Regionální folklorní sdružení Ostrava

Občasník členů folklorních souborů a jejich příznivců
IX. ročník

Září 2008
Máme zase září, začátek nového školního roku, začátek nové sezóny
v divadlech a také začátek nové sezóny pro většinu souborů. Někteří nedávno
přijeli z festivalů, zájezdů a dovolených a ještě si v myšlenkách hýčkají krásné
vzpomínky a už se na ně tlačí nové akce, požadavky, povinnosti. Ale to vše se
dá zvládat, když je člověk se svými a dělá to, co ho baví – a to přece my, kteří
jsme spojeni lidovou písní, tancem, tradicemi a způsobem života jsme vlastně
všichni.
Tak do té nové sezóny hodně sil, chuti do práce a skvělých nápadů.
( A ještě něco pozitivního z lidových pranostik – jaké je počasí v září, takové
bude i v příštím květnu – tak se máme na co těšit!)

HS

Pozvánky na významné akce v našem regionu:
19. – 21.9.2008

Třebovický koláč
Ostrava – Třebovice

27. září 2008

Seminář + valná hromada FOSO

11.října 2008

INSPIRACE + Regiony jak je neznáme
DK města Ostravy

8.listopadu 2008

Koncert k výročí osobností regionu
JKGO

18.-21.12.2008

SOUZNĚNÍ

RUBRIKA
- postřehy – náměty – kritika – postřehy – náměty – kritika -

Co bylo, to bylo
Akcí bylo za prázdniny moc a moc, plno zájezdů, festivalů, vystoupení – u nás
v regionu to byl MFF ve Frýdku-Místku v červnu, pak pokračoval festival Poodří
Františka
Lýska,
v srpnu
byl
MFF
Folklor
bez
hranic
v Ostravě
www.folklorbezhranic.cz a hned na to Sochovy slavnosti ve Lhotce. A bylo pěkně a
počasí většinou vyšlo a pokud ne, tak se vše vyřešilo a nikde nebyl žádný velký
průšvih a divákům se to líbilo a už je to za námi a nikdo nic nenapsal a já už nevím,
co bych pořád psala a tak je to tak…
PS: Ve Strážnici v pořadu FOS ČR, který režíroval Mirek Ekart reprezentoval náš
region Slezský soubor Heleny Salichové – a byli výborní tak jako podle mého názoru
byl celý tento pořad výborný. Dětský pořad ve Strážnici měla Katka Macečková a za
náš region tam byl soubor Hlubinka a soubor Ondrášek – pořad byl moc a moc pěkný
a tímto bych chtěla všem poděkovat za to, jak náš region představujete a
reprezentujete – máme být na co pyšní!
Fotografie z Folkloru bez hranic Ostrava 2008
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RUBRIKA
pozvánky – pozvánky – pozvánky – pozvánky-pozvánky
FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ OSTRAVA POŘÁDÁ
SEMINÁŘE: Vrtky, Zvrtky, Skoky, písně
v sobotu 27.9.2008 od 9.00 hodin
v SVČ Korunka, Korunní 49, Ostrava – Mariánské Hory
Lektoři: 9.00 Písně regionu (vrtky, zvrtky…) – Marie Matějová
Cca 10.00 Vrtky – Šárka Vojtkuláková
Cca 11.00 Zvrtky – Yvona Voráčová
Cca 12.00 Chlopske – Tomáš Vojtkulák
Cena: 50,- Kč/osoba
Seminář je určen všem, kteří mají zájem porovnat charakter tanců Vrtek a Zvrtek, vyčistit si
své taneční umění, naučit se něco nového o těchto točivých tancích.
Dále bychom chtěli společně zopakovat prvky chlapských Chlopských případně porovnat je
s jinými chlapskými tanci.
Součástí seminářů by měla být i výuka písní z těchto regionů pod vedením Marušky
Matějové.
Na semináři bude zajištěn pitný režim, ne svačinky, ty si vezměte své.
Po semináři a krátké pauze na oběd ve vlastní režii bude následovat Valná hromada FOSO.
Je možnost obědů v blízké restauraci na ul. Přemyslovců v MH za cenu MENU – potřebovala
bych předběžně vědět, kolik by Vás asi chtělo obědvat, ať je upozorním na nápor
jedlíků.Dejte vědět na mou mailovou adresu.

ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA NA SEMINÁŘ 27.9.2008

Jméno a příjmení:……………………………………………………………
Adresa:……………………………………………………………………….
Soubor:……………………………………………………………………….
Telefon, mail:…………………………………………………………………
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Přihlášky:

Vyplněné přihlášky pošlete na adresu:
Helena Skálová, SVČ Korunka, Korunní 49, 709 12,
Ostrava – Mariánské Hory nebo mailem na
skalovic@seznam.cz nejpozději do 25.9.2008!!!

FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ OSTRAVA
SVOLÁVÁ
ŘÁDNOU VALNOU HROMADU FOSO
na sobotu 27.září 2008 ve 14.00 hodin
SVČ Korunka, Korunní 49, Ostrava –
Mariánské Hory
-------------------------------------------------------NÁVRH PROGRAMU VALNÉ HROMADY:
1. Zahájení a schválení programu
2. Volba komisí:
a/ návrhová komise (Eliška Krejčíčková)
b/ mandátová komise (Věra Tobolová)
c/ volební komise (Petr Ščerba)
Výbor navrhne vždy 1 člena do každé komise a z pléna bude navržen člen
druhý
3. Zpráva o činnosti FOS Ostravy a Lašska za uplynulé období, tj. listopad
2003 – prosinec 2005 (Helena Skálová)
4. Zpráva o hospodaření za rok 2004, 2005 a plán rozpočtu na rok 2006 a
rok 2007 (nevím kdo přednese, zpracuje Ajka Blahová)
5. Zpráva revizní komise (Šárka Špačková)
6. Návrh plánu činnosti na rok 2006, 2007 – H.Skálová
7. Volba výboru a revizní komise
8. Diskuse
9. Schválení přednesených materiálů, závěr
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Fotografie z Folkloru bez hranic Ostrava 2008
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TŘEBOVICKÝ KOLÁČ 19.-21.ZÁŘÍ 2008 – V. ročník

Milí folklorní, folkoví přátelé,
příznivci pěkné muziky a písničky,
dáváme na vědomí, že V. ročník podzimní slavnosti Třebovický
koláč už má „zaděláno“. Věříme, že jste si hudebně žánrový
festival oblíbili
a ve dnech 19. – 21.září 2008 se potkáme v Třebovickém parku.
Náplně na jednotlivé dny najdete v levé liště a doufáme, že si z
naší nabídky vyberete.
Na viděnou se těší
Salichovci
Začátek programu:
• pátek - 17:30 hodin
• sobota a neděle - 14 hodin.
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SLPT HLUBINA OSTRAVA
ve spolupráci s
FOLKLORNÍM SDRUŽENÍM OSTRAVA
vyhlašují

FOLKLORNÍ INSPIRACE 2008
Přehlídku nových choreografií dospělých a mládežnických souborů

v sobotu 11. října 2008
v 15.00 hodin
divadelní sál Domu kultury Města Ostravy
Součástí této nesoutěžní přehlídky bude jako vždy rozborově – výukový seminář.
Přihlásit se mohou všechny kolektivy, které mají nějaké nové taneční číslo, novou
choreografii a již nespadají do kategorie dětských souborů do 15 let. Není nutná živá
muzika, doprovod může být i z CD, není ani stanoven časový limit – prostě jde nám
jen o to, abyste mohli ukázat, co nového vzniká ve Vašich souborech a společně si
pak o viděném povykládat, poučit se z vlastních i cizích nápadů, úspěchů či naopak
chyb bez toho, že by šlo o nějaký postup někam. Účastnický poplatek bude na
zajištění pitného režimu a malé svačinky 30,- Kč/osobu.
Souborům bude proplacena cesta na přehlídku a zpět.
Pro zúčastněné soubory bude zdarma vstup na koncert Regiony jak je neznáme.
POZOR: nebudeme zajišťovat večeře, ti co půjdou na seminář, vezměte si s sebou
větší svačiny, ostatní to před koncertem stihnou!!!
Přehlídka je pořádána díky finanční podpoře statutárního města Ostrava

Předpokládaný program přehlídky:
12.00- 14.30 hodin zkoušky – rozpis podle přihlášených souborů
15.00 hodin koncert INSPIRACE
17.00-18.30 zkouška hosta
17.00-19.00 rozborový seminář INSPIRACÍ
19.00 hodin koncert REGIONY JAK JE NEZNÁME – hosté z jiných regionů
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PŘIHLÁŠKA NA INSPIRACE:

NÁZEV SOUBORU:…………………………………………………………………………

VEDOUCÍ SOUBORU:………………………………………………………………………

ADRESA:……………………………………………………………………………………..

