tisková zpráva ze dne 5. dubna 2017
Velikonoční svátky v oživených expozicích Valašského muzea v přírodě v Rožnově pod
Radhoštěm
Rožnov pod Radhoštěm - Velikonoce – svátky jara – náleží k prastarým svátkům prvního
jarního úplňku, který je v mnoha kulturách spojen s oslavou příchodu jara a se zahájením
nového hospodářského roku. Církevní obřady s nimi spojené se odrazily v prostředí lidové
kultury. Svátek zde spojený s připomínkou Ježíšova ukřižování a vzkříšení je liturgicky
zdůrazněn dlouhou přípravou v podobě čtyřicetidenního půstu od Popeleční středy
do Božího hodu velikonočního. Postní období se vyznačovalo dodržováním pravidel
vycházejících z církevních předpisů, na venkově často různě obměňovaných. Omezení se
netýkala jen známých masitých a maštěných pokrmů, ale i tanečních zábav, svateb a jiných
světských požitků.
Areál Dřevěného městečka Valašského muzea v přírodě ožije po celý velikonoční víkend
ukázkami tradičních velikonočních a jarních zvyků.
Na BÍLOU SOBOTU 15. dubna se od 9.00 uskuteční tradiční velikonoční jarmark s bohatou
nabídkou kraslic, tatarů, rapáčů, píšťalek, velikonočně zaměřené keramiky, pokrmů postních
i svátečních. Po celý den bude pro dobrou pohodu vyhrávat rožnovská cimbálová muzika
Kotár a na podiu u rybníčka se s programem představí cimbálová muzika Javořina.
„Na HOD BOŽÍ VELIKONOČNÍ v neděli 16. dubna nabídne Valašské muzeum bohatý kulturní
program. Cimbálová muzika Bača přivítá návštěvníky na pódiu u rybníčka. Dřevěným
městečkem budou obcházet rapačáři z Vigantic, v Billově chalupě tetičky připraví jarní
polévku. „Buďmy všeci veseli, Velke noci zmy dočkali!“ je název programu, ve kterém se v 10.30
a ve 13.30 představí soubory Malá Ondřejnica, Ondřejnica a cimbálové muziky Tragač ze
Staré Vsi nad Ondřejnicí. Od 15.00 bude pódium Janíkovy stodoly patřit souboru Pramínky
z Kopřivnice a jejich zahraničnímu hostu Danube Trio. V pásmu s názvem „S lidovou hudbou
na kraj světa“ představí lidovou kulturu z České a Chilské republiky, Estonska a Izraele.
Koncert „Jarní krasopění“ pěveckého sboru Zdeňka Šimůnka z Rožnova pod Radhoštěm si
nenechte ujít v 11.30 v kostele sv. Anny. Varhanní preludování Pavly Mikeškové je na

programu ve 14.00. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří se budou chtít podívat, jak se pletou
tatary, zdobí kraslice či vyrábějí březové metličky,“ uvedl Jindřich Ondruš, ředitel muzea.

ČERVENÉ PONDĚLÍ 17. dubna bude od 9.00 ve znamení sváteční šmigrustové pohody, kterou
umocní rožnovská cimbálová muzika Radegast z Frenštátu pod Radhoštěm.
V 11.00 a ve 13.30 hodin představí jarní a velikonoční zvyky folklorní soubor Úsměv, Vrtek
a cimbálové muziky ZUŠ Václava Kálika z Opavy. Po celý den bude v areálu vyhrávat
cimbálová muzika Soláň.

Přijďte i Vy do Rožnova pod Radhoštěm přivítat svátky jara a prožít neopakovatelnou
velikonoční atmosféru!

Vstupenky na velikonoční pořady si mohou zájemci koupit předem na pokladnách muzea od
1. dubna 2017, dle běžné otevírací doby.

PROGRAM - VELIKONOCE NA VALAŠSKU (15. 4. - 17. 4. 2017, 9.00 - 17.00)
Bílá sobota - 15. 4. 2017


velikonoční jarmark s řemeslnými ukázkami



pódium u rybníčka - od 10.00 program cimbálové muziky JAVOŘINA



v areálu Dřevěného městečka vyhrává cimbálová muzika KOTÁR

Hod boží velikonoční - 16. 4. 2017


pódium u rybníčka - od 10.00 vyhrává cimbálová muzika BAČA Z Valašského Meziříčí



palouk Dřevěného městečka - 10.30 a 13.00 - Buďmy všeci veseli, Velke noci zmy
dočkali!
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program folklorních souborů MALÁ ONDŘEJNICA, ONDŘEJNICA a cimbálové muziky TRAGAČ
ze Staré Vsi nad Ondřejnicí



kostel sv. Anny

11.30 - Jarní krasopění - koncert pěveckého sboru ZDEŇKA ŠIMŮNKA z Rožnova pod
Radhoštěm
14.00 - Toto je den… - varhanní preludování PAVLY MIKEŠKOVÉ



Janíkova stodola

15.00 - S lidovou hudbou na kraj světa
cimbálová muzika PRAMÍNKY z Kopřivnice a její zahraniční host DANUBE TRIO představí
lidovou kulturu z České a Chilské republiky, Estonska a Izraele


v areálu Dřevěného městečka obchůzky rapačářů z Vigantic, v Billově chalupě
ochutnávka jarní polévky a zdobení kraslic

Červené pondělí - 17. 4. 2017


pódium u rybníčka od 10.00 hodin – cimbálová muzika RADEGAST z Frenštátu pod
Radhoštěm



palouk Dřevěného městečka - 11.00 a 13.30 - Jaro je tu - jarní a velikonoční zvyky
v podání folklorních souborů ÚSMĚV, VRTEK a cimbálové muziky ZUŠ Václava Kálika
z Opavy



v areálu Dřevěného městečka bude po celý den vyhrávat cimbálová muzika SOLÁŇ

Po všechny sváteční dny ukázky zdobení kraslic a pletení pomlázek, bohatá nabídka
výrobků lidových řemeslníků i občerstvení.

KONTAKTY:
Ing. Bc. Jindřich Ondruš, ředitel muzea; ondrus@vmp.cz; +420 571 757 101
Bc. Pavlína Polášková, pracovník vztahů k veřejnosti; polaskova@vmp.cz; +420 571 757 173
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