Milí návštěvníci festivalové Strážnice,
buďte co nejsrdečněji zváni k návštěvě 77. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu ve Strážnici a jubilejního 40. ročníku Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Doufám, že dvě
sedmičky vročení budou šťastným číslem a pomohou naplnit
všechna očekávání, jež si po dvouleté pauze s festivalem spojujeme. Určitě to bude radost z osobních setkání s přáteli, muzikanty, tanečníky a zpěváky, kteří vytvářejí neopakovatelnou
atmosféru našeho festivalu. V uplynulých dvou letech jsme se
taková setkání – byť virtuálně – snažili zprostředkovat společně
s týmem iFolklor alespoň prostřednictvím vysílání na Facebooku
a na festivalovém kanálu YouTube, na něž navázaly přenosy Televize
Noe a České televize.
Letos se potkáme konečně naživo a společně si vzpomeneme i několik
významných výročí. Je to především sto let od narození Vítězslava
Volavého (1922–1984), osobnosti, jež stála nejen u zrodu strážnického festivalu, ale i pořádající instituce, z níž se po několikeré
transformaci stal dnešní Národní ústav lidové kultury. Etnografa,
ale především vynikajícího muzikanta Vítězslava Volavého si připomeneme hned v několika hudebních pořadech, stejně tak jako jeho
vrstevníka – redaktora folklorního vysílání brněnského rozhlasového studia, cimbalistu a dlouholetého spolupracovníka strážnického
festivalu Jaromíra Nečase (1922–2015). Výraznou měrou k rozvoji našeho festivalu přispěla i moravská etnochoreoložka Zdenka Jelínková (1920–2005), k jejímž nedožitým stým narozeninám
byl již před dvěma lety připraven pořad Cestami lidového tance.
Dva „covidové“ roky ostatně přinesly i celou řadu dalších výročí,
ke kterým se vrátíme v nedělním pořadu Covidoví jubilanti.
Stálicí v programu našeho mezinárodního folklorního festivalu
jsou vystoupení zahraničních souborů, které do Strážnice přijíždějí
prostřednictvím celosvětové organizace CIOFF (Mezinárodní rada
organizátorů folklorních festivalů a lidového umění). V pořadech
Z krajin za obzorem se v letošním roce představí folklorní kolektivy
ze Slovenska, Srbska, Rumunska, Gruzie a z Ukrajiny. Samostatný
pořad Za čěskimi horami je věnován hudebnímu folkloru Lužických
Srbů.
MFF Strážnice každoročně nabízí svým návštěvníkům pestro
programovou nabídku, během níž si přijdou na své diváci všech
věkových kategorií i rozmanitého vkusu. V letošním ročníku
je připraveno bezmála padesát pořadů hudebních, tanečních,
dětských, naučných, zábavných i interaktivních, které jsou umístěny
v jedinečném festivalovém areálu – v zámeckém parku, ve skanzenu,
v prostorách zámku i v ulicích města.
Není nic lepšího než strávit poslední červnový víkend ve Strážnici,
když se opět otevřou její starobylé brány zpěvu, tanci i dalším
projevům lidové kultury.
PhDr. Martin Šimša, Ph.D.
ředitel Národního ústavu lidové kultury
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PROGRAM

DS = Dětská Strážnice

ČTVRTEK | 23. ČERVNA 2022
9.30 – 11.30 hod. | amfiteátr Bludník | Z krajin za obzorem.
Zahraniční pořad pro školy (Markéta Vašulková)
19.30 – 22.00 hod. | Ostrůvek | Padá, padá rosenka.
Zábavný večer pro děti (Marie Flašarová) DS

