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Vážení návštěvníci našeho MFF Červený Kostelec,
včera po 18. hodině zazněla dlouho očekávaná slova pana starosty, která
oznámila oficiální zahájení 64. MFF Červený Kostelec. Po nutných ceremoniích se
rozjel úvodní program našeho pětidenního festivalu. Zprvu až romanticky
naladěný začátek, který obstarala skupina Vesna, byl nenásilným přechodem od
folkloru k ryze rockové muzice skupiny Olympic. I když jsem si zprvu nebyl jistý,
zda právě skupina Olympic je to pravé k zahájení folkloru mezinárodních rozměrů,
byl jsem velice mile překvapen, jak se zcela zaplněný areál výborně bavil. Tento
koncert byl asi jedním z nejvíce navštívených koncertů za poslední čtyři roky a
plně konkuroval (co do návštěvnosti) hlavním sobotním programům ostatních
ročníků.
Hojnou návštěvu jistě podpořilo i počasí, které vyšlo na jedničku. Přál bych si,
aby se i ostatní dny nesly ve stejné pohodové atmosféře, aby si účinkující ze všech
koutů světa festival i město Červený Kostelec užívali plnými doušky a my diváci
prožili spoustu folklorních zážitků. Pořadatelům v čele s ředitelem MKS panem
Tomášem Šimkem držím pěsti, ať jim síly vydrží až do pozdních nedělních hodin.
Krásné festivalové dny nám všem.

Richard Bergmann, místostarosta

INFORMACE PRO DIVÁKY!!!
❖ Každý návštěvník obdrží při vstupu do areálu náramek (každý den jiné
barvy), kterým se bude prokazovat u pokladen.
❖ V areálu je zajištěna zdravotní služba Pavel Novák a Pavel Pecold –
zdravotní problémy hlaste organizátorům nebo ve štábu označeném
červeným křížem.
❖ Prosíme rodiče, aby dávali pozor na své děti a nepouštěli je do prostoru u
plůtku před pódiem (obzvláště při vystoupení italských praporečníků)!

Na co se můžete dnes těšit?
1. Itálie - praporečníci
2. Španělsko
3. Rusko
4. Kostarika
5. Maďarsko
6. Kyrgyzstán
7. Indie
8. Brazílie
9. Slovensko - Očovan

10. Španělsko
11. Rusko
12. Kostarika
13. Maďarsko
14. Kyrgyzstán
15. Indie
16. Brazílie
17. Slovensko - Očovan

Renesanční Italové
Italský soubor pochází z malého městečka Cori,
vzdáleného 40 km od Říma. Je jedinečný, protože velmi
dbá na historii a tradice. Odlišuje se od ostatních
italských souborů tím, že jsou jejich násady praporů ze
dřeva, přičemž každý člen souboru má svůj vlastní
prapor, který se liší od ostatních vahou. Celý italský soubor jsou praváci,
levorucí praporečníci by narušovali symetrii.
Oblečení i obuv, které mají praporečníci na sobě, jsou ručně šité na míru a
jedná se o přesnou repliku renesančního oděvu. Těšte se na skvělou show v podání
italských vlajkonošů!

Primátor se může radovat
Španělský soubor včera vystupoval v Dobrušce. Už cestou Španělé zjišťovali,
zda je v Dobrušce restaurace či hospoda, kde by mohli ochutnat české pivo. Snaha
pečovatelky obohatit je návštěvou domu F. L. Věka se nesetkala s úspěchem,
neboť tanečníci byli před vystoupením značně nervózní a pořád trénovali.
Ve svém vystoupení předvedli nádherné tance i kroje v doprovodu španělské
hudby a kastanět. Celou cestu zpátky se zase dotazovali na pověstné české pivo a
pečovatelka je nakonec musela dovést do jedné z náchodských hospod – žízeň
byla uhašena.

