MEZINÁRODNÍ FOLKLORNÍ FESTIVAL POD ZVIČINOU

LÁZNĚ BĚLOHRAD
42. ročník

15. - 19. 6. 2016
15. 6.

18:00

PŘEDSTAVENÍ SOUBORŮ
z Lázní Bělohradu a z partnerského města Belene

Památník K. V. Raise

16.6.

18:00

OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ FESTIVALU
zahraniční soubory

areál minigolfu
u Lázní Bělohrad a.s.

17.6.

18:00

VYSTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH SOUBORŮ

Velichovky

19:00

VYSTOUPENÍ ZAHRANIČNÍCH SOUBORŮ

Mlázovice

10:00

BĚLOHRADSKÝ JARMARK
A DOPROVODNÝ PROGRAM
středověké tábořiště, BubbleShow Matěje Kodeše,
trampolíny, pohádka, country skupina,
ZŠ Lázně Bělohrad, středověké zpívání,
skákací hrad, dílničky

13:00

POLKA RALLYE

15:00

VYSTOUPENÍ českých i zahraničních souborů

zámecký park Lázně Bělohrad

19:00

POVÍDÁNÍ S HEREČKOU URŠULOU KLUKOVOU
za doprovodu folklorních muzik

zámecký park Lázně Bělohrad

21:00

SVĚTEM KŘÍŽEM KRÁŽEM S FOLKLOREM

zámecký park Lázně Bělohrad

9:00

zámecké nádvoří
Lázně Bělohrad

MŠE SVATÁ za účasti krojovaných zástupců

10:15

ROZTANČENÉ NÁMĚSTÍ

13:00

KROJOVANÝ PRŮVOD MĚSTEM

14:00

GALAPROGRAM

kostel Lázně Bělohrad

zámecký park Lázně Bělohrad

HEJTMAN KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE LUBOMIR FRANC,
POSLANKYNĚ PARLAMENTU ČR MARTINA BERDYCHOVÁ,
STAROSTA MĚSTA LÁZNĚ BĚLOHRAD PAVEL ŠUBR
A HEREČKA URŠULA KLUKOVÁ

zahraniční soubory:

z Číny, Turecka, Polska, Bulharska a Slovenska

české soubory:

SLPT Valašký Vojvoda, Práchenský soubor Strakonice, FS Moták,
Chodský soubor Mrákov, Hořeňák a Hořeňáček
a Hořeň
k

vstupné:

15. - 18.6. - dobrovolné / 19.6. - 50 Kč

á

áč
ek

, o.s.

• MF
P

IN

F

OU

•

FS H
oře
ň

záštitu převzal:

D

ZVIČ

19.6.

zámecký park
Lázně Bělohrad
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18.6.

FESTIVAL PLNÝ ZÁŽITKŮ
Dovolte mi pozvat vás na 42. ročník Mezinárodního folklorního festivalu POD ZVIČINOU. Již 42 let se v Lázních Bělohradě setkávají
folklorní soubory z celého světa. Je zajímavé porovnávat lidové tradice jednotlivých oblastí České republiky a poznávat tradice jiných
zemí a cizích kultur. Na tomto festivalu vznikají mnohá přátelství bez ohledu na zemi původu, bez ohledu, jak dobře si dotyční jazykově
rozumí a bez ohledu na jiné skutečnosti (náboženské, kulturní a politické názory). V daný okamžik všechny spojuje společný zájem –
tanec, píseň a udržování tradic své země, své oblasti původu. V dnešním globalizovaném světě je udržování tradic velice důležité – je
správné patřit do většího společenství (do společné Evropy), ale je užitečné vědět, kam patřím, znát své kořeny, mít pocit radosti při
poslechu lidové národní písničky, i když ji slyšíte tisíce kilometrů od domova. Poznávání tradic nám může pomoci na cestě k pochopení
sebe sama, ale i lidí s jinou etnickou a kulturní tradicí.

OD STŘEDY DO NEDĚLE VÁS ČEKÁ SPOUSTA ZÁBAVY
VE STŘEDU se přijd´te podívat před památník K. V. Raise na domácí soubory
Hořeňák a Hořeňáček při společném vystoupení se souborem z partnerského města Belene.

VE ČTVRTEK odjedou soubory z Číny, Bulharska, Turecka, Polska, Slovenska

a Hořeňáček do Nové Paky, kde se uskuteční dva výchovné koncerty
pro školy. V tento den proběhne oficiální zahájení festivalu u areálu
minigolfu.

V PÁTEK si můžete přijít poslechnout do Tree of Life soubor Valašský Vojvoda

a zároveň zahraniční soubory vyjedou do okolních obcí – do Mlázovic
a do Velichovek.

SOBOTA

bude plná dění a nejen folklorního. Od 10 hodin bude pro vás
připraven bohatý program v zámeckém parku. Poprvé budete mít možnost
prohlédnout si středověké tábořiště, seznámit se s nelehkým životem ve
středověku, podívat se na způsob boje, atd. Zároveň na vás v parku bude
čekat jarmark a bohatý program:

10:00 vystoupení ZŠ Lázně Bělohrad
10:20 Proč se Jhi stala sluncem (pohádka pro diváky od 3 do 100 let;
vyprávění o australských mýtech a typickém lidovém nástroji)
11:10, 11:40, 12:25
Břišní tance
11:20 Samba Paka Band (brazilské rytmy na bicí nástroje)
12:00 Skákání na trampolínách
12:35 Bublinová show Matěje Kodeše a následný workshop,
kde si každý může zkoušet bubliny
13:00 Polka rallay (soutěž v točené polce na 200 m
s vypitím 0,5 l piva/0,3 l sodovky) na nádvoří zámku
13:15 Spolektiv (hudební skupina s prvky rocku, art folku a jazzu)
14:15 Lucie Lucrezie Lejčková (středověké písně)
V dopoledním programu budou představeny soutěžící Miss festivalu
a bude odstartována soutěž ve vaření kotlíkového guláše, kde porotou
jste vy, diváci. V parku naleznete skákací hrad a různé činnosti pro děti.
15:00 - 19:00 U nás (představení jednotlivých folklorních souborů,
pořad je věnován významné osobnosti Lázní Bělohrad – K. V. Raisovi)
19:00 povídání s Uršulou Klukovou za doprovodu lidových muzik
21:00 Světem křížem krážem (program zahraničních souborů)

NEDĚLE již tradičně zahájí Mše svatá v kostele za účasti krojovaných souborů,
následuje roztančené náměstí, krojovaný průvod městem a galaprogram.
Součástí odpoledne bude i předání štafety Mírového běhu.

Pořady uvádějí Jitka Břeská, Pavlína Štěpánková a Dominik Lukaštík.
NA CHVILKU SE ZASTAVTE V TENTO USPĚCHANÝ ČAS, ZAHOĎTE SVÉ STRAROSTI
A PŘIJĎTE SE PODÍVAT, NEBO SI S NÁMI ZAZPÍVAT A ZATANCOVAT.
ČEKAJÍ NA VÁS FOLKLORNÍ SOUBORY A BOHATÝ DOPROVODNÝ PROGRAM.
Děkuji
Ing. Zdeňka Rychterová, ředitelka festivalu

www.podzvicinoufest.cz

podzvicinoufest

