohou zhlédnout jak vystoupení zahraničních kolektivů ve variantách
programu „Z krajin za obzorem“, tak regionální folklor z Brněnska v pořadu „Ta brněnská mája tenká“. Ten se předvede ještě v několika dalších
pořadech. Zkrátka nepřijdou ani další regiony: Valašsko, Slovácko, území od Šumavy k Alpám a jiné. Opomenout nelze ani řadu programů Dětské
Strážnice.
Tak jako každý rok jsme pro návštěvníky slavností připravili více než dostatečnou nabídku. Máme se čím předvést. Naše kulturní dědictví je bohaté. A
tak jsme přesvědčeni, že Mezinárodní folklorní festival Strážnice spolu s Dětskou Strážnicí mohou být výrazným a důstojným příspěvkem České
republiky k Evropskému roku kulturního dědictví, které pro rok 2018 na návrh Evropské komise schválil Evropský parlament. A Vy, milí návštěvníci, se o
tom můžete sami přesvědčit. Tak ať se Vám u nás líbí!
PhDr. Jan Krist
předseda Programové rady MFF Strážnice

Informace (Information) Národní ústav lidové kultury, 696 62 Strážnice
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Program 73. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu „Strážnice 2018“
a 36. ročníku Folklorního festivalu „Dětská Strážnice 2018“
Čtvrtek 21. 6. 2018
9.30–11.30
amfiteátr Bludník
19.30–22.30 Ostrůvek

Z krajin za obzorem. Zahraniční pořad pro školy (Ľ. Voľanská)
Tanec bez hranic. Zábavný večer pro děti (M. Knitlová)

Pátek 22. 6. 2018
9.00–13.00 louky u Platanové aleje
17.00–18.30
skanzen-amfiteátr
17.00–19.00 skanzen-areál
19.00–19.30 busta Slávka Volavého
20.30–21.00

amfiteátr Bludník

21.00–22.30

amfiteátr Bludník

21.00–22.30

amfiteátr Zahrada

22.30–24.00
22.30–24.00
24.00–01.30
19.00–02.30

amfiteátr Bludník
amfiteátr Zahrada
amfiteátr Zahrada
zámecký park

Sobota 23. 6. 2018
9.00–10.00
kostel sv. Martina
9.00–12.00
amfiteátr Zahrada
10.00–11.00
10.00–15.00
10.00–22.00
10.00–18.00
10.00–18.00

skanzen-objekt E12
skanzen-areál
zámecký park
budova zámku
Zbojnická lúka

10.00–19.00

u amfiteátru Zámek

10.30–12.00

skanzen-amfiteátr

10.30–19.00
11.00–12.00

skanzen-areál
synagoga

11.15–12.15

skanzen-areál

13.00–14.00
13.00–14.30
13.00–17.00

skanzen-stodola B11
amfiteátr Bludník
skanzen-areál

14.00–15.00
15.00–16.00

synagoga
skanzen-amfiteátr

15.00–17.00
16.00–17.00
16.00–17.00
17.00–20.00

město
skanzen-stodola B11
Rytířský sál
amfiteátr Zámek

Rajská zahrada. Tvůrčí dílny a soutěže pro děti (M. Knitlová, M. Flašarová)
Tady jsme doma. U muziky (M. Maňáková, A. Schauerová)
Víno budí k zpěvu – voda k hněvu. Zpěv lahodný jako víno

18.00–19.30

amfiteátr Zahrada

18.30–19.30

Zbojnická lúka

Setkání u busty Slávka Volavého. Zahájení Noci s hudci

20.10–20.30
20.30–22.00

amfiteátr Bludník
amfiteátr Bludník

20.30–22.00

amfiteátr Zahrada

22.30–24.00

amfiteátr Bludník

22.30–24.00
22.30–24.00
12.00–03.00

amfiteátr Zahrada
amfiteátr Zámek
zámecký park

(F. Hrňa, M. Hrdý)

(P. Horehleď, V. Pálenský, K. Pavlištík)

Slavnostní zahájení MFF a Předání Ceny Ministerstva kultury za
rozvoj tradiční lidové kultury a folkloru za rok 2017 (K. Kovaříková)
Ta brněnská mája tenká. Hody na Brněnsku na přelomu 19. a 20. století.

Regionální pořad Brněnska (V. Kovářů, O. Mlejnek)
Pravidla strážnického provozu. Strážničané všem generacím
(T. Pálenská a kol.)
Z krajin za obzorem. Pořad zahraničních folklorních souborů (Ľ. Voľanská)
Z valašské pokladnice Anny Kutějové-Rokytové (J. Rokyta)

Z filmového archivu
Noc s hudci. Zábavy při cimbálových a dechových hudbách

(P. Horehleď, V. Ducháček)

Desatero (M. Múčková)
Soutěž o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

