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Trocha historie pro nové návštěvníky MFF
Festival, jeden z největších v republikovém, ale i evropském měřítku, má své kořeny v roce
1954, kdy se u zříceniny hradu Rýzmburk v Babiččině údolí sešlo na 5000 nadšenců, aby si
národními  písněmi připomněli  100.  výročí  vydání  Babičky B.  Němcové.  Tím byl  položen
základ tradici,  která  nemá minimálně  v Evropě obdoby.  Z někdejší  lidové  veselice  je  nyní
velkolepý pětidenní podnik. Jedním ze zakladatelů naší folklorní tradice, při níž se poprvé
představil  i „jeho“ červenokostelecký soubor Hadař, byl  dnes již zesnulý tanečník a režisér
souboru Jiří  Novák. Jedenáct  ročníků festival režíroval  a zároveň vystupoval jako tanečník
souboru.  Určitě  by  se  rád  podíval  na  pokračovatele  svého  díla,  dětský  folklorní  soubor
Hadářek.

Slovo místostarosty
„Když bych si mohl dovolit hodnotit první polovinu MFF Červený Kostelec, musím říci, že je
opět vše na jedničku. Rozmanitost souborů, pestrost krojů, svižné střídání kultur na pódiu, to
je to pravé, co do Červeného Kostelce láká lidi z širokého okolí. Příjemným zpestřením jsou
řemeslné trhy. Oproti minulým ročníkům jsem více zaznamenal středeční „rozptýlení“ souborů
po  areálu.  Spontánní  výstupy souborů  v bezprostřední  blízkosti  diváka  zanechaly  zejména
v dětské  části  nezapomenutelný  zážitek.  S obdivem  se  také  dívám  na  pořadatele,  kteří
předvádějí excelentní výkony, jako by ani nepotřebovali odpočinek. Počínaje panem ředitelem,
přes  pečovatele  u souborů,  po  četu  lidí,  kteří  se  starají  o pořádek.  Prostě  klobouk  dolů.
O počasí ani nemluvím. Jednu vadu na kráse bych ale asi našel. Vystoupení Vlasty Redla mi
nepřišlo  zcela  profesionální,  jak  by se  na  takového  muzikanta  slušelo.  Muzika  bezesporu
perfektní, ale když nestihnu přijít  někam včas, alespoň se omluvím a nedělám jako že nic.
Jinak  přeji  organizátorům,  aby  jim  nasazení  vydrželo  až  do  neděle,  souborům,  aby  si
v Červeném Kostelci a okolí užívali každý den, a nám divákům přeji, aby se bylo stále na co
dívat a co poslouchat.“           Richard Bergmann, místostarosta

Soubory potěší diváky nejen v ČK
Soubory,  které  se  účastní  našeho  festivalu,  vystupují  i v jiných  městech  a pomáhají  nám
získávat nové diváky. Například v úterý vystoupily v Dobrušce Peru, Indonésie a Korea, ve
čtvrtek v hronovské Justýnce a na náměstí Tchaj-wan, Bulharsko v Rabibořicích a v Náchodě
na Kamenici a na náměstí Řecko.



Na co se budeme společně těšit - program na pátek

1.část
1. Bulharsko 4. Arménie 7. Vsacan 10. Řecko

2. Peru 5. Indonésie 8. Kostarika 11. Tchaj-wan

3. Buchlovice 6. Srbsko 9. Korea

2. část
12. Bulharsko 15. Arménie 18. Srbsko 21. Vsacan 24. Řecko

13. Peru 16. Indonésie 19. Polsko 22. Dánsko 25. Tchaj-wan

14. Indonésie 17. Itálie 20. Kostarika 23. Korea

Itálie
Italský soubor Folk Dance Group Guiseppe Moffa představuje tance a hudbu vlastních tradic
již asi 40 let. Snaží se tradice, zvyky, zpěvy a choreografie předávat i mladší generaci. Skupina
byla založena v roce 1972 a pojmenovaná je po významném občanovi z Riccia,  právníkovi
jménem Guiseppe  Moffa,  který  žil  mezi  19.  a 20.  stoletím.  Byl  také  úspěšným zpěvákem
a skladatelem,  jeho písně  se  hrají  dodnes.  V padesátičlenném souboru  se  do dnešního  dne
vystřídalo  okolo  300  tanečníků  a hudebníků  z celé  oblasti.  Dívky tohoto  souboru  oblékají
pruhované punčocháče, typické právě pro oblast Molise.

