středa 14. srpen 2019
.ÚVODNÍK.
Milí návštěvníci,
začíná 65. ročník Mezinárodního folklorního festivalu v Červeném Kostelci.
Tolik let si v našem kraji připomínáme folklorní tradice našich předků. V roce
2019 je to také našich třicet svobodných let. A právě festival, na kterém se
sejdou lidé ze všech koutů světa – Japonska, Francie, Panamy, Argentiny,
Velikonočních ostrovů, Bulharska, Itálie, Srbska, Taiwanu, USA, Slovenska a
Česka – je svátkem svobody, přátelství a různorodosti národních tradic.
Festivalové střípky letos prošly grafickou úpravou a změnilo se i
osazenstvo redakce. Nezbývá nám než poděkovat předchozím
přispěvatelům a pokračovat v této festivalové tradici.
A vám přejeme, ať si celý festival naplno užijete!

VODNÍK P R O G R A M D N E .
16:30 Stavění máje před festivalovým areálem
18:00 Slavnostní zahájení 65. ročníku festivalu
koncert Kostelecké cimbálovky
koncertní speciál Richarda Krajča a Nikose Grigoriadise

.SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ.
1. Itálie - 2. Mostár (SK) - 3. Japonsko - 4. Srbsko - 5. Velikonoční ostrovy 6. Bulharsko - 7. Taiwan - 8. Chemlon (SK) - 9. Argentina – 10. Francie 11. Panama - 12. Hadářek

VODNÍK Z A J Í M A V O S T I .


Minimálně dva členové souboru

z Taiwanu se domluví česky.


Bulharský soubor vyjel vlastním

autobusem v úterý ve 2:30 a včera
večer už vystupoval v Dobrušce.


Hned po příjezdu na ubytování

byla ze strany nejmladších umělců
poptávka po wifi připojení už při vystupování z autobusu.


Do Prahy nepřicestovaly celkem 3 kufry z Panamy. Doufáme, že dorazí
dnes. Přesto to dobrou náladu souboru neohrozilo.



Největší zájem je o pivo. Bulhaři na chvíli uvěřili vtipu jejich pečovatele,
že v Čechách je více pivovarů než obyvatel. Taiwaňané si ho dopřáli
k večeři a Panamci prostřednictvím své pečovatelky už také sháněli
„cervezu“ (už znají slovo pivo).



Taiwanský soubor už od úterý zdraví všechny náhodné kolemjdoucí naší
mateřštinou „dobrý den“.

.SOCIÁLNÍ SÍTĚ.
Sledujte nás – Označte nás! Na facebooku nebo instagramu (@mff.cz)
najdete zákulisí akcí a jednotlivé soubory na cestě nebo třeba v ubytování.
Když nás označíte ve svých příspěvcích, budeme je rádi sdílet.

STÁNKYSTIKA.
je věda zabývající se stánky a statistikou. Mezi její postupy patří
konfirmační a explorační analýza, pozorování a sumarizace. Redakce se jí
bude zabývat až do neděle. Kolik druhů piv je ve stáncích v nabídce? Kde
nebo jakou si můžete dát kávu? Mají pro nás stánkaři dostatek zásob? Již v
dalším čísle začne tým odborníků odpovídat na tyto palčivé otázky…

.REAKCE NÁVŠTĚVNÍKŮ | NA CO SE TĚŠÍTE? .


Těšíme se celý rok na váš festival, jsme tady od včerejška. Nejvíce se
těšíme na galavečer a na dnešní zahájení na Krajča. Dívali jsme se na
soubory – zaujala nás Panama,
Velikonoční ostrovy a taky ty
české a slovenské. Tatiana
s manželem



Na Krajča se těším a taky na
soubory a na jídlo. Denisa



Já tam chodím hlavně za
kamarády. Terezka



Hlavně na ty veterány a na průvod městem. Jakub



Každý rok jezdíme na tenhle festival, který je úžasný. Za prvé je
mezinárodní, takže máme trochu srovnání a zavzpomínáme si na mládí
ve folklorním souboru. Pavla s manželem

.POZVÁNKA NA ZÍTŘEK.
Zítřejší nabitý program se 12 různými soubory začíná v přírodním areálu
v 18:00. Souběžně s ním vystoupí v 19:00 v Divadle J. K. Tyla VUS Ondráš
z Brna s folklorním muzikálem „Krajinou času“. Těšíme se na vás!

Děkujeme všem partnerům festivalu:
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