(J. Blahůšek, J. Teturová, R. Tuček)
Folklorní škola. Stařenka Poláčková z Archlebova (Z. Duroň, J. Teturová)
Dětský dvůr. Povím vám, děti, pohádku (E. Podešvová, T. Pálenská)
Festivalové kino ČT (garant Česká televize)
Festivalové kino TV Noe (garant V. Jaroš)
Sobota na Zbojnické lúce. Celodenní program s tanečními a hudebními
workshopy na obnovené festivalové scéně (M. Lukešová)
Jarmark chutí a vůní. S prázdným břuchem je aj u muziky smutno
(A. Grůzová, T. Ondrová )
Sokola chval, ale svého se drž. Pořad dětských folklorních souborů
(K. Macečková)
Přehlídka tradičních řemesel (L. Baňařová)

Instrumentář kapely RukyNaDudy jako zrcadlo doby

(M. Friedl) omezená kapacita sálu
Folklorní klub. Lidová čítanka aneb Vybráno ze zlatého fondu regionální
literatury (J. Jilík, M. Lukešová)
Folklorní škola. Úvazy šátků na Brněnsku (L. Tarcalová)
Zpěvá(č)ci aneb Žijí v písni domova (J. Rokyta, M. Múčková, K. Blažková)
Hody, milé hody. Vracovské hody s věncem a káčerem
(P. Hrbáčová, M. Lukešová)
Instrumentář kapely RukyNaDudy jako zrcadlo doby – repríza
Muzičky. Přehlídka dětských lidových muzik (P. Číhal)

Neděle 24. 6. 2018
9.00–10.00
Rytířský sál
10.00-15.00
Zámecká park
10.30–12.00 amfiteátr Zahrada
10.30–12.00
11.30–13.00

amfiteátr Zámek
skanzen-amfiteátr

12.30–14.00

amfiteátr Bludník

13.00–14.30

skanzen-areál

13.00–16.00

Zbojnická lúka

13.30–15.30
14.00–16.00
14.30–16.30
10.00–17.00

skanzen-areál
amfiteátr Bludník
Ostrůvek
zámecký park

Slavnostní průvod (J. Hořák)
Folklorní škola. Obrázky z Jasenné (D. Drápala, J. Rokyta)

Stroj času (M. Toncrová, M. Škopík) – omezená kapacita sálu

Finále soutěže o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku

(J. Blahůšek, J. Teturová, R. Tuček)

Však my k vám přijdeme zejtra zas aneb Loučit se nebudeme, však se
na poli nebo u muziky zase sejdeme (R. Ehrenbergerová)
Zatancujme si – Brněnsko. Výuka tanců pro diváky festivalu
(V. Kovářů, O. Mlejnek)
Předání Ceny České národopisné společnosti za r.2017(M. Novotný)
Síla tradice. Pořad věnovaný 100. výročí vzniku Československa a roli
lidové kultury v jeho vývoji (M. Pavlicová, L. Uhlíková)
Od Šumavy k Alpám. Pořad lidové hudby s malým cimbálem z Čech,
Bavorska a Rakouska (T. Spurný)
Galavečer hudby a tance. Pořad českých a slovenských profesionálních
uměleckých těles VUS Ondráš a SĽUK, věnovaný 100. výročí vzniku
Československa (R. Danajovič, S. Marišler)
Z valašské pokladnice Anny Kutějové-Rokytové – repríza
Z krajin za obzorem. Pořad zahraničních folklorních souborů (Ľ. Voľanská)
Zábavy a Noc s hudci. Zábavy při cimbálových a dechových hudbách

(P. Horehleď, V. Ducháček)

Stroj času – repríza – omezená kapacita sálu
Festivalové kino ČT – repríza
Písničky pod bílou čepicí. Veselé prozpěvování o pivu a pivečku v různých
regionech (M. Šimandl, J. Fraus)
Tance s přáteli (Z. Bošeľová)
Cimbál hraje prim. Setkání mladých cimbálových muzik z Moravy.
(K. Kovaříková, A. Maděričová)
Ta brněnská mája tenká. Hody na Brněnsku na přelomu 19. a 20. století.
Regionální pořad Brněnska – repríza
Boršické sedlácké aneb Nové písničky, klikaté cesty předávání a příběhy
boršických (V. Ondra)
Neděle na Zbojnické lúce. Odpolední program s tanečními a hudebními
workshopy na obnovené netradiční festivalové scéně (M. Lukešová)
Víno budí k zpěvu – voda k hněvu. Zpěv lahodný jako víno – repríza
To nejlepší na konec. Slavnostní program na zakončení MFF (P. Ryšavý)
Odpoledne s dechovkou (J. Štica)

Zábavy při cimbálových a dechových hudbách (P. Horehleď, V. Ducháček)

V neděli 24. 6. v 9.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužena slavnostní bohoslužba za účasti domácích a
zahraničních souborů.
Vstupné na festival
Vstupenka platí do celého festivalového areálu a na všechny pořady včetně expozic a výstav.
pátek 22. 6. - 250,– Kč; sobota 23. 6. - 350,– Kč; neděle 24. 6. - 150,– Kč
Permanentní vstupenka: pátek–neděle 22.–24. 6. - 550,– Kč; Permanentní vstupenka pro držitele ISIC karty - 300, – Kč
Jednodenní vstupné do areálu parku 100,- Kč (tato vstupenka neopravňuje k návštěvě pořadů na amfiteátrech)
Vstup zdarma - děti do 15 let, důchodci nad 70 let, TP, ZTP a ZTP/P (po předložení průkazu).

