Program Rožnovských slavností 2019
čtvrtek 4. července
15.30
Masarykovo náměstí
Roztančené náměstí
se soubory z Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny a Maďarska
21.00
Valašská dědina - amfiteátr Na stráni
Vzpomínky z Radhošťa
pořad k nedožitému jubileu 90. narozenin Václava Bradáče a Vladimíra Štrunce

pátek 5. července
10.00
Dřevěné městečko - kostel sv. Anny
Pravoslavná bohoslužba
15.00
Dřevěné městečko - komorní amfiteátr
Absolventské představení Školy mladých odzemkářů
závěrečné vystoupení jejich účastníků
17.00
Dřevěné městečko - komorní amfiteátr
Sedmihlásky
pořad dětských zpěváčků
19.00
Dřevěné městečko - komorní amfiteátr
Valašské tance z Rožnovska
společný program rožnovských souborů a představení nové publikace
21.00
Dřevěné městečko - komorní amfiteátr
Beránci a vlci
attaca suita Mariana Friedla vycházející z lidové hudby východní Moravy s projekcí filmu
22.00
areál Dřevěného městečka - pódium na paloučku
Hudcování pod hvězdami
noční zábava s cimbálovou muzikou
sobota 6. července
9.30

Dřevěné městečko
Kdo vyskočí, ten je chlap!
kvalifikace soutěže v odzemku

komorní amfiteátr

10.00

Valašská dědina
Protestantská bohoslužba

10.00

Masarykovo náměstí
Rožnovské slavnosti se představují městu
Dřevěné městečko
pódium na paloučku
Rožnovské slavnosti se představují v muzeu

11.00

evangelický kostel

13.00

Dřevěné městečko
komorní amfiteátr
Když jste nás pozvali, tak nás tady mějte…
Soláň představí hostující české soubory

14.15

Dřevěné městečko
komorní amfiteátr
Slavnostní zahájení Mezinárodního folklorního festivalu
Rožnovské slavnosti 2019

14.30

Dřevěné městečko
Kdo vyskočí, ten je chlap!
finále soutěže v odzemku

15.00

Mlýnská dolina
hamr
Kofárna: dnes s Bartókem
pořad nejen o reflexi slovenské lidové písně v Bartókově tvorbě

16.30

Dřevěné městečko
komorní amfiteátr
Vitajte u nás
program zahraničních účastníků festivalu

18.00

Dřevěné městečko
komorní amfiteátr
Lovci písní
komponovaný pořad ke 200. výročí guberniálního sběru lidových písní

19.30

areál Dřevěného městečka
Valašské hry
sportovní klání účinkujících souborů a diváků

21.00

Dřevěné městečko
komorní amfiteátr
Ozvěny slavností
pořad k 40. výročí festivalu, vzpomínka na Věru Šejvlovou, Václava Bradáče
a Vladimíra Štrunce

22.30

areál Dřevěného městečka
pódium na paloučku
Hudcování pod hvězdami
noční zábava s cimbálovou muzikou

komorní amfiteátr

neděle 7. července
10.00

Dřevěné městečko

kostel sv. Anny

Mše svatá
sváteční bohoslužba s krojovanými zástupci souborů
11.00

areál Dřevěného městečka
pódium na paloučku
Hop z nožky na nožku
výuka tanců z Rožnovska v podání domácích souborů

12.30

Dřevěné městečko
Hosté naši milí
pořad zahraničních souborů

14.00

Dřevěné městečko
komorní amfiteátr
Hrajeme si
pořad dětských folklorních souborů

15.30

Dřevěné městečko
… v dobrém sa rozejdem
závěrečný galaprogramu festivalu

Vedlejší pódia
pátek 5. července
pódium na paloučku
13.30
Béri Balogh Ádam
14.30
Janj
16.30
Ženský sbor z Kudlovic
18.30
Colors of Transcarpathia
20.30
Kordulka
22.00
Hudcování pod hvězdami
sobota 6. července
pódium na paloučku
do 12.00 Rožnovské slavnosti se
představují v muzeu
12.30
cimbálová muzika Malá Jasénka
13.30
Colors of Transcarpathia
14.30
Monarca de Mexico
15.30
Soláň
16.30
Gaudeamus
17.30
Ostravica
18.30
Grunik a RukyNaDudy
19.30
Valašské hry

komorní amfiteátr

komorní amfiteátr

22.30

Hudcování pod hvězdami

pódium u rybníčka
13.00
Ovečky a Bača
14.00
Janj
15.00
Béri Ba logh Ádam
16.00
Hořeňák
17.00
Malý Radhošť
18.00
Vonica
neděle 7. července
pódium na paloučku
11.00
Hop z nožky na nožku
- výuka tanců
12.30
Děcka z Kunovic
13.30
Javořina
14.30
Urpín
pódium u rybníčka
11.00
Janj
11.30
Holúbek
12.00
Vizovjánek
13.00
Malý Radhošť
14.00
Monarca de Mexico
15.00
BLAženky
Doprovodné programy
čtvrtek 4. července
16.00

