Regionální folklorní sdružení Ostrava

Čtvrtletník členů folklorních souborů a jejich příznivců
VIII. ročník
říjen 2007

MINI…Kacabajka
M: malá, mrňavá, milá, mocná, míněná, mikro, metodologická, metalingvistická
I: investigativní, iniciovaná, inkantovaná, injunktovaná, infinitivní, inexaktní
N: naivní, naturální, necessní, nervózní, neartikulovaná, neovitální, neologická
I: in facto, in extremis, infantilní, inferioritní, infernální, ingenerní, inherentní
Taky si někdy připadáte jako Alenka v říši divů, když čtete noviny a nerozumíte
jim?
Proto vysvětlení: toto číslo Kacabajky je zcela maličké, ale o to důležitější, neb
Vám přináší velmi důležité informace a proto pečlivě čtěte a studujte a volejte a
ptejte se a mějte se…
HS

Pozvánky na významné akce v našem regionu:
•

20.10.2007

•

27.10.2007, 17.00 hod.

•

10.11.2007, 17.00 hod.

Koncert „Regiony jak je neznáme“
JKO

•

23.11.2007

koncert k 25.výročí Ostravičky
kino P.Bezruče, FM

•

1.12.2007

PRAMENY – INSPIRACE
Dům kultury města Ostravy

•

2.12.2007

Seminář k Pramenům a Inspiracím

•

13.-16.12.2007

SOUZNĚNÍ
Ostrava, Kozlovice, DK MO

Koncert k 30. výročí Ondřejnice
Stará Ves n.O
.
Koncert k 60. výročí Hlubiny
Dům kultury města Ostravy

Kromě toho spousta vystoupení přehlídek i festivalů na kterých se účastní soubory z našeho
regionu – tak všem držíme palce, ať se vše podaří a ať se všem divákům „náš“ folklór líbí tak,
jako doposud ba i více.
Srdečně Vás na všechny akce zveme a pozvěte co nejvíce diváků, ať nadšenců posedlých krásou lidové
kultury, písně tance a všeho přibývá!!

RUBRIKA
- postřehy – náměty – kritika – postřehy – náměty – kritika Od vydání posledního čísla KACABAJKY se toho mnoho událo, byly festivaly ve
Frýdku, v Ostravě, ve Lhotce, v Lomné, ale taky ve světě a mnoho souborů se jich
s úspěchem zhostilo – máme jen kladné reference – všem mockrát děkuji za to, co
děláte a držím palce, ať to i v tomto školním roce vydržíte. Bylo napsáno mnoho
článků – ale ne do Kacabajky, spoustu jste si mohli přečíst na www stránkách
Folklorního sdružení ČR a taky v časopise Folklór. Bohužel, do Kacabajky nikdo nic
neposlal a já nemůžu přebírat články odjinud a sama jsem nic nenapsala a proto
tentokrát tato rubrika je jen taková stručná – konalo se!

RUBRIKA
pozvánky – pozvánky – pozvánky – pozvánky-pozvánky

Folklorní sdružení Ostrava
pořádá koncert

REGIONY JAK JE NEZNÁME
v sobotu 10.listopadu 2007 v 17.00 hodin
v divadelním sále
Janáčkovy konzervatoře Ostrava
Vystoupí : SS Heleny Salichové, Ostrava – Poruba,
LSPT Ondřejnica, Stará Ves n.O., SLPT Hlubina Ostrava,
Haná, Velká Bystřice
Jedná se o soubory, které v letošním roce oslavují velmi významné výročí svého
založení a host, který oslavil podobné výročí v loňském roce – pracovní název
tohoto koncertu je 30+30+60+30.
Vím, že i jiné soubory měly v tomto roce výročí, ale to už by byla další
přehlídka našeho regionu a o tom by tento koncert neměl být.
Pokusíme se, abyste se o těchto souborech a o regionech dozvěděli něco nového,
zajímavého, netradičního…
Určitě přijďte a zvěte všechny kolem – chceme založit novou tradici!
Vstupné bude pouze symbolické – 50,- Kč/ 30,- Kč pro důchodce, děti a členy
FOS

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ OSTRAVA
SLPT HLUBINA OSTRAVA
vyhlašují

PRAMENY – INSPIRACE 2007
nesoutěžní přehlídku dospělých a mládežnických
folklorních kolektivů regionu Ostravy a Lašska

v sobotu 1. prosince 2007
divadelní sál Domu kultury Města Ostravy
Poslání přehlídky:

Nesoutěžní formou přehlídkových vystoupení prezentovat různé
formy a způsoby umělecké práce folklorních kolektivů
v regionu. Přispět k nové tvůrčí aktivitě a vytvořit prostor pro
předávání zkušeností a další inspiraci.

