ČTVRTÁ tisková zpráva  „HUDEBNÍ“
neděle 1. května 2016, Uherské Hradiště
Bohatý program letošního třetího ročníku DNŮ SLOVANSKÉ KULTURY nabídne také
unikátní hudební vystoupení. Největší počet se jich uskuteční v rámci SLOVANSKÉHO DNE
v Archeoskanzenu na Modré (sobota 21. května 2016), ale i na SLAVNOSTI HALUŠEK v
Osvětimanech (neděle 22. května 2016) a v rámci VEČERA SLOVANSKÝCH BALAD na
Velehradě (neděle 22. května 2016). Díky významné pomoci slovinského velvyslanectví i
ministerstva kultury se můžete těšit i na vystoupení velkých pěveckých souborů ze
slovinského Ljutomeru, slovenského Trenčína a místního Velehradu.

Nejlepší slovenská WORLDMUSIC a unikátní VEČER SLOVANSKÝCH BALAD
Vrcholem bohatého programu sobotního SLOVANSKÉHO DNE bude koncert dvojice
nejvýznamnějších slovenských hudebních uskupeních, které úspěšně rozvíjí bohatství slovenské a
slovanské hudby. Od 
17:00 nejprve vystoupí skupina BANDA s hostující legendou slovenského
folku 
ZUZANOU HOMOLOVOU
, která nabídne strhující procházku bohatstvím lidové písně i
různými hudebními žánry. Následovat bude asi od 
18:30 vystoupení 
NEBESKÉ MUZIKY ze
slovenské Těrchové, která ukáže, jak lze slovenský a světový poklad lidové hudby představit i v
netradiční elektronické podobě. Nedělní večer bude patřit tradici slovanských balad ve špičkovému
provedení fenomenální houslistky a zpěvačka 
JITKY ŠURANSKÉ se svým 
TRIEM
, které pak
doplní volné uskupení virtuózních hráčů na balalajku, kytaru či bajans RUSSKIJ ROMANS s
opěrní zpěvačkou z Petrohradu a dvěma dalšími kozáckými zpěvačkami. Koncert se uskuteční od
20:00 v Turistickém centru na Velehradě a doplní jej atraktivní ochutnávka slovinských a
slovenských specialit i vín.
1.

Špičkový SLOVENSKÝ FOLKLÓR na Modré
Pestrý program SLOVANSKÉHO DNE na Modré nabídne i špičkový slovenský folklór, který
budou reprezentovat dvě velká folklórní tělesa  těrchovský folklórní soubor CHOTÁR a pak také
oceňovaný vysokoškolský slovenský soubor POĽANA. Společné vystoupení od 14:00 hodin
nabídne prezentaci lidových tradic z nejdůležitějších folklórních středisek Slovenska. Koncert
doplní program sympatické studentské cimbálové muziky Stojanova gymnázia Velehrad.
Zúčastněné skupiny pak obohatí závěrečnou neformální ZBOJNICKOU VATRU od 20:00 hodin.
2.

BUCHAJTRAMKA  objev slovenské hudební scény
Hvězdou nedělní 
SLAVNOSTI HALUŠEK v hospodě Na srubu v Osvětimanech 
(22.5. od 11:00)
bude bezesporu velké překvapení nové slovenské hudební scény  masivní společenství minimálně
deseti milovníků slovenského folklóru a navíc skvělých hudebníků nabídne hudební show  mix
nejlepších slovenských lidových písní v netradičním hudebním provedení.
3.

HUDEBNÍ SETKÁNÍ pěveckých sborů
Dramaturgickou novinkou festivalu je premiérové setkání velkých studentských pěveckých sborů 
ze slovinského Ljutomeru, slovenského Trenčína (Piarrisimo) a nakonec hostitele  sboru ze
Stojanova gymnázia Velehrad. Vrcholem setkání bude společný koncert všech tří sborů ve
velehradské Bazilice 
(neděle 22. 5. od 16:00)
, putování za Klimentkem se společným vystoupení
na hoře sv. Klimenta v Osvětimanech 
(neděle 22. 5. od 11:00) a koncert slovinského a
velehradského sboru v kostele sv. Ducha ve Starém Městě 
(pondělí 23. května od 9:00)
. Slovinský
sbor vystoupí i v 
pátek 20.5. od 20:00 ve Smetanových sadech v Uherském Hradišti a pak na druhý
den 
21.5. od 18:00 v kostele sv. Ducha při zahájení výstavy Jože Plečnika. Všechny koncerty jsou
zdarma a nebo je vybíráno dobrovolné vstupné.
4.

PŘEDPRODEJ
je zahájen v informačních centrech v Uherském Hradišti, Velehradě i Starém Městě. Aktuality a
další informace naleznete na webových stránkách 
www.dnyslovanskekultury.cz
. Novinky budou
také postupně zveřejňovány na profilu akce 
https://www.facebook.com/dnyslovanskekultury
.
Jiří Králík
autor a produkce festivalu
telefon: 602 704 620
jirka.kralik@seznam.cz

Markéta Poláková
propagace
telefon: 607 922 499
zemfira35@centrum.cz

Vojtěch Merunka
předseda SLOVANSKÉ UNIE, z.s.
telefon: 603 802 220
vmerunka@gmail.com

