Tisková zpráva ze dne 14. 5. 2012

XXI. MDFF ŠTĚPY 2012
1. - 3. 6. 2012

První červnový víkend se ve Veselí nad Moravou uskuteční již 21. ročník tradiční akce, při níž
ožije nejen centrum města, ale i přilehlé ulice a náměstí dětským smíchem, zpěvem a
tancem. Každoročně se tu sejdou dětské folklorní soubory na mezinárodním festivalu
„ŠTĚPY“, aby potěšily diváky krásou krojů, tanců, zpěvu, ale i krásou své dětské duše.
Letošního ročníku se zúčastní soubory ze všech Visegrádských zemí. Z České republiky to
budou Žarůžek z Hluku, DFS Ovečky z Valašského Meziříčí, DFS Krušpánek SvatobořiceMistřín, Vavřínek z Blatnice pod Svatým Antonínkem a Štěpnička z Veselí n. M., ze Slovenska
FS Dolina z Bratislavy, dále polský pěvecký a taneční soubor Piatkowioki Nowy Sacz a
Furmička z maďarského Czömöru. Festival se bude opět odehrávat ve staré části města,
převážně na náměstí Sv. Bartoloměje, část programu také v idylickém prostředí nedalekého
zámeckého parku, který pro změnu nabízí řadu klidných zákoutí a ideální prostředí pro akce
se zaměřením na rodiny s dětmi.
Stejně jako v předchozích letech má festival své jedinečné téma, které prochází celým
programem. Pro letošní ročník byl zvolen symbolický motiv „Veselských luk“. Na dané téma
pak budou zaměřena i vystoupení jednotlivých hostujících souborů. K festivalu rovněž patří
bohatý doprovodný program, slavnostní krojový průvod, celá řada tvůrčích dílen a společná
zábava dětí při hrách a soutěžích.
Přijďte se potěšit písněmi, tanci, zvyky a obyčeji, které přivážejí dětské soubory ze svého
rodného kraje a domova, nahlédnout na svět lidových tradic dětskýma očima. I po tak
dlouhé době se neustále daří udržovat základní ideu festivalu, tohoto největšího folklorního
festivalu svého druhu v České republice, a to věnovat pozornost hlavně dětem, neboť ony
jsou držitelé tradice a nadějí na zachování naší kultury.
Festival pořádají Město Veselí nad Moravou a Folklorní sdružení ČR ve spolupráci s
Veselským kulturním centrem, Domem dětí a mládeže, Centrem pro rodinu a folklorním
souborem Štěpnička Veselí nad Moravou. Podpořen je ze zdrojů města Veselí nad Moravou,
Nadace Život umělce a Jihomoravským krajem. Festival dále podpořila Generali pojišťovna,
OSA, Pekařství Nikl, Řeznictví Uzenářství Lukáš, mediálními partnery jsou Český rozhlas,
Radio Proglas, TV NOE, Dětská tisková agentura, Mediatel-Zlaté stránky, www.borovice.cz,
časopis FOLKLOR a Literární noviny.
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PROGRAM FESTIVALU

1. 6. 2012 / Pátek
10:00

Vystoupení pro školy * / Zámecký park

21:00

Promítání pro děti * / Zámecký park

2. 6. 2012 / Sobota
9:00 / 11:00 Roztančená ulice / centrum města
Centrum měst ožije dětským zpěvem a tancem
14:00

Zábavné odpoledne pro děti */ Zámecký park
Pohádkový les, tradiční řemeslné a taneční dílny a další

16:00 / 22:00 Visegrádský trh */ Bartolomějské náměstí
Náměstí se zaplní mezinárodními tradičními řemeslnými výrobky a
pokrmy. Takovými, jak je znali ještě naši prarodiče. To všechno
za doprovodu cimbálových muzik a lidových tanců.
3. 6. 2012 / Neděle
13:30
Přijetí hostů, vedoucích a krojovaného páru u starosty / Městský úřad
14:00

Průvod městem

15:00

Hlavní program „Na Veselských lukách…“ * / Zámecký park
Hlavní vystoupení, v rámci kterého se představí všechny zúčastněné
soubory z Polska, Slovenska, Maďarska a České republiky.

* V případě nepřízni počasí se program uskuteční v prostorách Veselského
kulturního centra na náměstí Míru

Přijďte opět po roce poznat jedinečnost lidových krojů, tanců, zpěvu, ale i krásu dětské
duše při příležitosti tradičního setkání dětských folklorních souborů

Zkuste nahlédnout na svět lidových tradic dětskýma očima

