
FESTIVAL PLNÝ ZÁŽITKŮ

OD STŘEDY DO NEDĚLE VÁS ČEKÁ SPOUSTA ZÁBAVY

Dovolte nám pozvat Vás na 44. ročník Mezinárodního folklorního festivalu POD ZVIČINOU.  Již 43 let se v Lázních Bělohradě  setkáváme 
s různými folklorními skupinami z Česka i celého světa. A přesto je každý ročník jiný. Tak se přijd́ te podívat, jaký bude ten letošní rok.  
Slavnostní zahájení festivalu bude v pátek odpoledne v Zámeckém parku. Festival najdete vždy na tomto místě. Kromě krásných tónů 
lidové hudby se můžete těšit na Bělohradský jarmark, středověké stanové městečko i s jeho obyvateli, budete hodnotit Kotlíkový guláš, 
který uvaří jednotlivé folklorní soubory, budete si moci zasoutěžit v Polce rallye (která je zapsaná do České knihy rekordů), vyhlásíme 
Miss festivalu a budou předány krajské ceny Mistr tradiční rukodělné výroby. Folklorní soubory budou vyučovat své tance a mnoho 
jiného. Můžete porovnat folklor Jižní Moravy, Severní Moravy, Jižních Čech, Severovýchodních Čech, Vysočiny a náš Podkrkonošský. 
Nahlédneme do tradic daleké Ghany, Alžíru, Slovenska, Portugalska, Lotyšska a Holandska. K vidění toho bude opravdu hodně, tak 
přijd́ te mezi Nás – TĚŠÍME SE NA SETKÁNÍ.         Vaši Hořeňáci

STŘEDA Vám nabídne  ukázku zvyků z dalekého Afrického kontinentu před 
památníkem K. V. Raise. Budete moci porovnat zvyky daleké Afriky a zvyky 
podkrkonošské reprezentované domácími soubory Hořeňák a Hořeňáček.

ČTVRTEK bude zajímavý pro děti v Nové Pace, kde se uskuteční dva výchovné 
koncerty za účasti zahraničních souborů a Hořeňáčku. Odpoledne soubory 
vyjedou do lázní Velichovek. Večer si můžete přijít poslechnout krásné 
písničky Jany Rychterové do kostela Všech svatých v Bělohradě. Koncert 
je charitativní a výtěžek bude věnován na opravu kostelíka na Byšičkách.

PÁTEK bude věnován slavnostnímu zahájení festivalu, kde budete moci vidět 
všechny zahraniční soubory pozvané Hořeňáky. Slavnostní večer nám zahájí 
kapela Beat Brtewski a zakončí ho tóny Two voices Jany Rychterové.

SOBOTA bude plná dění a nejen folklorního. Od 10 hodin bude pro Vás připraven 
bohatý program v zámeckém parku. Budete mít možnost prohlédnout 
si středověké tábořiště, seznámit se s nelehkým životem ve středověku,  
podívat se na způsob boje, atd.. V parku naleznete prostor, kde se naučíte 
tance jednotlivých souborů.

Zároveň na Vás bude čekat jarmark a bohatý program:
10:00 Vystoupení ZŠ Lázně Bělohrad 
10:30 Dětský folklor 
11:30 Představí se Vám soutěžící o titul MISS festivalu
12:30 Odstartování soutěže ve vaření kotlíkového guláše. Soutěžní družstva 

jsou sestavena ze zástupců jednotlivých českých souborů. O vítězi 
rozhodují diváci na základě ochutnávky. Vyhlášení vítěze divácké soutěže 
proběhne v sobotním programu večer.

13:00 Polka rallye (soutěž v točené polce na 200 m s vypitím 0,5 l piva/0,3 l 
sodovky) na nádvoří zámku. Vyhlášení vítězů proběhne v sobotním 
programu Přes hory, přes doly.

13:00 Hudební spolek Dalibor
14:30 Představení folklorních souborů v samostatných blocích
15:00 Workshop plný lidových tanců jednotlivých souborů
19:00 Pořad lidových muzik
20:50 Ohnivá show
21:00 Program zahraničních souborů. V programu bude předána cena vítězi 

soutěže Nejlepší kotlíkový guláš.

NEDĚLE již tradičně začne v kostele za účasti krojovaných souborů, následuje 
roztančené náměstí, krojovaný průvod městem – Nerudova alej, Husova 
ulice, Malé náměstí a Náměstí K. V. Raise. Festival vyvrcholí v zámeckém 
parku slavnostním Galaprogramem. 

Pořady uvádějí Petr Roubíček a Jitka Břeská

OD PÁTKU DO NEDĚLE PŘIJĎTE DO ZÁMECKÉHO PARKU V BĚLOHRADĚ 
S CELOU SVOJI RODINOU I SVÝMI PŘÁTELI, PŘIPRAVILI JSME PRO VÁS SPOUSTU ZÁBAVY. 

TRÁVIT ČAS MEZI DOBRÝMI LIDMI, POSLOUCHAT KRÁSNÉ LIDOVÉ TÓNY
A NECHAT SE OBOHATIT O KULTURNÍ ZÁŽITKY, TO JE TEN NEJLÉPE VYUŽITÝ VOLNÝ ČAS!

Děkuji
Ing. Zdeňka Rychterová, ředitelka festivalu

www.podzvicinoufest.cz podzvicinoufest


