MFF "U nás na Náchodsku" ročník 1969
Ročník: 15
Místo konání:
Žernov - Rýzmburk

Datum: 30. a 31. 8. 1969
Počet festivalových dnů: 2

Pořadatel:
SZK ROH Červený Kostelec

Spolupořadatelé:
KKS Hradec Králové, SZK ROH Červený
Kostelec a OB Žernov

Režie:
František Bonuš

Oficiál. hosté:
Program

Název pořadu

Den

Čas

Diváků Tržba

Počasí

Poznámky

Soubory se
představují

30.

plno

špatné

Hlavní program
festivalu

31.

2200

krásné

Zúčastněné soubory
Název souboru

Město

Země

Počet

Zřizovatel

Hadař

Červený
Kostelec

ČSSR

35

SZK ROH Červený Kostelec

Hradec Králové ČSSR

14

ZK ZVÚ Hradec Králové

ZVÚ
skupina z Prahy

Praha

ČSSR

34

Karlajan Nuoret

Helsinky

Finsko

36

Suomen nuorisson Liito
Helsinki

Podkrkonošské trio

Vrchlabí

ČSSR

3

ZK Tesla Vrchlabí

Zajimavosti
Velké přípravy, násobené neuskutečněným loňským ročníkem, nám kazilo počasí.
Plánované zkoušky na Rýzmburku v týdnu před festivalem se nekonaly pro déšť.
Veškeré přípravy a zkoušky byly v malém Grafoklubu, včetně hromadných scén.
Na sobotu odpoledne byl připraven a uskutečnil se komorní koncert v Boušínském
kostelíku, na kterém se podíleli sólisté Hadaře(Jaroslava Machková, Josef Stierand
a hornisté hadařské muziky), dále dívčí pěvecké trio z Vrchlabí, sólistka finského
souboru hrající na kantele (u nás neznámý nástroj).
Kostelík byl plný návštěvníků, koncert se vydařil a vše se za vydatného deště
stěhovalo do divadla v Kostelci. Předpokládali jsme, že sobotní večer zakončí
letošní festival, protože už nikdo nevěřil v obrat počasí, které nám působilo

nekonečné problémy. Režisér Bonuš, proti všem svým zásadám, měnil na poslední
chvíle scénář, aby se do programu vešlo co nejvíce, takže sobotní program před
vyprodaným hledištěm trval téměř do 23,30 hodin. V zákulisí divadla na dvou
místech zatékalo, takže jsme měli stále "kontrolu", že venku nepřestává pršet.
Zázrak začal asi hodinu po představení, kdy jsme opouštěli divadlo. Přestalo pršet.
Jiskřička naděje se rozhořela i v časných nedělních hodinách. Bylo krásně!
Bez problémů proběhly nedělní dopolední zkoušky a sluníčko nás provázelo i celé
odpoledne. Program se vydařil.

