Tisková zpráva, 8. 8. 2018
Ostrava po roce ožije zahraničním i českým folklorem
Ostrava • Festival Folklor bez hranic Ostrava ve dnech 13. až 17. srpna představí ostravskému
publiku umění nejen domácích souborů, ale také exotických folklorních skupin ze zahraničí.
Tanečníci a hudebníci budou po pět dní cestovat napříč ostravskými obvody a v pátek festival
slavnostně ukončí závěrečným koncertem na Slezskoostravském hradě. Tam vystoupí se
samostatným koncertem také kapela Musica Folklorica.
„Návštěvníci se mohou těšit na soubory z Itálie, Indie a Srbska, z domácích to pak bude soubor
Bejvávalo z Prahy a již tradičně soubory z ostravského regionu. Letošní specialitou je koncert známé
kapely Musica Folklorica z jižní Moravy,“ sdělila prezidentka festivalu Kateřina Macečková. Soubory
během svého nabitého programu zatančí v pěti ostravských obvodech – v Moravské Ostravě a
Přívozu, Hrabůvce, Mariánských Horách, Porubě a na Slezské Ostravě, dále také na klimkovické
kolonádě. „Dětské soubory se v pátek na Slezskoostravském hradě představí již od 16 hodin, v 17
hodin vypukne koncert profesionální kapely Musica Folklorica, která v posledních letech oslovuje čím
dál tím širší veřejnost,“ dodala Macečková. Závěrečný festivalový koncert, kde zatančí soubory
vystupující po celý týden, začne v 18 hodin.
V pondělí soubory roztančí centrum města, když se vydají průvodem směrem z Husova sadu a
vystoupí nejprve na Jiráskově náměstí a následně v obchodním centru Forum Nová Karolina. Večer
pak slavnostně zahájí festival koncert na Janáčkově konzervatoři v Ostravě. V úterý soubory zavítají
do Ostravy-Jihu, tam se představí na 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, Musicu Folkloricu a
následující závěrečný koncert festivalu na Slezskoostravském hradě. Ve foyer Nové radnice je
v průběhu měsíce srpna již tradičně instalována výstava fotografií Wernera Ullmanna z minulého
festivalového ročníku.
Jedním z hlavních cílů festivalu Folklor bez hranic je přiblížit folklor co nejširšímu ostravskému
publiku, proto také festival nezůstává na jednom místě a vydává se každý den do jiného městského
obvodu. Za pět dní se tanečníci představí nejen při tradičních vystoupeních na náměstích, navštíví ale
také domovy pro seniory nebo centrum pro osoby se zdravotním postižením. „Tanečníci letos
nabídnou program seniorům v domovech Sluníčko, Korýtko, Slunečnice a Kamenec. Dále navštíví i
Centrum pro osoby se zdravotním postižením Čtyřlístek,“ vyjmenovává viceprezidentka festivalu
Radana 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.
Festival dále finančně podpořili: Nadace Landek Ostrava a Hyundai Motor Manufactoring Czech s. r.
o.
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