Odborná knihovna Valašského muzea v přírodě
Regionální a národopisná literatura
Tradiční ohlédnutí za knižními novinkami posledních dvou let v oblasti
národopisné a regionální literatury v zasvěceném podání spisovatele a
publicisty Richarda Sobotky, ředitele Městské knihovny Pavla Zajíce a
knihovnice odborné knihovny Valašského muzea Anny Borové.

pátek 5. července
16.00

Sušák
Rožnovské slavnosti 2017 očima fotoklubu R9
Vernisáž výstavy fotografií. Díky spolupráci s rožnovským fotoklubem R9
vzniká jedinečný a velmi osobitý pohled jeho členů na dění při festivalu

Rožnovské slavnosti. Jak svými objektivy zachytili poslední ročník 2017,
posoudíte na výstavě v Sušáku, která potrvá do 31. 7. 2019.

sobota 6. července
10.00 –17.00 Dřevěné městečko – 1. patro rožnovské radnice
Modrotisk jde do světa
V rožnovské radnici se seznámíte s výrobou modrotisku, který je od prosince
2018 zapsán na světový seznam UNESCO, a můžete si zde vyrobit krásnou
modrotiskovou památku na letošní slavnosti. Po oba dva dny budou probíhat
komentované prohlídky expozice s výkladem nejen o modrotisku, ale také o
tom, jak to v UNESCO chodí a jak takový zápis probíhá.
11.00 a
13.00

Mlýnská dolina
hamr
Ptačí pohádky pro děti v podání Dariny Ruskové Neuwirthové

od 9.00

Valašská dědina
oživené expozice, po celý den vyhrává muzika RukyNaDudy

V rámci Rožnovského parního léta bude jezdit zpívající vlak. Odjezdy z Valašského
Meziříčí v 9.10 a 13.10, z Rožnova pod Radhoštěm v 11.00 a 15.00, vyhrává cimbálová
muzika souboru Radhošť.
neděle 7. července
10.00 –15.00 Dřevěné městečko - 1. patro rožnovské radnice
Modrotisk jde do světa
V rožnovské radnici se seznámíte s výrobou modrotisku, který je od prosince
2018 zapsán na světový seznam UNESCO, a můžete si zde vyrobit krásnou
modrotiskovou památku na letošní slavnosti. Během dne budou probíhat
komentované prohlídky expozice s výkladem nejen o modrotisku, ale také o
tom, jak to v UNESCO chodí a jak takový zápis probíhá.
11.00 a
13.00

Mlýnská dolina
hamr
Pohádky pro děti v podání Zuzany Vaškové

od 9.00

Valašská dědina
oživené expozice, vyhrávání gajdošské muziky Hudci z Pasek

Výstavy

od 4. července - komorní amfiteátr
Od Valašského roku k Rožnovským slavnostem
Plot komorního amfiteátru letos ozdobí výstava připomínající čtyřicet let historie
Rožnovských slavností. Jak to vlastně všechno začalo, proč slavnosti slaví čtyřicet let,
když se jejich prapůvod datuje rokem 1925, a co se všechno přihodilo, než vzniknul
festival, jak jej známe dnes? Zastavte se, až půjdete kolem…
Výstava potrvá do 30. září 2019.

v prostorách Sušáku probíhají výstavy:
Městečko pod Radhoštěm
Jak jde kroj, tak se stroj
Ludmila Vašková: Sbírání v zahradě (vernisáž 4. 7. v 17.30 hodin)
v Panské sýpce v Dřevěném městečku je k vidění výstava
Jak stavěli naši předkové
v Domě Pod Strání je instalována nová expozice
Valašská dědina – opravdu zmizelý svět?
NA MFF ROŽNOVSKÉ SLAVNOSTI 2019 ÚČINKUJÍ:
BÉRI BALOGH ÁDÁM Körmend, Maďarsko
COLORS OF TRANSCARPATHIA, Užhorod, Ukrajina
JANJ, Strojice, Bosna a Hercegovina
MONARCA DE MEXICO, Gueretáro, Mexico
URPÍN, Banská Bystrica, Slovensko
GAUDEAMUS Praha
GRUNIK Ostravice
HOŘEŇÁK Lázně Bělohrad
JAVOŘINA Rožnov pod Radhoštěm
RADHOŠŤ Rožnov pod Radhoštěm
SOLÁŇ Rožnov pod Radhoštěm
OSTRAVICA Frýdek-Místek
VONICA Zlín
VETERÁN KLUB SOUBORU RADHOŠŤ
DĚCKA Z KUNOVIC Kunovice
HOLÚBEK Ostrava

MALÝ RADHOŠŤ Rožnov pod Radhoštěm
OVEČKY Valašské Meziříčí
VIZOVJÁNEK Zlín
BLAženky
cimbálová muzika BAČA Valašské Meziříčí
cimbálová muzika MALÁ JASÉNKA
HUDCI Z PASEK
JITKA ŠURANSKÁ TRIO
KORDULKA Valašsko
PRAMÍNKY Kopřivnice
RukyNaDudy Frenštát pod Radhoštěm
SDRUŽENÍ NEZÁVISLÝCH JAZZMENŮ
ŽENSKÝ SBOR Z KUDLOVIC