PÁTEK | 24. ČERVNA 2022
10.00 – 14.00 hod. | louky u Platanové aleje | Vynálezy, co
změnily svět.
Tvůrčí dílny a soutěže pro děti (Marie Flašarová, Roman Zemánek) DS
17.00 – 18.30 hod. | skanzen-amfiteátr | Tady jsme doma…
Na řemesla! (Alena Schauerová, Magdalena Maňáková) DS
17.00 – 19.00 hod. | skanzen-areál | Píseň – jiná forma vína.
Návrat vína je návrat písní (František Hrňa, Miloslav Hrdý)
19.00 – 19.30 hod. | busta Slávka Volavého | Setkání u busty Slávka
Volavého. Zahájení Noci s hudci (Petr Horehleď, Vítězslav Pálenský)
20.00 – 20.30 hod. | amfiteátr Bludník | Slavnostní zahájení MFF
a Předání Ceny Ministerstva kultury za rozvoj tradiční lidové
kultury a folkloru za rok 2021. (Kateřina Kovaříková)
20.30 – 22.00 hod. | amfiteátr Bludník | Po nezarostlém
chodníčku.
Leoš Janáček jako sběratel lidových písní a tanců (Lucie Uhlíková)
22.30 – 23.30 hod. | amfiteátr Zahrada | Psohlavci.
(Stanislav Marišler)
22.30 – 24.00 hod. | amfiteátr Bludník | Z krajin za obzorem.
Pořad zahraničních folklorních souborů (Markéta Vašulková)
24.00 – 01.30 hod. |amfiteátr Zahrada | Z filmového archivu.
Promítání filmu Frona (garant Jiří Höhn)

10.00 – 15.00 hod. | skanzen-areál | Dětský dvůr.
Z Kopanic na Horňácko – vystoupení, taneční a řemeslné dílny
pro celou rodinu (Jarmila Sládková, Anežka Heinzlová) DS

20.30 – 22.00 hod. | amfiteátr Bludník | Cestami lidového tance.
Pořad věnovaný osobnosti etnochoreoložky Zdenky Jelínkové
(Martina Pavlicová, Jana Polášková)

10.00 – 17.30 hod. | skanzen-areál | Přehlídka tradičních
řemesel. (Josef Svoboda)
10.00 – 18.00 hod. | budova zámku | Festivalové kino Televize Noe.
(garant Vítězslav Jaroš)

20.30 – 22.00 hod. | amfiteátr Zámek | Z krajin za obzorem.
Pořad zahraničních folklorních souborů (Markéta Vašulková)

10.00 – 19.00 hod. | u amfiteátru Zahrada | Jarmark chutí a vůní.
Dojdi a okoštuj (Veronika Friedlová, Lenka Durďáková)
10.00 – 21.30 hod. | louky u Platanové aleje | Zbojníci pod
platany.
Celodenní program s tanečními a hudebními workshopy (David
Pavlíček, Markéta Vašulková)
10.30 – 12.00 hod. | skanzen-amfiteátr | Na mou duši, pes má uši.
Pořad dětských folklorních souborů (Pavel Růžička) DS
11.00 – 12.00 hod. | synagoga | Židovská hudba a zpěv.
Posvátné a profánní v hebrejských a jidiš písních (Zita SkořepováHonzlová) – omezená kapacita sálu

NEDĚLE | 26. ČERVNA 2022
9.00 – 10.00 hod. | Rytířský sál | Za hlasy a zvuky minulosti.
Živá píseň Strážnice Vítězslava Volavého a Jaromíra Nečase.
Poslechový pořad zvukových nahrávek (nejen) tradiční hudby.
(Michal Škopík) – omezená kapacita sálu – repríza

11.00 – 16.30 hod. | skanzen-areál | Naša dědina.
Pořad věnovaný vybraným kalendářním obyčejům a zvykům
z Hanáckého Slovácka (Jarmila Teturová, Zuzana Martinková)

10.00 – 13.00 hod. | louky u Platanové aleje | Zbojníci pod platany.
Dopolední program s tanečními a hudebními workshopy (David
Pavlíček, Markéta Vašulková)

13.00 – 14.00 hod. | skanzen-areál | Folklorní škola.
Co by každá hospodyňka… (Daniel Drápala)

10.30 – 12.00 hod. | amfiteátr Zahrada | Když Bonapart vojny
začal.
Hudební pořad (Tomáš Spurný)

13.00 – 14.30 hod. | amfiteátr Bludník | Zpěváčci.
Písňovou cestičkou k domovu (Zdeněk Vejvoda) DS
14.00 – 15.00 hod. | synagoga | Židovská hudba a zpěv.
Posvátné a profánní v hebrejských a jidiš písních (Zita SkořepováHonzlová) – omezená kapacita sálu – repríza
15.00 – 17.00 hod. | město | Slavnostní průvod.
(Vítězslav Hořák)

