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XVI. ročník - Festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí
FOLKLOR BEZ HRANIC OSTRAVA 2013
Ve dnech 12. – 16. srpna 2013 pořádá občanské sdružení Folklor bez hranic Ostrava spolu se
Souborem lidových písní a tanců Hlubina festival městských folklorních souborů
s mezinárodní účastí Folklor bez hranic Ostrava 2013. Spolupořadateli jsou Folklorní sdružení
ČR, Folklorní sdružení Ostrava, Komorní scéna Aréna, Lidová konzervatoř a Múzická škola
v Ostravě, Středisko volného času Korunka v Ostravě-Mariánských Horách spolu s Domem
techniky v Ostravě-Mariánských Horách.
Záštitu nad celým festivalem převzali primátor města Ostravy Petr Kajnar a hejtman
Moravskoslezského kraje Miroslav Novák. Jednotlivé dny pak zaštiťují starostové obvodů,
kterými festival putuje.
Festival se uskuteční za finanční podpory statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury
ČR, Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, Folklorního sdružení ČR, městských
obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky,
Ostrava-Poruba.
Partneři: Janáčkova konzervatoř a Gymnázium v Ostravě, Ostravské výstavy, OSA
Sponzoři: Budweiser Budvar, Kofola, Chevrolet- Pavlas Trust
Mediálními partnery jsou Český rozhlas, Český rozhlas Ostrava, Česká televize - studio
Ostrava, TV Fabex, Televize NOE, Rádio Proglas, časopis Program, Mediatel, Borovice informační centrum, Klub českých turistů, Turistická prezentace, Dětská tisková agentura,
Literární noviny
Kromě folklorních souborů a muzik z Ostravy (Dětský soubor Heleny Salichové, Hlubina,
Hlubinka, Holúbek, SSPT Heleny Salichové, Ševčík, Odra) se festivalu zúčastní dudácká
muzika Bulácí z Mrákova, Folklorní studio Buchlovice a zahraniční soubory z Číny, Itálie,
Mexika, Slovenska a Turecka.
Festival zahájí primátor statutárního města Ostravy v pondělí 12. srpna v 14.00 hodin přijetím
zástupců zúčastněných souborů v Nové radnici. Ostravané se potěší téhož dne od 16.00 hodin
přehlídkou zahraničních folklorních souborů na Jiráskově náměstí v centru města. Slavnostní
zahajovací koncert začne v 19.30 hodin v sále Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě
vystoupením hostitelského souboru Hlubina a většiny zahraničních hostů festivalu.
Druhý festivalový den, úterý 13. srpna v 10.30 hod. vystoupí soubory v Centru pro osoby se
zdravotním postižením Čtyřlístek v Ostravě-Muglinově a v Domovech pro seniory v OstravěJihu a Ostravě-Vítkovicích. Program bude pokračovat od 16.30 hodin na prostranství před
K-Triem v Ostravě-Jihu.
Středa 14. srpna patří festivalovému koncertu na Mariánskohorském náměstí v OstravěMariánských Horách, opět od 16.30 hodin. V 19.00 hodin se představí některé kolektivy
na lázeňské kolonádě v Klimkovicích.
Čtvrtý festivalový den, čtvrtek 15. srpna, patří městskému obvodu Ostrava-Poruba V 10.30
hodin vystoupí soubory v domově pro seniory Slunečnice na Opavské ulici. V 16.00 hodin
vyjde z Alšova náměstí v Ostravě-Porubě festivalový průvod ke kruhovému objezdu
na Hlavní třídě a festivalový koncert začne opět od 16.30. hod. na pódiu u kruhového objezdu.
Závěrečný pátý festivalový den, pátek 16. srpna, bude patřit obvodu Moravská Ostrava
a Přívoz. Průvod souborů projde od 16.00 hodin centrem města. Účinkující i diváci mohou
spolu se soubory dojít na Slezskoostravský hrad, kde od 17.00 hodin vystoupí dětské folklorní
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kolektivy a v 18.00 hodin vyvrcholí festival závěrečným koncertem. Bohaté občerstvení bude
součástí příjemně stráveného večera.
Ve foyer Nové radnice bude letos, v průběhu měsíce srpna, také instalována výstava fotografií
z minulého festivalového ročníku.
Pro účinkující soubory je připraven také zajímavý doprovodný program. Pořadatelé věří, že
připravené programy oživí letní atmosféru města a městských sídlišť a zpříjemní obyvatelům
Ostravy letní dny a podvečery.
Kontakt :
Kateřina Macečková, prezidentka festivalu
mobil: 728 103 742, e-mail: maceckova@centrum.cz
Dana Skálová, tajemnice festivalu
mobil: 734 447 416, e-mail: dana.skal@seznam.cz
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