Tisková zpráva, 30. 7. 2017
Ostravu již po dvacáté roztančí folklorní soubory z celého světa
Ostrava • Festival Folklor bez hranic Ostrava letos oslaví své dvacáté jubileum. Ve dnech 14. až
18. srpna představí ostravskému publiku nejen domácí soubory, ale také exotické folklorní
skupiny z Ameriky, Asie i Evropy. Ty budou po pět dní cestovat napříč ostravskými obvody a
v pátek festival slavnostně ukončí závěrečným koncertem na Slezskoostravském hradě.
„Festival letos navštíví soubory z Kostariky, Taiwanu, Srbska, Francie i Ukrajiny, zapomenout ale
nesmíme ani na ty domácí, konkrétně Mateník z Prahy a Slovácký krúžek z Brna. Již tradičně se
představí také kolektivy z ostravského regionu,“ řekla prezidentka festivalu Kateřina Macečková, která
stojí v čele již od jeho založení. Soubory během svého nabitého programu zatančí v pěti ostravských
obvodech – v Moravské Ostravě a Přívozu, Hrabůvce, Mariánských Horách, Porubě a na Slezské
Ostravě. „V pátek se na Slezskoostravském hradě nejprve představí dětské soubory a v 18 hodin začne
slavnostní závěrečný festivalový koncert. Na hradě vždy panuje přátelská, až rodinná atmosféra,
diváci si v krásném prostředí užívají poslední chvíle festivalu,“ dodává Macečková.
V pondělí soubory zatančí nejprve v obchodním centru Forum Nová Karolina, poté se přesunou na
Masarykovo náměstí, kde vystoupí v rámci akce Písek v centru, představí se také na Jiráskově
náměstí. Večer pak slavnostně zahájí festival koncertem na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V úterý
soubory zavítají do Ostravy-Jihu, tam roztančí prostranství před budovou kulturního zařízení K-TRIO.
Středeční odpoledne patří Ostravě-Mariánským Horám, přesněji Mariánskému náměstí, a večer
kolonádě v Sanatoriích Klimkovice. Ve čtvrtek vystoupí soubory vedle kruhového objezdu na Hlavní
třídě a poslední den festivalu se mohou diváci těšit na koncert dětských souborů a následující
závěrečný koncert festivalu. Ve foyer Nové radnice je v průběhu měsíce srpna již tradičně instalována
výstava fotografií Wernera Ullmanna z minulého festivalového ročníku.
Folklor bez hranic má ve svém programu kromě tradičních vystoupení na náměstích také návštěvy
domovů pro seniory nebo centra pro osoby se zdravotním postižením. „Náš festival se od ostatních liší
v tom, že se snaží jít co nejblíže k lidem, cestuje po městě a umožňuje tak program shlédnout i
divákům, kteří by jinak podobnou možnost neměli,“ uvedla místopředsedkyně spolku Folklor bez
hranic Radana Pavlasová. S účastníky festivalu se mohou diváci setkat také ve dvou průvodech –
čtvrteční prochází porubskou Hlavní třídou, páteční pak putuje centrem Ostravy. „Průvody městem
dostávají tanečníky a diváky do bezprostřední blízkosti. Často se stává, že překvapení kolemjdoucí náš
průvod doprovodí až k pódiu, kde následně shlédnou celý koncert,“ vysvětlila Pavlasová.
Záštitu nad celým festivalem převzal primátor města Ostravy Tomáš Macura. Jednotlivé festivalové
dny pak probíhají pod záštitou starostek a starostů obvodů, kterými festival putuje. Festival se
uskuteční díky finanční podpoře statutárního města Ostravy, Ministerstva kultury ČR, městských
obvodů Moravská Ostrava a Přívoz, Ostrava-Jih, Ostrava-Mariánské Hory a Hulváky, Ostrava-Poruba.
Kontakt:
Kateřina Macečková, ředitelka festivalu, tel.: 728 103 742, mail: maceckova@centrum.cz
Radana Pavlasová, místopředsedkyně spolku, mobil: 777 195 666, mail: radanapavlas@seznam.cz
Webové stránky: www.folklorbezhranic.cz
Folklor bez hranic Ostrava
Folklor bez hranic Ostrava je festival městských folklorních souborů s mezinárodní účastí pořádaný spolkem
Folklor bez hranic Ostrava, z. s. a Souborem lidových tanců a písní Hlubina. Za svou dvacetiletou historii
přivítal desítky zahraničních i domácích souborů. Hlavním cílem po celou dobu jeho existence je snaha přiblížit
ostravskému publiku zahraniční kultury, ale také připomenout tradiční český folklor a v neposlední řadě oživit
ostravský veřejný prostor.

