09. 05. 2022, Brno
TISKOVÁ ZPRÁVA

Večery s Ondrášem slaví třetí narozeniny
Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ již potřetí nabídne divákům jedinečný kulturní zážitek
v magickém prostředí brněnského hradu Špilberk ve dnech 7.–8. června 2022 v rámci benefičního
cyklu Večery s Ondrášem. Návštěvníci se budou moci těšit na reprízu představení Krajinou času,
ale i divácky oblíbený celosouborový pořad kRok za kRokem.
Benefiční cyklus zahájí profesionální umělci souboru v úterý 7. června 2022 představením Krajinou
času, a přestože červen není tak úplně časem Vánoc, diváci budou moci s Ondrášem zasednout
k pomyslnému štědrovečernímu stolu. Z různým krajin a regionů pro ně bude připravena pestrá
folklorní hostina. Mohou na ní spatřit vše, co se odehrálo během roku. Důležité chvíle lidského
života i zvyky, které se ve vybraných regionech stále dodržují. Tuto poetiku roku vyprávěnou
lidovým tancem a hudbou vystřídá ve středu 8. června 2022 celosouborové představení kRok za
kRokem, na jehož tvorbě se podílela řada vynikajících choreografů. Hudbu k tomuto představení
složil Jiří Slavík, držitel ceny Anděl 2017 v kategorii world music. Toto unikátní dílo je inspirováno
tradičním folklorem, přesto se v něm propojují různé žánry a styly, ať už taneční či hudební.
Představení se skládá z deseti obrazů sestavujících příběh lidského života, kterým umělci postupně
diváky provedou krok za krokem od narození až po smrt.
Benefiční cyklus Večery s Ondrášem se uskuteční za laskavé podpory Ministerstva obrany České
republiky a ve spolupráci s Muzeem města Brna. Záštitu nad akcí poskytl hejtman Jihomoravského
kraje Mgr. Jan Grolich. Vstupné na obě představení bude zdarma. Návštěvníci budou moci,
v případě zájmu, přispět do pokladniček Vojenského fondu solidarity. Výtěžek bude následně
použit na podporu vojáků a jejich rodin, které se nezaviněně ocitly v tíživé životní situaci.
Pro větší komfort návštěvníků benefičního cyklu bude i letos zajištěna společností CARent
bezplatná kyvadlová přeprava, která případné zájemce dopraví přímo až na hrad. Přeprava bude
fungovat po oba dny od 19.00 do 20.15 hodin a bude odjíždět z Husovy ulice, naproti BWP Hotel
International Brno. Před i po představeních si diváci budou moci zakoupit drobné občerstvení
a nápoje, které speciálně pro tuto akci zajistí tým z baru Jekyll&Hyde.
Program:
7. června | 20.30 hodin | Krajinou času
8. června | 20.30 hodin | kRok za kRokem
Kontakt pro média:
Mgr. Monika Zemanová, tel.: +420 973 443 974; +420 604 863 825
e-mail: zemanova@vusondras.cz
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