TISKOVÁ ZPRÁVA
Brno, 25. 9. 2017

ONDRÁŠ oceněn cenou Zlatá Europea
Podzimní rovnodennost v sobotu 23. 9. 2017 oslavil Vojenský umělecký soubor
ONDRÁŠ (dále jen VUS ONDRÁŠ) v Liptále na Gastro-folklorním festivalu vystoupením
s pořadem U vás o nás. Při této příležitosti byl soubor oceněn Evropskou cenou za
uměleckou a kulturní činnost, kterou osobně předal víceprezident Evropské unie
umění Ing. Ladislav Michálek a Milan Daňa, starosta obce Liptál.
„Děkujeme prezídiu Evropské unie umění za ocenění práce tohoto uměleckého tělesa, které již více
jak 60 let působí na poli lidové umělecké tvorby. Je nám velkou ctí ocenění přijmout.“ – Čestmír
Komárek, vedoucí uměleckého úseku VUS ONDRÁŠ.
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interpretačního hudebního umění a scénického folkloru. Oceněno bylo především
dlouhodobé přispívání do evropské kultury specifickým uměleckým projevem, obohacování
širokého okruhu veřejnosti o špičkové profesionální provedení a vznešenou krásu lidové
umělecké tvorby jak hudební, pěvecké, tak i taneční.
Počasí několika posledních zářijových dnů organizátorům bohužel nepřálo. Po počátečních
úvahách celý koncert zrušit, se vystoupení přesunulo z přírodního kulturního areálu do
menšího kulturního domu. V úvodu pořadu vystoupilo několik místních souborů a soubor
z Nového Zélandu. Z prostorových důvodů byl program VUS ONDRÁŠ zkrácen a upraven, na
150 diváků jej ale i v těchto ne zcela vyhovujících podmínkách ocenilo vydatným potleskem.
Udílení Evropských cen za uměleckou a kulturní činnost – Zlatá Europea, započala
mezinárodní nezisková organizace Evropská unie umění, sdružující umělce a významné
mecenáše kulturního života Evropy i jiných kontinentů, v roce 2000. VUS ONDRÁŠ se tak
zařadil mezi řadu významných umělců z celého světa.
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