sobota 17. srpen 2019
.ÚVODNÍK.
Milí návštěvníci,
V pátek odpoledne jsme pro vás hráli a tančili ve městě. Soubory
procházely z areálu na náměstí, kde vystoupily u elektry a potom i
v travnatém prostoru u autobusového nádraží. Večer jsme to potom rozjeli
v přírodním areálu a ve folklorním programu po deváté večer krásně
pokračoval VUS Ondráš. Včerejší návštěvnost 944 diváků (z toho 131 dětí).
Dnes nás čeká Mše svatá, kterou navštíví i zástupci jednotlivých uskupení
v krojích. Odpoledne pak zvolíte nejoblíbenější soubor festivalu a ve
večerním Galapředstavení se od moderátorů dozvíte vítěze.
Užijte si s námi naplno slavnostní sobotní program!

VODNÍK P R O G R A M D N E .
10:00 Mše svatá
Řemeslný jarmark a dílny
14:30 Volba o nejoblíbenější soubor
18:00 Dětské okénko
20:00 Galapředstavení

.VOLBA O NEJOBLÍBENĚJŠÍ SOUBOR | 14:30.
1. Itálie - 2. Míkovjan (ČR) - 3. Argentina - 4. Srbsko - 5. Chemlon (SK) 6. Taiwan - 7. Francie - 8. Bulharsko – 9. Velikonoční ostrovy - 10. Mostár (SK)
– 11. Hadářek – 12. Panama – 13. Horní Bříza (ČR) – 14. Japonsko

.GALAPŘEDSTAVENÍ | 20:00.
1. Itálie - 2. Hadářek - 3. Velikonoční ostrovy - 4. Chemlon (SK) - 5. Panama 6. Horní Bříza (ČR) - 7. Japonsko - 8. Bulharsko – 9. Francie - 10. Míkovjan (ČR)
– 11. Argentina – 12. Srbsko – 13. Taiwan – 14. Mostár (SK)

ZAJÍMAVOSTI.


Japonský soubor v restauraci ve
Vrchlabí

dlouho

servírku,

aby

přemlouval
jim

prodala

6 půllitrů se Švejkem. Prodala.


Za taiwanským souborem si
našel cestu i vášnivý sběratel
banánových etiket. Snaží se najít
spřízněnou duši, která mu bude ochotna etikety z ciziny poslat.



Tchýně francouzské akordeonistky Martiny pocházela z Liberce. Město
v severních Čechách navštívila naposledy před 20 lety, přesto si
pamatuje česká slova: nádraží, kmín a hořčice.



Na Velikonočních ostrovech je nedostupná komplexní zdravotní péče.
S větším zdravotním problémem musí člověk letět 3 hodiny vrtulníkem
do Chile.



Název souboru z Argentiny „Albrícias“ představuje odměnu poslovi za
dobré zprávy.

STÁNKYSTIKA | ZDRAVOTNÍ ANDĚLÉ.
Nejdůležitější na světě je zdraví. A proto i
naši zdravotní andělé Pavel Pecold a Pavel
Novák byli podrobeni statistikům. Od středy
až do páteční noci vyřešili: 9 bodnutí vos, 2
řezné rány na ruce, 2 puchýře, 3 bolesti hlavy,
pád tanečnice (naražená a sedřená záda),
bouli na hlavě, odřené koleno, odřenou ruku, popáleninu, nevolnost,
počínající nachlazení, pád dítěte a krvácení z nosu. Děkujeme!

ROZHOVOR | ARNE.
Arne je zpěvákem folklorní skupiny Te manu, která
k nám na festival přijela až z Velikonočních ostrovů.
Jak a kdy se dostali první lidé na Velikonoční ostrovy?
Poprvé se lidé na ostrov dostali pravděpodobně
v 5. století. Je tu taková legenda, že nás tam přivedl
bájný Hotu matua a s ním připluli na pláž Anakena se
dvěma plavidly první lidé, před 1500 lety.
Jste všichni jedna rodina?
Ne, to není tak úplně pravda. Na ostrově je přes 14 různých oblastí, kde lidé
žijí. Nejsme ani jediný folklorní soubor – máme u nás i skupiny Matani, Mata
toa nebo Kirakira.
Jaké nástroje a oblečení používáte?
Oblečení je vyrobené z peří, mušlí, různých rostlin. Tetování o vás pak
prozradí, z jaké jste skupiny, např. od rybářů. Používá se taky různě barevná
hlína.

Kolik dětí má u vás typická rodina?
Dříve to bylo tak, že čím více dětí, tím víc se udělalo práce. Moderní doba je
ale jiná, rodí se jich už méně. Babička měla 19 sourozenců, moje maminka 14
a já už jen 7, ačkoli je to vaší optikou asi stále hodně.
Jak na vás působí naše země?
Je úžasná, všude spousta stromů a přírody. Jen vám prý přijde divné, že se
myjeme třikrát denně. U nás třeba po každém tanci skočíme do oceánu.

.REAKCE NA VEŘEJNOU OMLUVU.
Touto cestou bych rád přijal včerejší veřejnou omluvu Marcely Jiráskové za
to, že jsem na slavnostním zahájení neobdržel koláč. V pátek jsem už kousek
obdržel, ale navíc se šlehačkou a svíčkami. Zároveň se chci veřejně omluvit
režisérce Marcele Nejmanové za to, že na slavnostním zahájení neobdržela
koláč. Z principu. Tomáš Šimek

POZVÁNKA NA ZÍTŘEK.
Poslední festivalový den začíná už dopoledne, kdy od 10:00 bude možné
navštívit řemeslný jarmark a různé dílny. Ve stejnou dobu bude procházet
městem průvod složený z našich souborů. Od dvanácti nám budou v areálu
hrát muzikanti a ve 13:00 už tu bude Loučení s festivalem. Nenechte si ujít
poslední vystoupení souborů na letošním ročníku! Budeme se na vás těšit
v našem přírodním areálu i s posledními výtisky letošních střípků.
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