Dánsko
Soubor  Ikast  Folkdance  Ensemble  k nám přijel  z takřka  1100 km vzdáleného  města  Ikast.
Možná  právě  proto  měl  soubor  zpoždění  neuvěřitelných  12  hodin.  Když  jejich  autobus
nakonec  do  našeho  města  dorazil,  pečovatel  byl  podle  svých  slov  „šťastnější  než  všichni
Dánové  dohromady“,  ačkoliv  je  tato  monarchie  považována  za  nejšťastnější  zemi  světa!
Dánsko oproti ostatním státům využívá hned dvě hymny. První se používá během obvyklých
událostí, asi tak jako to bývá ve světě běžné. Je-li to ovšem událost, které se účastní královna
Markéta II., hraje se speciální hymna „Kong Kristian“ která byla přijata již roku 1780 a tím se
řadí mezi nejstarší hymny na světě.

Festival a technika
Festival  nám  nakročil  do  druhé  poloviny.  Diváci  si  už  užili  tance,  zpěvu,  seznamování,
dorozumívání,  prostě  si  festivalově  užívali.  Ale  jaké  mají  pocity  technici,  kteří  obětavě
zajištují hladký průběh festivalu?
Vedoucí techniky Divadla J. K. Tyla pan Pavel Šolc hodnotil dosavadní průběh jako velice
poklidný  a požádal  nás,  abychom  pochválili  návštěvníky,  protože  letos  udržují  nebývalý
pořádek.  Deset  techniků  pod  jeho  vedením nastupuje  ráno  v 7  hod.  na  úklid,  část  z nich
v průběhu dne hlídá areál a odpoledne v 16 hod. nastupuje zbytek. Odcházejí zhruba 2 hod. po
skončení večerní veselice, protože teprve potom se mohou pustit do pořádného úklidu, a proto
před půlnocí nekončí.



Víte že…

indonéští  tanečníci  měli  strach,  aby v České republice netrpěli  hladem? Přivezli  si
zásoby pravých instantních indonéských nudlí a také chilli  koření, které přidávají do všech
tuzemských jídel.

indonéský soubor  je  na  českém turné  již  od  12.  srpna?  Před  naším festivalem se
zúčastnili festivalu v Písku. Speciálně pro tuto příležitost si nechali ušít trička s nápisem Art
Mission Czech republic 2015.

tanečníci  Živlu  z Bratislavy  se  natolik  ponořili  do  tance,  až  jeden  z nich  strávil
odpoledne v nemocnici s pochroumaným kolenem? Naštěstí jeho zranění nejsou trvalá a za pár
týdnů bude moci opět tančit.

Srbové milují náš chleba a chtějí ho stále a ke všemu? Podle slov jejich pečovatele ho
mají nejraději k polévce v jídelně.

srbský autobus měl problémy s alternátorem, díky kterému zůstal soubor devět hodin
v Rumunsku ve snaze najít automechanika?

Srbové,  kteří  potřebovali  vyžehlit  košile  a nemohli  najít  elektrickou  zásuvku,
vyhledali  pomoc  u polského  souboru?  Všestranně  nadaná  polská  pečovatelka  jim  poté  za
veselé srbsko-polsko-anglicko-české konverzace košile nejen vyžehlila, ale v zápalu nadšení
rovnou vyspravila. Srbům už se košile jen tak nerozpadnou!

bulharský  soubor  při  své  návštěvě  Ratibořic  zachránil  kotě,  které  zůstalo  viset  na
stromě?

hned první den se Italům zastesklo po domovině? Ve středu zakoupili plné tašky špaget a  ve
čtvrtek  k obědu  navařili  právě  tuto  italskou  specialitu.  V kombinaci  s českým  česnekem,
italskými rajčaty a olivovým olejem vznikl výborný oběd! Vše poté zapili 11° Svijanem, který
prý Italům velmi chutná.

v okolí Hermanovce mají nejlepší pivo? V tamních hospodách mají pípy na kyslík,
kdežto v Hermanovci používají kompresi, díky které není jejich pivo tak hořké.

soubory si velice užívají pobyt na Rozkoši? Podle Srbů spolu s ostatními večer (a poté
až do rána) společně hrají a zpívají.



Jsme světoví!!!

POZOR POZOR!

V SOBOTU  OD  14:  30  DO  KONCE  POŘADU  BUDE  PROBÍHAT
DIVÁCKÁ  SOUTĚŽ  O NEJOBLÍBENĚJŠÍ  SOUBOR.  HLASOVAT
MŮŽETE  POMOCÍ  ŽETONŮ,  KTERÉ  BUDOU  K VYZVEDNUTÍ
U POKLADEN.  NÁDOBY  JEDNOTLIVÝCH  SOUBORŮ  BUDOU
UMÍSTĚNY U PÓDIA.

ZVEŘEJNĚNÍ  VÝSLEDKŮ  A PŘEDÁNÍ  CEN  VÍTĚZNÝM
SOUBORŮM SE USKUTEČNÍ V NEDĚLI ODPOLEDNE