Podmínky účasti:

Soubor vystoupí s choreografií či pásmem, které ještě neprošly
přehlídkou PRAMENY v minulých letech a to v délce
maximálně 20 minut.
Vzhledem k propojení přehlídky PRAMENY a přehlídky
INSPIRACE, není podmínkou živá muzika, vystoupení může
trvat méně než 5 minut a může se jednat i o tzv. malou
jevištní formu.
Každý členský soubor zaplatí paušální startovní poplatek 20,Kč na osobu; soubor, který není členem FOSO pak 40,- Kč
na osobu. Poplatek je určen na malé občerstvení účinkujících.
Souborům FOSO bude proplacena cesta.

Předpokládaný program přehlídky:
8.00-12.00 hodin zkoušky – rozpis podle přihlášených souborů
13.00 hodin koncert PRAMENY
15.30-17.30 zkouška hosta
18.00 hodin koncert INSPIRACE – host Jarošovci z Mělníka
V neděli 2. prosince na Janáčkově konzervatoři v Ostravě
od 9.00do 14.00 hodin pak budou rozborové a výukové
semináře s odbornými lektory.
Přihlášky:

Vyplněné a orazítkované přihlášky pošlete na adresu:
Helena Skálová, SVČ Korunka, Korunní 49, 709 12,
Ostrava – Mariánské Hory nebo mailem na
skalovic@seznam.cz nejpozději do 9.11.2007!!!

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ OSTRAVA
Wattova 5, 702 00, Ostrava – Přívoz
PŘIHLÁŠKA na přehlídku folklorních souborů
PRAMENY - INSPIRACE 2007
1. prosince 2007, Dům kultury města Ostravy

Název souboru:----------------------------------------------------------------------------Název vystoupení:---------------------------------------délka:--------------------------

Vedoucí souboru:------------------------------počet účinkujících:--------------------

Choreografie:----------------------------------vedoucí muziky:-----------------------Technické požadavky: (mikrofony, CD přehrávače…):

Stručná charakteristika souboru a vystoupení:

Přihlášku zašlete nejpozději do 9.11.2007!!!

V letošním roce se nám opět sešly PRAMENY A INSPIRACE a proto jsme si
mohli pozvat hosta – bude to soubor Jarošovci z Mělníka, kteří budou mít
v sobotu večer od 18.00 koncert – bude to takový dáreček pro všechny
zúčastněné soubory, zároveň možnost podívat se na jiný region, jiné zpracování
folklorního materiálu.
Pro účastníky PRAMENŮ bude vstup na INSPIRACE zdarma, pro diváky bude
jen symbolické vstupné na odpolední PRAMENY 30,-; na INSPIRACE –
koncert Jarošovců v hodnotě 50,- Kč

D Ů L E Ž I T É;

I N F O R M A C E:

Připomínám všem termín 30.10.2007 k vyúčtování dotací, které Vám FOSO
v letošním roce nabízí. Pro jistotu ještě jednou zasílám dané informace:
Milí přátelé, kamarádi, vedoucí souborů - členů FOSO.
V první řadě bych Vám všem chtěla poděkovat za Vaši práci, za to, že se
věnujete svým souborům, ať dětským nebo dospělým a že to „u nás“ v našem
regionu tak dobře funguje. Věřte mi, že to zdaleka není pravidlem ve všech
regionech.
Pro letošní rok se výbor FOSO rozhodl přispět všem právoplatným
členům FOSO (tj. těm, kteří mají zaplacené členské příspěvky na rok 2007)
dotací (z dotací FOS ČR na HSV) ve výši cca 2000,- Kč na soubor. Tyto
dotace jsou určeny na: propagaci, kancelářské potřeby, poštovné, cestovné,
dopravné a dohody – tzv. OPP.
Pokud mi pošlete refakturaci na danou částku spolu s kopií původního
dokladu, bude Vám tato částka převedena na účet, případně přímo původní
doklad, který Vám bude proplacen z pokladny FOSO.
Jak už je téměř trvalým zvykem, včera bylo pozdě a proto mi dokladů,
které budete chtít proplatit nebo alespoň návrhy, co byste chtěli poslat posílejte
nejlépe ihned, ale vše včetně dokladů nejpozději do 30.10.2007, tak abychom
zase my vše včas vyúčtovali do Prahy.
Nejrychlejší cesta je: Helena Skálová
SVČ Korunka
Korunní 49, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
nebo mail: skalovic@seznam.cz
Kdo se neozve do 30.10.2007, bude mít smůlu a jeho částka bude
přerozdělena dalším souborům!!!

Pište, informujte, připomínejte – je to časopis nás
všech!!!
Dotazy, články, informace, nabídky, …. posílejte na adresu:

Helena Skálová, SVČ Korunka, Korunní 49, 709 12 Ostrava,
e-mail: hlubina.ostrava@seznam.cz; skalovic@seznam.cz
tel.: 596 624 041; 599 526 706
mobil: +420 605 756 025
Toto číslo občasníku KACABAJKA pro vás napsala, vytiskla a rozeslala:
Helena Skálová

Neprošlo jazykovou úpravou.

