PROGRAM N Á RO D O P I S N É S L AVN O ST I
Národní muzeum – Národopisné muzeum,
Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar Artama,
Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z. s.

Pod záštitou náměstkyně primátorky hlavního města Prahy
prof. Ing. Evy Kislingerové, CSc.
Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.
www.amaterskatvorba.cz
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Národopisné muzeum Národního muzea
Kinského zahrada 98
Praha 5 – Smíchov
XVIII.

21.―22. května 2016 / Musaion

Letošní program slavnosti je zaměřen na významný region České republiky, Horácko,

21.―22. května
Vstup2016
volný/ Musaion

vymezený zhruba Českomoravskou vrchovinou, tedy kulturně spojující Čechy s Moravou.

VSTUP VOLNÝ

Kinského zahrada 98, Praha 5 - Smíchov
Národopisná expozice Národního muzea
Program se koná v rámci Mezinárodního dne muzeí.

výtvarná. Představíme ji na programu dvou předních folklorních souborů této oblasti. Z české

Program

strany to je soubor Kohoutek z Chrudimi se skvělým hudebně tanečním projevem a krásnými

Sobota 21. 5. 2016
14.00 Rozehraná zahrada

V této krajině pahorkatin se déle než jinde udržela tradiční lidová kultura, jak múzická tak

Neděle 22. 5. 2016
17.00 Jak na nebi, tak na zemi

14.30 Včera, dnes a zítra

odpoledne plné her a zábavy pro děti

komponovaný pořad souborů Danájek

Konec přibližně v 16.30 hod.

Strážnice, Jaro Praha, Dyleň Karlovy Vary,

tvorbu v mezigeneračních souvislostech

Musaion, Kinského zahrada

Ondrášek Frýdek–Místek, Perníček Pardubice

představí soubory Gaudeamus VŠE Praha,

Terasa za Musaionem

Dyleň Karlovy Vary, Kytice Praha, Ondrášek

15.00 Slavnostní zahájení
Kroj dětí v rodině a společnosti
odborný pořad s ukázkami jednotlivých

folklorní uměleckou

východočeskými kroji, ze strany moravské soubor Pramínek s unikátní skřípáckou muzikou
a taneční razancí Vysočiny. K obrazu slavnosti patří i prezentace tradičního umění a lidových
řemesel, které letos předvedou vybraní mistři rukodělných tradic Horácka.

Sobota 20. 5. 2017
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

15.00
Slavnostní zahájení
České tradice v proměnách času – křest knihy Jiřiny Langhammerové
Na skřípáckou notu – odborný pořad věnovaný významnému fenoménu naší hudební
tradice - skřípácké muzice z Jihlavska
autor Lubomír Tyllner
Hala Musaionu
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

17.00
Vysočinou – komponovaný pořad představující folklorní tvorbu a krojový potenciál
Horácka se soubory Kohoutek z Chrudimi, Pramínek z Jihlavy a Podjavořičan z Telče
autorka Jiřina Langhammerová
Terasa za Musaionem

Frýdek-Místek, Rosénka Praha
Terasa za Musaionem

typů dětského oblečení

Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby.

Hala Musaionu

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

13.00–17.00
Předvádění rukodělné výroby a lidového umění Horácka
Dílny Musaionu
Národopisnou slavnost pořádají:
Národní muzeum – Národopisné muzeum, Národní informační a poradenské středisko pro kulturu – útvar

Neděle 21. 5. 2017

Artama Praha , Sdružení pro dětskou taneční tvořivost, z. s. , Slavnost se koná pod záštitou náměstkyně

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

primátorky , hlavního města Prahy prof. Ing. Evy Kislingerové, CSc. Pořadatelé děkují Ministerstvu kultury,
hlavnímu městu Praha a OSA za finanční podporu. Program se koná v rámci Mezinárodního dne muzeí.
Akce se připojuje k Týdnu uměleckého vzdělávání a amatérské tvorby. www.amaterskatvorba.cz
V případě nepříznivého počasí se program uskuteční v Musaionu. Změna programu vyhrazena.

14.30
Obrazy Horácka – folklorní umělecká tvorba inspirovaná Horáckem v podání souborů
Kohoutek z Chrudimi a Pramínek z Jihlavy
Terasa za Musaionem
Režie programu a průvodní slovo k pořadům Jiřina Langhammerová

Pořadatelé akce

Finanční podpora

