Vojenský umělecký soubor Ondráš je profesionální umělecké těleso zřizované
Ministerstvem obrany České republiky se sídlem v Brně. Tvoří jej Orchestr
lidových nástrojů, taneční skupina a dívčí sbor. Prostřednictvím hudby, zpěvu
a tance představuje divákům umělecky stylizovaný folklor. Kromě práce s lidovým
materiálem se Ondráš věnuje i přesahům do jiných hudebně-tanečních žánrů
a tvoří autorské pořady.

pestrý repertoár, od velkých divadelních
představení po hudební doprovod společenských akcí.
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souboru
| taneční divadlo pro děti
| edukativní tanečně-divadelní pořad pro mládež zaměřený na
drogovou problematiku
| koncert Orchestru lidových nástrojů a dívčího sboru
| doprovodný hudební pořad ke společenským
událostem
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Součástí produkce je vlastní technické, zvukové a světelné zabezpečení.
Garantujeme vysokou uměleckou úroveň našich vystoupení.

folklorní tanečně-hudební pořad celého souboru
Celosouborový pořad s názvem Ondrášovské putování sestavený
z tanečních, pěveckých a hudebních čísel vás provede od kraje jihočeských
rybníků, přes Moravu až na temperamentní Slovensko. Představíme vám jak
české kolové tance, tak i tance ze Slovácka či virtuózní cimbálová sóla.
Pokocháte se pestrostí krojů několika regionů a na závěr vás ohromíme téměř
akrobatickými tanečními kreacemi z oblíbené Myjavy.
Objevte s námi lidové bohatství krajů nejen naší domoviny!
Délka pořadu: 80 minut
Účinkuje: taneční skupina (12 tanečních párů), Orchestr lidových nástrojů (15
hudebníků), dívčí sbor (8 zpěvaček)

autorský tanečně-hudební pořad celého souboru
Pořad kRok za kRokem, věnovaný 65. výročí souboru, je příběhem lásky
a smíření. Od narození po smrt, od prvních váhavých krůčků po chvíle,
kdy nohy slábnou.
Autorkami námětu jsou sestry Alžběta a Anna Burianovy, Alžběta je zároveň
režisérkou představení. Na projektu se podílela řada vynikajících choreografů,
kteří stavěli na autorské hudbě Jiřího Slavíka, držitele ceny Anděl za World music
roku 2017.
Autoři díla se inspirují v tradičním folkloru, ale hovoří vlastním jazykem, který
propojuje různé žánry. Představení se skládá z deseti obrazů procházejících
etapami lidského bytí.
Délka pořadu: 80 minut
Účinkuje: taneční skupina (12 tanečních párů), Orchestr lidových nástrojů (15
hudebníků), dívčí sbor (10 zpěvaček)

folklorní tanečně-hudební pořad profesionální části souboru
Pořad Střípky z repertoáru je skládankou tanečních a hudebních čísel
představujících folklor a lidové tradice etnografických regionů Čech, Moravy a
Slezska, ale také Slovenska. Propojením těchto oblastí se pořad stává unikátním
a nabízí mimořádný umělecký zážitek.
Délka pořadu: 70 minut
Účinkuje: taneční skupina (3-5 tanečních párů), Orchestr lidových nástrojů (9-12
hudebníků), dívčí sbor (4-8 zpěvaček)

taneční divadlo pro děti
Malý chlapec Rudolf se ocitl ve světě hraček, do kterého jej zavedla panenka
Káťa. V něm se setká například s roboty, medvídkem, pastelkami, včelkami,
vojáčkem nebo koníkem. Postupně však zjišťuje, že stejně jako děti, i hračky se
nechovají vždy správně, nebo dokonce zlobí. Společně s Káťou se Rudolf snaží
hračky napravit a přitom si uvědomuje, že i on sám se nechoval vždy nejlépe.
Poučí se a podaří se mu napravit i sebe?
Cílem programu je prostřednictvím příběhu, který je pojatý moderní
a zábavnou formou, poukázat na mravní, společenské a socializační dovednosti
dítěte. Vhodné pro děti předškolního věku a žáky 1. stupně základní školy.
Délka pořadu: 45 minut
Účinkuje: taneční skupina (10 tanečníků)

edukativní tanečně-divadelní pořad pro mládež
zaměřený na drogovou problematiku
Představení Přízraky ulice vypráví příběh dvou mladých dívek, Katky a Žofky.
Kamarádky, přesto každá jiná. Katka je docela normální holka, ve škole je pečlivá
a smysluplně tráví volný čas. Žofie je tak trochu rebelka, dokáže se dostat do
špatné party a nebojí se ani experimentovat. Prožijeme s nimi jeden celý den,
během kterého se může vše změnit na základě jediného rozhodnutí.
Představením vás provede pan Etiketa, který upozorní na nebezpečí spojené
s užíváním návykových látek. Pořad Přízraky ulice je založen na současném tanci
a hudbě, a díky tomu je velmi atraktivním pro děti staršího školního věku
a dospívající mládež, pro které je toto představení určeno.
Délka pořadu: 45 minut
Účinkuje: taneční skupina (10 tanečníků)

koncert Orchestru lidových nástrojů a dívčího sboru
Suita představuje cyklus hudebních skladeb, díky kterým se budete moci
zaposlouchat do tónů lidových melodií z různých regionů Čech, Moravy, Slezska
a také Slovenska. Vybrané písně Vás zaujmou svou výraznou hudební stylizací,
která nabízí jak virtuózně svižné, tak i lyrické pasáže. V programu se rovněž
můžete těšit na vystoupení našich pěveckých i instrumentálních sólistů, ale také
na tradiční i méně známé hudební nástroje.
Délka pořadu: 65-75 minut
Účinkuje: Orchestr lidových nástrojů (14-16 hudebníků), dívčí sbor (12 zpěvaček)

doprovodný hudební pořad ke společenským událostem
Zahrajeme vám k poslechu, tanci i na přání. Náš široký repertoár zahrnuje nejen
lidové písně z naší domoviny, ale i světové populární melodie.
Délka pořadu: 2-6 hodin
Účinkuje: cimbálová muzika (5-7 hudebníků)

koncert Orchestru lidových nástrojů a dívčího sboru
s vánoční tematikou
Cesta světla je hudební cyklus, který vypráví příběh narození Ježíše Krista
a současně nahlíží do atmosféry lidových Vánoc. Hudebně vychází především
z dobře známých českých a moravských koled, které však zazní v nevšedních
orchestrálních a vokálních aranžmá. Posluchače čeká barvitá cesta ke Kristovu
narození, stejně jako k lidskému pochopení této zázračné události.
Délka pořadu: 60 minut
Účinkuje: Orchestr lidových nástrojů (15 hudebníků), dívčí sbor (12 zpěvaček)
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