REPREZENTAČNÍ VŠEVALAŠSKÝ BÁL NABÍDNE
NEVŠEDNÍ KULTURNÍ ZÁŽITEK
Vážení přátelé,
srdečně vás zveme potěšit svá srdce na
REPREZENTAČNÍ VŠEVALAŠSKÝ BÁL a obdivovat krásu lidového umění,
kterou pro nás z pokolení na pokolení uchovávají národopisné soubory, pro
život krásnější a bohatší.
Na
dvacet špičkových valašských folklorních souborů, dvanáct
cimbálových muzik, tanečníci valašského odzemku a slováckého verbuňku,
dechová hudba Valaška, která zahraje snad všechny hudební žánry nebo
dokonce populární jazzový hudební umělec Felix Slováček z Prahy – ti všichni
vystoupí na REPREZENTAČNÍM VŠEVALAŠSKÉM BÁLU, který je jedním
z moha akcí připravovaných v letošním roce Souborem valašských písní a tanců
VSACAN, v rámci svého výročí 70. let bohaté činnosti.
Bál, který se uskuteční 23. února od 19 hodin ve všech prostorách Domu
kultury a nabídne skutečně velkolepou podívanou a nevšední zážitek, připravují
ve spolupráci se vsetínskou radnicí, Domem kultury, Folklorním sdružením
České republiky a Valašským folklorním sdružením. „Snahou je prezentovat
před širokou veřejností velkou sílu, nesmírnou krásu a tradice národopisného
regionu Valašsko a nejen jeho“, vysvětlil autor a režisér programu Miroslav
Ekart.
Návštěvníci plesu však neuvidí jen Valachy, ale i soubory z jiných
národopisných oblastí. „Nesmírně divácky zajímavý bude také pomyslný
souboj nejlepších tanečníků valašského odzemku, mimo jiné „Valašský
odzemek“ je čerstvě zapsán do seznamu nemateriálních statků tradiční lidové
kultury České republiky, s nejlepšími tanečníky slováckého verbuňku, který
byl zapsán do seznamu historického dědictví UNESCO. Třešničkou na
bálovém dortu bude hudební projekt Felixe Slováčka, který v obrazech a
podmanivých tónech provede návštěvníky plesu, alespoň na chvíli, do světa
malých příběhů, věčných lásek a nekonečných fantazií,“ přiblížil režisér. A
slibuje i další překvapení, která však již nechce prozradit. Na své si přitom
nepřijdou jen vyznavači folkloru, ale i jiných hudebních žánrů,“ pokračuje
Miroslav Ekart.
Není tedy divu, že na této akci se předvedou ti nejlepší tanečníci a
tanečnice, zpěváci a cimbálové muziky z Frenštátu, Rožnova pod Radhoštěm,
Valašských Klobouk, Kozlovic, Rusavy, Trojanovic, Bystřice pod Hostýnem,
Valašského Meziříčí, Zubří, Hovězí, Vizovic, Zlína či Vsetína. Humorem ples
zpestří soubor Kunovjan z Uherského Hradiště.
Proto vás všechny ještě jednou srdečně zveme k společnému plesovému
veselí, tanci a zpěvu. „Přijeďte se potěšit krásou krojů, podmanivé hudby,

temperamentního tance a zpěvu, přijeďte pobýt s dobrými lidmi a ochutnat
tradiční valašské speciality. Ponoříme do časů, kdy lidé tak nespěchali jako
dnes a dokázali vytvořit krásu, která věky překonává. Budeme hledat
v pramenech čistých jako studánka, v pramenech kořenů lidového umění. Pro
úsměv, pro lásku jednoho k druhému“.
Poslední lístky jsou v předprodeji v kině Vatra na Vsetíně.

