Brno, 20. 6. 2018

Kongresové centrum se rozvíří v rytmu folkloru
Země Visegrádské čtyřky jsou velmi bohaté na kulturu a tradice. Důkazem
toho budiž velkolepý projekt Oslava tance, ve kterém se 26. června 2018
v 19.00 v Kongresovém centru v Praze setkají na jednom podiu čtyři
profesionální lidově-umělecké soubory z těchto zemí. Které melodie budou
Vašemu srdci bližší?
Unikátní projekt vznikl z popudu Maďarského státního folklorního souboru
z Budapešti, který si k sobě přizval polský Soubor písní a tanců ŚLASK, Slovenský
ľudový umelecký kolektiv SĽUK a Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ z České
republiky. Čtyři země, čtyři soubory, jedna vášeň – tanec a zpěv – tohle motto
nejlépe charakterizuje celý projekt.
„Je to jedinečná příležitost setkat se s takto velkými tělesy, každé z nich je
reprezentativní ukázkou pojetí lidové tvorby ve své zemi a pracuje na vysoké
profesionální úrovni. Všechny soubory jsou odlišné, a přitom si navzájem podobné,“
říká Hana Novosadová, komunikace s veřejností VUS ONDRÁŠ, a dodává: „Je nám
velkou ctí, se takto významného projektu zúčastnit.“
Projekt byl zahájen 5. dubna 2018 v Budapešti, kde se uskutečnil první z koncertů.
V květnu následovala polská Wroclaw a v červnu bude toto turné zakončeno
koncerty v Praze a den poté v Bratislavě. V dvouhodinovém programu, který je
pestrou směsicí barevných krojů, tklivých i veselých tónů a nápaditých tanečních
choreografií, jsou čtyři části věnované každému ze souborů. Užít si však můžete
také společné hudební skladby, ve kterých zároveň zahraje na 30 hudebníků, nebo
závěrečné společné finále všech souborů. Celkově se na podiu vystřídá na 160
umělců.
Projekt vznikl při příležitosti maďarského předsednictví zemím Visegrádské čtyřky.
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