FOLKLORNÍ FESTIVAL KLEPE NA DVEŘE
Přerov, 6. 6. 2011 – Řekou Bečvou již neproteče mnoho vody a nastane čas, který tradičně
patří folklornímu festivalu V zámku a podzámčí. Tuto nejvýznamnější národopisnou akci na
území města Přerova pořádá od roku 2007 Folklorní soubor Haná Přerov ve spolupráci
s Muzeem Komenského, Folklorním sdružením ČR a místním občanským sdružením Cukrle.
Tentokrát za finanční spoluúčasti Ministerstva kultury ČR, statutárního města Přerova
a Olomouckého kraje. Letošní ročník je věnovaný lidovým zvykům spojeným s letním
slunovratem, magickým obdobím, které slavili již naši pohanští předkové. Nejznámější
z těchto svátků je svatojánská noc. Festival se uskuteční v pátek a sobotu 17. a 18. června
2011.
Akci zahájí v pátek dopoledne vzdělávací program pro školní skupiny nazvaný
Hledání zlatého kapradí. Děti si připomenou mnoho zajímavých lidových zvyků a naleznou
poklad. Večer pak mohou Přerované v areálu Loděnice (Bezručova 4) u řeky Bečvy přivítat
spolu s cimbálovou muzikou Primáš léto a trochu si začarovat s kouzelnými bytostmi. Pokud
jí to vyjde, zazpívá i samotná Rusalka. Stane se tak v pořadu Hoří, hoří svatojánský ohníček.
Hlavní program festivalu bude probíhat v sobotu 18. června na Horním náměstí. Již od
rána, od 9.30 do 17.00 hodin, budou moci děti i dospělí soutěžit v různých hrách, jejichž
hlavním cílem je opět nalezení zlatého kapradí. Od 10.00 hodin vystoupí vybrané dětské
folklorní soubory z Moravy, které se umístily na krajských postupových přehlídkách lidových
tanců. Do Přerova tak přijedou soubory Hlubinka Ostrava, Hradišťánek 5 Uherské Hradiště
a Vizovjánek Vizovice. V pořadu také zazpívá Martina Zbožínková a Iva Táborská.
Od 11.30 hodin bude patřit podium na Horním náměstí patnácti finalistům dětské
pěvecké soutěže O zámecký klíč. Ve 14.00 hodin pak začne pásmo lidových souborů Na
svatého Jána létu otvírá se brána. Nejprve se představí soubory z okolí Hané (například
romský soubor Cikne čhave z Nového Jičína či Lašský soubor písní a tanců Ondřejnica ze
Staré Vsi nad Ondřejnicí), poté přijdou na řadu soubory domácí, tedy hanácké. Jako první,
v 15.30 hodin, zahájí své vystoupení dětský soubor Trávníček při ZŠ Trávník. A pak již
budou následovat dospělé hanácké soubory (Klas Kralice na Hané, Cholinka Cholina, Mánes
Prostějov). Během první části odpoledního pořadu bude také probíhat speciální soutěž pro
dospělé, která spočívá v co nejpřesnějším rozpoznání bylinných likérů. Na závěr festivalu pak
budou moci dospělí i s dětmi navštívit představení přerovského loutkového divadla na nádvoří
zámku. Záštitu nad festivalem převzal hejtman Olomouckého kraje Ing. Martin Tesařík
a náměstek hejtmana Olomouckého kraje Mgr. Radovan Rašťák. Festival finančně podpořilo
Ministerstvo kultury ČR, statutární město Přerov a Olomoucký kraj. Bližší informace
naleznete na www.hanaprerov.cz.
V rámci festivalu se v Muzeu Komenského v Přerově koná od 2. června do 4. září
výstava dětských výtvarných prací Kouzelný slunovrat. Právě na Mezinárodní den dětí, tedy
1. června od 17.00 hodin, proběhne vernisáž a vyhlášení výsledků stejnojmenné dětské
výtvarné soutěže.
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