Město Vsetín
Dům kultury Vsetín s.r.o.
Soubor valašských písní a tanců VSACAN
Valašské folklorní sdružení
Folklorní sdružení České republiky

PROGRAM
REPREZENTAČNÍHO
REPREZENTA NÍHO VŠEVALAŠSKÉHO
VŠEVALAŠSKÉHO
BÁLU, POřÁDANÉHO
PO ÁDANÉHO K 70. VÝROČÍ
VÝRO Í
SOUBORU VALAŠSKÝCH PÍSNÍ A TANCů
TANC
VSACAN
POD ZÁŠTITOU
Předsedy vlády pana PETRA NEČASE
Senátora pana JIŘÍHO ČUNKA
Hejtmana Zlínského kraje pana STANISLAVA
MIŠÁKA

Vsetín, Dům kultury, 23. února 2013 od 19,00 hodin
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ČASOVÝ HARMONOGRAM PLESU :
DK Vsetín - foyer
Službu u hlavního vstupu do DK Vsetín mají zaměstnanci DK
U vstupu do hlavního sálu přivítají zástupci souboru „VSACAN“ každého
návštěvníka přípitkem pravé valašské slivovice a symbolickou ochutnávkou
valašské klobásy.
18.45 V předsálí hosty plesu vítají muzikanti, zpěváci a tanečníci folklorního
souboru „JASÉNKA“. Již tam je nutné a důležité vytvořit pohodovou,
veselou a dobrou plesovou náladu.

HLAVNÍ SÁL :
19.15 Hudby se představují
-

střídavě hrají cimbálová muzika souboru „VSACAN“
dechová hudba „VALAŠKA“
cimbálová muzika „KUNOVJAN“
zahájení prodeje hlavní a obálkové tomboly

20,00 SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ PLESU
- zazní zahajovací fanfáry
- videoprojekce krás Valašska
- tanec starodávný zatančí seniorská složka souboru VSACAN
- postupně se přidávají valašské soubory s krátkou ukázkou
starodávného tance
- slavnostní nástup ostatních zástupců zúčastněných folklorních regionů
- otevření plesu, představení všech souborů, krátké proslovy hostů,
slavnostní přípitek,
- nástup nejlepších VERBÍŘÚ a ODZEMKÁŘÚ
- krátké roztančení všech nastoupených souborů s postupnou výzvou
všech krojovaných k tanci s civilními návštěvníky plesu
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20,30 Tančíme s dechovou hudbou „VALAŠKA“
21,00 RADOSTNÁ ZEMĚ
Ukázka folklorní taneční skladba ze Všesokolského sletu Praha
Tančí soubory LIPTA, VIZOVJÁNEK a VSACAN
My sme valaši …….. zpívá celý sál

21,15 Tančíme s dechovou hudbou „VALAŠKA“
21,40 Tančíme s cimbálovou muzikou souboru „KAŠAVA“
Hanácká z Vizovic

22,10 Tančíme s dechovou hudbou „VALAŠKA“
22,35 Tančíme s cimbálovou muzikou „KUNOVJAN“
Humorný tanec – HOPANY

23,05 Portáši a Lyžníci – soubory „VSACAN“ A „RADHOŠŤ“
23,15 Tančíme s dechovou hudbou „VALAŠKA“
23,45 Tančíme s hudebním umělcem FELIXEM SLOVÁČKEM
24,00 KDO VYSKOČÍ TEN JE CHLAP
- ukázka nejlepších tanečníků SLOVÁCKÉHO VERBUŇKU versus
nejlepších tanečníků VALAŠSKÉHO ODZEMKU

00,15 LOSOVÁNÍ PĚTI CEN HLAVNÍ TOMBOLY
00,30 Tančíme s dechovou hudbou „VALAŠKA“
- tentokrát již v moderním rytmu

01,00 Tančíme s cimbálovou muzikou VALAŠSKÝ VOJVODA
Tanec Kořalkové

01,30 Tančíme s dechovou hudbou „VALAŠKA“
- tentokrát již v moderním rytmu

02,00 Tančíme s cimbálovou muzikou souborů „VSACAN“
- valašská společenská hra“ADAM“, kterou řídí Jiří Perůtka. Krojovaní
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vyzvou civilní hosty plesu ke společnému humornému veselí

02,30 Tančíme s dechovou hudbou „VALAŠKA“
- tentokrát již v moderním rytmu

03,00 Závěr plesu

*************************
MALÝ SÁL :
- na vytvořeném tanečním parketu budou od 19,25 hodin k poslechu a tanci
střídavě hrát valašské cimbálové muziky souborů v následujícím pořadí :
19,25 – 19,55
20,30 – 20,55
21,15 – 21,40
21,45 – 22,10
22,15 – 22,40
22,45 – 23,10
23,15 – 23,40
00,30 – 01,00
01,00 – 01,30
01,30 – 02,00
02,00 – 02,30
02,30 – 03,00

Valašský vojvoda
Kašava
Jasénka
Bača
Valašský vojvoda
Kašava
Jasénka
Bača
Kunovjan
Bača
Fojt
Mladá Jasénka

Jednotlivé produkce jsou načasovány tak, aby nenarušovaly program v hlavním
sálu.

*************************
DOLNÍ FOYER :
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- prostory budou využity pro stolové sezení jak krojovaných, tak i civilních
hostů plesu
- ve foyer bude nainstalována obálková a hlaví tombola. Výdej obálkové
tomboly bude v době od 22,30 do 23,00 hodin.

*************************
FOYER V PRVNÍM POSCHODÍ :
- prostory v prvním poschodí využijeme pro stolové sezení jak krojovaných, tak
i civilních hostů plesu (dokážeme tím uspokojit především krojované hosty
plesu)
- na vytvořeném tanečním parketu budou od 19,25 hodin k poslechu a tanci hrát
střídavě valašské cimbálové muziky v následujícím pořadí :
19,25 – 19,55
20,30 – 20,55
21,15 – 21,40
21,45 – 22,10
22,15 – 22,40
22,45 – 23,10
23,15 – 23,40
00,30 – 01,00
01,00 – 01,30
01,30 – 02,00
02,00 – 02,30

Mladá Jasénka
Bača
Sedmikvítek
Klobučan
Fojt
Klobučan
Sedmikvítek
Klobučan
Fojt
Mladá Jasénka
Sedmikvítek

Jednotlivé produkce jsou načasovány tak, aby nenarušovaly program v hlavním
sálu.

Strana 5

Strana 6

