5. – 31. srpna 2008

foyer Nové radnice

Výstava fotografií z 10. jubilejního ročníku festivalu

PONDĚLÍ 11. srpna 2008

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

14.00 hodin – Přijetí účastníků festivalu primátorem města Ostravy
16.00 hodin – „Ať žije festival!“ – vystoupení souborů na Jiráskově náměstí (Kuří rynek),
Masarykově náměstí a v Husově sadu
19.30 hodin – Zahajovací koncert – sál Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

ÚTERÝ 12. srpna 2008

městský obvod Ostrava-Jih

10.30 hodin – Vystoupení souborů v Centru pro osoby se zdravotním postižením
Čtyřlístek, Ostrava-Muglinov (městský obvod Slezská Ostrava)
10.30 hodin – Vystoupení souborů v Domově důchodců, ul. Syllabova
10.30 hodin – Vystoupení souborů v Domově důchodců, ul. Petruškova
16.30 hodin – Festivalový program – pódium před budovou K -Tria
zahájení programu starostou obvodu Ostrava - Jih (mokrá varianta - sál K-Tria)
17.00 hodin – Koncert před budovou K-Tria
Setkání folklorních souborů – sál K-Tria

STŘEDA 13. srpna 2008

městský obvod Mariánské Hory a Hulváky

16.30 hodin – Festivalový program – pódium na Mariánském náměstí
zahájení programu starostkou obvodu Mariánské Hory a Hulváky
(mokrá varianta - sál Střediska volného času Korunka)
17.00 hodin – Koncert na Mariánském náměstí
19.00 hodin – „Život jako píseň“ – koncert věnovaný jubilantům
sál Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

ČTVRTEK 14. srpna 2008

městský obvod Ostrava - Poruba

10.30 hodin – Vystoupení souborů v Domově důchodců Slunečnice na Opavské ulici
16.00 hodin – Průvod Hlavní třídou v Ostravě - Porubě
16.30 hodin – Festivalový program - pódium u kruhového objezdu
zahájení programu starostou obvodu Ostrava - Poruba
(mokrá varianta - sál Domu kultury Poklad)
17.00 hodin – Koncert – pódium u kruhového objezdu
20.00 hodin – „Večer s folklorem“ – kolonáda Lázně Klimkovice

PÁTEK 15. srpna 2008

městský obvod Moravská Ostrava a Přívoz

16.00 hodin – Průvod centrem města
17.00 hodin – Koncert dětských souborů – Slezskoostravský hrad
18.00 hodin – Závěrečný koncert – Slezskoostravský hrad

Změna programu vyhrazena

Společnost pro kulturu a umění v Ostravě a Soubor lidových písní a tanců Hlubina
uvádí pořad

Hold jubilantům – L. Janáčkovi, Z. Kyselé, I. Stolaříkovi, J. Rokytovi
Host programu – Jarmila Šuláková
Středa 13. srpna • 19.00 hodin • Sál Janáčkovy konzervatoře a Gymnázia v Ostravě

LEOŠ JANÁČEK
12.srpna roku 1928 se česká kulturní veřejnost dozvěděla o
úmrtí hudebního skladatele Leoše Janáčka. Zemřel
v Moravské Ostravě a jeho slavnostní pohřeb byl vypraven
15.srpna z brněnského Národního divadla. V roce 80.výročí
úmrtí tohoto hudebního génia, který měl tak blízko k lidové
písni, zazní v programu festivalu Folklor bez hranic
připomínka jeho díla.

ZDENA KYSELÁ
20.srpna 1918 se narodila Zdena
Kyselá, zakladatelka Souboru lidových písní a tanců Hlubina. Jako jediná ze všech, kteří věnovali svůj život
lidové kultuře a zejména tanci, vytvořila mimo jiné i kongeniální
choreografii Lašských tanců Leoše Janáčka. Vybudovala taneční
repertoár Hlubiny, který se stal pravým pokladem a „rodinným stříbrem“
souboru. V roce 90.výročí narození Zdeny Kyselé nebude chybět
v programu festivalu Folklor bez hranic její tvorba.

PhDr. IVO STOLAŘÍK
17.října 1923 se narodil PhDr. Ivo Stolařík, CSc., muž, jehož ušlechtilost,
pracovitost a vztah k hudbě vyústily v dílo obdivuhodné velikostí i
obsahem. Byl to právě on, kdo objevil talent a mimořádné interpretační
schopnosti zpěvačky lidových písní Jarmily Šulákové. V programu
večera se ohlédneme za prací Ivo Stolaříka, rozhlasového redaktora,
sbormistra, sběratele lidových písní a ředitele Janáčkovy filharmonie.

JAN ROKYTA
16.dubna 1938 se v Jasenné u Vizovic narodil Jan Rokyta,
zakládající člen a umělecký vedoucí cimbálové muziky Technik,
který od roku 1980 působil jako hudební redaktor Českého rozhlasu
Ostrava. Je výraznou osobností mezi hudebníky, spolupracuje
s řadou lidových orchestrů a muzik, podílí se na organizaci několika
folklorních slavností a festivalů. Letošní ročník Folklor bez hranic,
probíhající v roce oslav sedmdesátin Jana Rokyty, bude ozdoben
i jeho účastí.

www.fbhostrava.wz.cz
Festival je přidruženým členem
České sekce CIOFF a Národní sekce I.O.V.
Pořadatelé:
Společnost pro kulturu a umění v Ostravě • Soubor lidových písní a tanců Hlubina
Záštitu nad festivalem převzali primátor města Ostravy Petr Kajnar a hejtman Moravskoslezského kraje Evžen Tošenovský
Spolupořadatelé: Folklorní sdružení České republiky • Folklorní sdružení Ostrava •
Komorní scéna Aréna • Lidová konzervatoř v Ostravě • Středisko volného času
Korunka v Ostravě - Mariánských Horách • Dům kultury Poklad v Ostravě - Porubě
Finanční podpora: Statutární město Ostrava • Ministerstvo kultury ČR • Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy ČR • Folklorní sdružení ČR a městské obvody
Moravská Ostrava a Přívoz • Ostrava - Jih • Ostrava - Poruba • Ostrava - Mariánské
Hory a Hulváky
Sponzoři: Budvar • Kofola • KIMEX Group
Partneři: OSA • Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska CAC LEASING • ACR/Alfa
• Borovice - informační centrum • Klub českých turistů • Turistická prezentace •
Dětská tisková agentura • Radio Proglas • Zlaté stránky
Hlavní mediální partner: Televizní studio Ostrava
Mediální partneři: Mladá fronta DNES • Český rozhlas • Český rozhlas Ostrava
SPKU děkuje za vstřícnost a spolupráci Janáčkově konzervatoři a Gymnáziu v Ostravě
a Ostravským výstavám a.s.