SOBOTA | 25. ČERVNA 2022

16.30 – 19.30 hod. | amfiteátr Zámek | Finále soutěže
o nejlepšího tanečníka slováckého verbuňku. (Jarmila Teturová)

10.00 – 11.00 hod. | Rytířský sál | Folklorní škola.
Úvazy šátků na Hané (Bronislava Millá, Magdaléna Barboříková,
Eva Zehnalová)

12.00 – 03.00 hod. | zámecký park | Zábavy a Noc s hudci.
Zábavy při cimbálových a dechových hudbách (Petr Horehleď,
Vojtěch Ducháček)

10.00 – 12.00 hod. | skanzen-areál | Píseň – jiná forma vína.
Návrat vína je návrat písní – repríza

16.00 – 17.00 hod. | Rytířský sál | Za hlasy a zvuky minulosti.
Živá píseň Strážnice Vítězslava Volavého a Jaromíra Nečase.
Poslechový pořad zvukových nahrávek (nejen) tradiční hudby.
(Michal Škopík) – omezená kapacita sálu

9.00 – 12.00 hod. | amfiteátr Zahrada | Soutěž o nejlepšího
tanečníka slováckého verbuňku. (Jarmila Teturová)

22.30 – 24.00 hod. | amfiteátr Bludník | Haná úrodná
a neznámá.
Pět století v nejbohatším kraji (Milan Heřman, Robert Šolc, Zuzana
Blahunková, Jan Žůrek)

11.00 – 12.00 hod. | skanzen-areál | Folklorní klub.
Slovácká čítanka aneb Vybráno ze zlatého fondu regionální
literatury (Jiří Jilík)

19.00 – 02.30 hod. | zámecký park | Noc s hudci.
Zábavy při cimbálových a dechových hudbách (Petr Horehleď,
Vojtěch Ducháček)

9.00 – 10.00 hod. | kostel Panny Marie | Andělové – Boží to
poslové. (Anna Hrčková)

22.30 – 23.30 hod. | amfiteátr Zahrada | Psohlavci – repríza

17.30 – 18.30 hod. | skanzen-amfiteátr | Muzičky.
Tvůrčí dílna interpretace lidové hudby pro mládež (Magdalena
Múčková, Zdeněk Vejvoda) DS
17.30 – 19.00 hod. | amfiteátr Zahrada | Za čěskimi horami.
Folklor Lužických Srbů (Vojtěch Kouba, Jana Šiktancová)
20.10 – 20.30 hod. | amfiteátr Bludník | Předání Cen České
národopisné společnosti za rok 2021. (Martin Novotný)

10.30 – 12.00 hod. | amfiteátr Zámek | Tance s přáteli.
(Zuzana Bošeľová, Maroš Červenák)
11.30 – 13.00 hod. | skanzen-amfiteátr | Zatancujme spolu!
Setkání rodinných tanečních generací z folklorních souborů (Anna
Maděričová, Jana Polášková)
12.30 – 14.00 hod. | amfiteátr Bludník |Covidoví jubilanti.
Neuskutečněná výročí souborů (Magdalena Múčková)
13.00 – 14.30 hod. | Ostrůvek | Odpoledne s dechovkou –
koncert DH Stříbrňanka. (Jiří Štica)
14.15 – 15.15 hod. | amfiteátr Bludník | Visoko som viskočel
alebo Na Myjave jarmek bol... (Viera Feriancová, Lenka Konečná)
15.30 – 17.00 hod. | amfiteátr Bludník | To nejlepší na konec.
Slavnostní galaprogram na zakončení MFF (Petr Ryšavý)
10.00 – 17.00 hod. |zámecký park | Zábavy při cimbálových
a dechových hudbách. (Petr Horehleď, Vojtěch Ducháček)
V neděli 26. 6. v 9.00 hod. bude v kostele Nanebevzetí Panny
Marie sloužena slavnostní bohoslužba za účasti domácích
a zahraničních souborů.
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