TELEFON, MAIL.:……………………………………………………………………………

NÁZEV CHOREOGRAFIE:…………………………………………………………………

CHOREOGRAF:………………………………………….POČ.MINUT:…………………..

ÚPRAVA HUDBY:…………………………………DOPROVOD:…………………………

POČET ÚČINKUJÍCÍCH:…………………………………………………………………….

……………………………………..
podpis a razítko

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 1.10.2008!!!
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FOLKLORNÍ SDRUŽENÍ OSTRAVA
ve spolupráci s
SLPT HLUBINA OSTRAVA
pořádají koncert

REGIONY JAK JE NEZNÁME 2008
v sobotu 11. října 2008
v 19.00 hodin
divadelní sál Domu kultury Města Ostravy
Koncert je pořádán díky finanční podpoře MK ČR, statutárního města Ostrava
a Městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz
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Souznění 2008
- základní charakteristika festivalu
Mezinárodní festival adventních a vánočních zvyků, koled a řemesel. MF Souznění je
přidruženým členem prestižní celosvětové organizace CIOFF.
- stručná historie festivalu
Mezinárodní festival Souznění www.souzneni-festival.cz vznikl v roce 1999 původně jako
jednodenní koncert. Jeho současná podoba se vyvíjela postupně. Velice významná je
souvislost s předáváním vánočního stromu Českou republikou Vatikánu roku 1999, která byla
jedním z podnětů pro vznik festivalu. Festival si klade za cíl představit široké veřejnosti ve
svátečním čase adventní hudbu, vánoční zvyky, koledy, bohaté lidové tradice s ukázkou a
předváděním řemesel. Dominuje zejména prezentace mizejícího světa lidových (někdy se
kryje s pojmem "národních") tradic - v našem případě části Karpatského oblouku, na území
České republiky (severní Moravy a Slezska). Z tohoto pohledu pozýváme hosty z
příhraničních oblastí sousedních zemí Polska a Slovenska, dále Maďarska a Ukrajiny, ale i
dalších zemí. Z etnografického pohledu chápeme část Moravskoslezského kraje (s
příhraničními oblastmi Slovenska a Polska) jako "jednu rodinu" - region, který rozděluje
pouze státní hranice. Díky setkávání zajímavých osobností ze světa hudby, mluveného slova a
řemesel, uvidí a uslyší naši diváci pořady v milém ovzduší s poetickým obsahem. Podstatný
akcent spatřujeme v propojení generací, kde se prezentují děti i dospělí, amatéři a
profesionálové i mistři lidových řemesel.
Pořadatelem je hudební agentura Zdeny. Hostitelem budou členové souboru Valašský
vojvoda www.valasskyvojvoda.cz
Festival finančně podporují: Ministerstvo kultury ČR, Moravskoslezský kraj, Statutární
město Ostravy, Městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz, Městský obvod Ostrava Mariánské Hory a Hulváky, obec Kozlovice a významné firmy.
Nad festivalem přebírají tradičně záštitu osobnosti našeho kraje.
-

