čtvrtek 15. srpen 2019
.ÚVODNÍK.
Milí návštěvníci,
včera jsme zahájili náš folklorní festival opravdu velkolepě, přírodní areál
navštívilo celkem 2 467 diváků (2 299 dospělých a 168 dětí). Přilákal je koncert
Richarda Krajča a Nikose Grigoriadise se skvělou Kosteleckou cimbálovkou.
Ještě před koncertem nám chlapi z Hořiček za živého hudebního doprovodu
profesionálně postavili májku, kterou najdete u spodního vchodu.
Dnes se nám ovšem představí i naše soubory, kterých ve večerním
programu uvidíte celkem dvanáct. Některé ale už vystupovaly například
v úterý v Dobrušce (Bulharsko, USA), dnes v polském Pstroužném (Srbsko)
nebo na náměstí ve Vrchlabí (Mostár, Taiwan, Bulharsko, Japonsko).
A my pro vás ve střípkách připravily pár nových rubrik. Užijte si dnešní den!

VODNÍK P R O G R A M D N E .
18:00 Folklorní svět u nás
19:00 Krajinou času – folklorní muzikál
s programem v přírodním areálu
21:00 Vystoupení zaoceánských souborů

(VUS

Ondráš),

souběžně

.PROGRAM.
1. Itálie - 2. Chemlon (SK) - 3. Francie - 4. USA - 5. Bulharsko 6. Mostár (SK) - 7. Srbsko - 8. Chemlon (SK) - 9. Francie – 10. USA 11. Bulharsko - 12. Mostár (SK) – 13. Srbsko – 14. Taiwan – 15. Argentina –
16. Velikonoční ostrovy – 17. Japonsko – 18. Panama

VODNÍK Z A J Í M A V O S T I .


Na

Velikonočních

ostrovech nemají domy čísla
popisná. Pokud někdo někoho
hledá, prostě se zeptá a každý
mu poradí. Celý ostrov má
6 200 obyvatel.


Velký zájem v souboru

Taiwanu vzbudila česká Kofola.


Autobus francouzského souboru řídí pouze jedna řidička. Ta bravurně
zvládá jízdu s velkým vozidlem, ačkoli měří pouze 152 cm.



Italský soubor si s sebou přivezl kýtu parmské šunky, rajčata, sýry,
omáčky a vlastní obří hrnce. Na včerejší oběd pak pozval naše
pečovatelky a pana vrátného.



Na Velikonočních ostrovech nejsou vysoké školy, pouze 4 střední.

STÁNKYSTIKA | ČESKÝ POKLAD.
V malém průzkumu, čemu se ve stánkystice věnovat, na prvním místě
zvítězilo pivo. Nuže, tady jsou očekávané výsledky. V areálu a předareálí
najdete celkem 12 druhů piv, ze 7 různých pivovarů, které vaří svá piva v 6
různých krajích. 1 pivo je dokonce zahraniční. Nejčastěji pak bylo zastoupeno
pivo jedenáctistupňové. Pracovníci našeho výzkumného ústavu včera

odebrali tři vzorky a zjistili, že kvalita je dobrá. Alkohol je do 18 let zakázán,
stánkaři mají i ochucená, nealkoholická piva nebo malinovku.

ROZHOVOR | ISHII KADZUMI .
Ishii Kadzumi je vedoucí japonského souboru KiraKira Hikaru Arts Japan,
která přesně dnes slaví své 59. narozeniny.
Co vás přivedlo k tomu založit a vést tento soubor?
Jako šestnáctiletá studentka jsem sama byla součástí podobného folklorního
uskupení. Jezdili jsme po světě a ukazovali lidem tradiční tance různých koutů
Japonska. Navštívili jsme i tehdejší Československo. Viděla jsem, jak diváci
po světě oceňují naše umění a rozhodla se
ho šířit dál se svým souborem.
Vykazují vaše vystoupení typický obraz
japonské kultury?
Každá část Japonska má své tradiční
tance a hudbu. Náš soubor ukazuje průřez
mnohými z nich od severu na jih. Všechny tance už od mala studuji a vyučuji.
Kromě toho také havajské a moderní tance.
Jaké státy jste se souborem už navštívili?
První zahraniční vystoupení bylo na Havaji. Folklorního festivalu jsme se prvně
účastnili v Indonésii, potom jsme byli třeba v Singapuru, na Filipínách a
minulý rok v Německu.
Mají vaše vystoupení nějaká poselství nebo hlubší význam?
Snažím se navázat na svého učitele, který se snažil ukazovat japonské tance
a hudbu ve smyslu míru po tragédii v Hirošimě. Mým cílem ale je všechno
předávat veselejší formou.

.REAKCE DIVÁKŮ | ČÍM JE PRO VÁS FOLKLOR ?.


Něčím novým, konečně je v Kostelci zase nějaká příjemná změna. Denisa



Takovou českou tradicí, kulturou. Terezka



Je to něco, co tu má tradici.
Nejvíce

jsem

představení

zvědavý
všech

na

cizích

kultur. Jakub


Především kroje, nádherná
hudba,

úžasné

prostředí.

tančení

v souboru

Pavla


25

let

horáckých písní a tanců Vysočan v Jihlavě. manžel paní Pavly


40 let života. Tatiana



Jsme na něj zvyklí, chodíme se na něj podívat každý den, každý večer.
paní na autobusovém nádraží

.POZVÁNKA NA ZÍTŘEK.
Zítřejší program začíná už ve 13:00, kdy začíná řemeslný jarmark, v průběhu
odpoledne taky budeme zpívat a hrát ve městě. V 16:00 nás čeká sraz
veteránů a taky hraná prohlídka výstavy „Komise hodnotí výstavní stánky“.
Folklorní program v přírodním areálu začíná v 18:00, od deváté večer VUS
Ondráš představí program „Odrášovské putování“.
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