Víte, že…
❖ nejmladším souborem festivalu je ruský soubor
s průměrným věkem 15 let?
❖ španělský soubor Valdemedel tvoří většinou rodinní příslušníci, je jich celkem 50
a do České republiky se podívali poprvé?
❖ jedna členka souboru z Indie ztratila hned první den pas a několik Indů si hned
první večer zabouchlo dveře, takže ani recepce si večer nevydechla?
❖ indický soubor přiletěl do České republiky postupně třemi lety v počtu 57 osob?
K nám do Červeného Kostelce dorazilo 27 členů. Nebojte se, Indové se neztratili,
zbytek si přebrala pečovatelka ze šumperského festivalu.
❖ indický soubor již zvládl „oddělat“ jednu varnou konvici, když si v ní místo vody
vařil mléko?
❖ včera byl na Kostarice Svátek matek? Jedná se o jeden z jejich nejvýznamnějších
svátků. Stejně důležité jsou Vánoce a Den nezávislosti.
❖ z důvodu přepravních limitů nebylo Indům umožněno přepravit část tanečního
vybavení pro akrobacii, a tak bylo nezbytné vyrobit kovový díl nebo hledat
adekvátní náhradu? Pokud by se to nepodařilo, akrobati by letěli do ČR
„zbytečně“. Tajemník MěÚ pan Fišer přislíbil pomoc a oslovil pana Košuta, zda
by bylo možné chybějící díl doplnit. A to se podařilo. Indové byli doslova dojati
velkou ochotou. Dnes budou tančit jen pro pana Košuta a pana Fišera.
❖ Brazilci jsou velmi čistotný národ? Vzhledem k vysokým teplotám panujícím
většinu roku v Brazílii se sprchují i několikrát denně. Hned po příjezdu se sháněli
po pračce a žehličkách. Naštěstí jsou ubytováni u „švadlenek“.
❖ kyrgyzský soubor dostal přezdívku „žolík“? Pořadatelé festivalu se teprve o
víkendu dozvěděli, že alžírský soubor nedostal víza. Ředitel MKS Tomáš Šimek se
pustil do nelehkého úkolu sehnat na poslední chvíli náhradu. Podařilo se to
nejen díky jeho velikému úsilí, ale i díky velké obětavosti Kyrgyzů, kteří
přicestovali do Prahy z Paříže linkovým autobusem. Pro Červený Kostelec je
návštěva z Kyrgyzstánu premiérou.
❖ indický soubor vystupoval na festivalu ve Francii a na několik dní se musel vrátit
zpět do Indie, poté se na MFF vrátil opět do Evropy? Bubny poslali poštou
z Francie, protože pošta je levnější než letecká doprava.

Ohlédnutí za včerejším večerem
Se svolením zveřejňujeme reakci paní Vlasty
Seidelové na včerejší vydařený večer, kterého se
zúčastnilo na 2500 diváků:
„Díky pořadatelům za skvělý koncert, užili jsme si to
přenádherně! I když zrovna na tomhle záznamu to vypadá, že obecenstvo bylo
poněkud chladné... ve skutečnosti ale bylo plné energie a nadšení, alespoň v naší
části. Olympic je skvělý a Petr Janda obdivuhodný chlapík s nadhledem a
profesionál se vším všudy.
“
Za milý komentář vřele děkujeme.

Redakce střípků

U nás se baví staří i mladí
Jako každý rok máme pro vás přichystané řemeslné trhy a spoustu stánků
s jídlem a pitím. Od pátku do neděle budou vždy od 10:00 probíhat řemeslné
trhy a dílny.
Na návštěvníky bude čekat více než 40 trhovců, mezi jinými účast přislíbila např.
malířka nádherných barevných vitráží, výrobkyně voňavých mýdel či pekařka
chleba či výrobce zboží z vrbového proutí.
Nudit se nebudou ani naši nejmenší, neboť od pátku do neděle bude dětem
k dispozici herní zóna u školy. Těšit se mohou na atrakce, které už znají
(např. dřevěný kolotoč), ale i na půjčovnu koloběžek Kostka a stánek Mini Terra
ZOO.
Protože kyrgyzský soubor přijel na poslední chvíli, nebyl jeho medailonek
zařazen do oficiální festivalové brožury. Přinášíme vám exklusivní informace
o tomto souboru.
Kyrgyzstán se nachází ve Střední Asii na starobylé hedvábné
stezce. Země má 6 milionů obyvatel a je světově známá jako
rodiště spisovatele Čingize Ajtmatova, jehož knihy jsou
přeložené i do češtiny. Soubor je složen ze studentů hudební
školy jménem F. P. Šubina. Taneční skupina se jmenuje Umaj.