termín festivalu v roce 2008 18. 12. – 21.12.2008

- struktura festivalu
Festival Souznění je čtyřdenní.
- čtvrtek – obchůzky s koledou, koncert v hudebním klubu Templ na pověstné Stodolní
ulici v Ostravě
- pátek – letos prvně v Chrámu Panny Marie Královny v Ostravě – Mariánských
Horách koncert adventní hudby a duchovních zpěvů se špičkovými umělci – Janáčkův
komorní orchestr – um. ved. Jakub Černohorský, Eva Dřízgová – Jirušová, Martin
Gurbal, dirigent Paolo Gatto, Moravský komorní sbor…(natáčí TV NOE, Český
rozhlas…)
- sobota – festival se přesouvá do Beskyd. V domovské obci hostitelského souboru
Valašský vojvoda Kozlovice, probíhá bohatý program: Vánoční jarmark - lidová
řemesla spojená s ukázkou, vystoupení souborů a skupin různých žánrů, dále koncert
duchovní hudby v kostele sv. Michaela a sv. Babory a galakoncert v sále Obecního
úřadu, kde účinkují kromě hostů festivalu (ze zahraničí, Zpěváčci…) také soubory
z Kozlovic a blízkého okolí. V jednání je kvalitní soubor z Polska.
- neděle – Mše svatá v kostele sv. Václava (letos premiérově) v centru Ostravy (přímý
přenos TV NOE, festival končí Galakoncertem v Domě kultury Města Ostravy
spojený se Setkáním s lidovými tvůrci a řemesly (natáčí Český rozhlas). Novinkou
festivalu v roce 2007 byla mezinárodní výstava dětských betlémů a vánočních
pohlednic. Vše z rukou dětských tvůrců. V této započaté tradici chceme pokračovat
letos i v létech příštích.
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- prezentace tradičních řemesel
Součástí Vánočního jarmarku v Kozlovicích a Galakoncertu v DK města Ostravy je
přehlídka lidových řemesel. Tradičně se představí kovář, řezbář při výrobě betlémů a další
řemeslníci při výrobě vánočních ozdob ze slámy a šustí, ručním malování vánočních baněk,
zdobení perníku, háčkování a paličkování, při ručním tkaní koberců, výrobě zuberské výšivky
(krajky), síťování, výrobě ozdobné i spotřební keramiky, při výrobě košíků a jiných věcí
z proutí a při malování na skle.
- v neposlední řadě ochutnávka specialit regionální i zahraniční tradiční kuchyně.
Populární je i ochutnávka vína, piva, slivovice, vařonky a dalších speciálních nápojů.
Novinka:
- výstava a prezentace obrazů k jubileu akademického malíře Jana Hrnčárka (*15.8.1918).
- charakteristika konání; lokalizace místa konání, dopravní dostupnost
Festival se koná v Ostravě www.ostrava.cz a v obci Kozlovice www.kozlovice.cz.
Město Ostrava je krajským městem Moravskoslezského kraje s bohatou nabídkou turistických
i kulturních zajímavostí. Obec Kozlovice se nachází na úpatí Beskyd na trase mezi FrýdkemMístkem a Frenštátem pod Radhoštěm.
V regionu se nabízí možnost
návštěvy
malého
skanzenu
v Kozlovicích - Na mlýně a Obecní
školy s muzeem sakrálního umění,
dále malebného prostředí města
Štramberk, kterému se říká
moravský Betlém. V návaznosti je
nabídka
stále
se
rozšiřující
ubytování, významným partnerem
je agentura Relax v podhůří
Beskyd, která slavnostně otevře
nový
pivovar
s výstavem
originálního světlého i tmavého
kozlovického
piva,
právě
20.12.2008, v rámci MF Souznění.
Viz web: www.relaxvpodhuri.cz
- nabídka CD, DVD
CD a DVD z jednotlivých
ročníků festivalu Souznění lze
objednat na adrese:
tofel.zdenek@o2active.cz
Popř. kontakt na ředitele festivalu
+ foto na:
www.souzneni-festival.cz
Mgr. Zdeněk Tofel
Mobil: +420/604245814
e-mail: tofel.zdenek@o2active.cz
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D Ů L E Ž I T É;

I N F O R M A C E:

• Máme tady novou sezónu a s ní spojenou povinnost uspořádat Valnou
hromadu FOSO, která musí být vždy nejpozději co dva roky – a ty už se
zase blíží ke konci. Pevně doufám, že na valné hromadě 27.září 2008
v SVČ Korunka v Ostravě Mariánských Horách ve 14.00 hodin se nás
sejde co nejvíc a že si společně popovídáme, řekneme si, co se daří a co
by se mohlo vylepšit a hlavně, bude zvolen nový výbor FOSO – tak už
uvažujte, kdo byste chtěli ve výboru pracovat, vítán je každý.

Naše Verunka

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: 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.
12

