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Folklorní soubor
Klubíčko
Vážení a milí čtenáři,

chtěli bychom vám představit hanácký
Folklórní soubor Klubíčko, který
funguje v Klubíčku Kroměříž od roku
2014. V současnosti soubor navštěvuje
30 dětí ve věku 3 - 13 let.

Děti se v souboru seznamují s říkadly,
dětskými hrami, písněmi, tanci a
výročními zvyky, které předvádějí
divákům a posluchačům.

„V našem souboru vedeme děti k tomu,
aby porozuměly lidové kultuře a lidové
tradici, kterou nám zachovaly předešlé
generace. Soubor se pravidelně
zúčastňuje folklorních festivalů,
vystupuje několikrát za rok na
kulturních akcích, např. na Hanáckých
slavnostech v Chropyni, Dožínkách
Zlínského kraje, na Adventu na radnici
aj. Nejinak tomu je i v roce 2019 a bude
v roce 2020.“ říká mladá nadšená
lektorka Elena Lachendrová.

Hanácký folklor
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Bez podpory to nejde
Náš Folklorní soubor Klubíčko je v letošním roce podporován z projektu Tesco a evropského
projektu v rámci European Solidarity Corps. Evropský ESC projekt nazvaný Hanácký folklor
v Klubíčku usiluje o zachování kulturních tradic, etických a estetických hodnot tradiční
lidové kultury. Projekt je o spolupráci mladých lidí, kteří se učí, se seniory, kteří předávají
mladým své zkušenosti. Cílí se tak rovněž na mezigenerační přirozené soužití.

Lidé
Soubor je důležitou součástí kroměřížské komunity a vedou jej velmi zkušené lektorky,
paní Jana Nováková a paní Eva Matýšková. Obě lektorky předávají své zkušenosti
zainteresovaným mládežníkům. Mládežníci naší skupiny pocházejí z rodin, které mají
k hanáckému folklóru blízký vztah, nicméně už ztratili
vazbu na lidovou kulturu svého regionu v celé své šíři
a zůstaly jen střípky. Soubor Klubíčko a lektorky
chtějí mladým nadšencům dopomoci k získání
folklorního povědomí hanáckého regionu
v celém kontextu.

Mládežníci se realizují v hanáckém folkloru
ještě intenzivněji než dosud. Baví je to, cítí, že
má smysl na sílu tradice a uvědomování si
svých kořenů upozorňovat i další mladé
dobrovolníky, své kamarády a známé.

Zkušených znalců hanáckého folkloru je
v regionu málo a jsou již v seniorském věku.
Věříme, že díky mladým lidem bude tradice
pokračovat.

Soubor stojí na významné podpoře nadšenců
hanáckého folkloru - rodičů, dětí, a přátel
Klubíčka Kroměříž.

Děkujeme vám!
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Odkud čerpáme
Při tvorbě folklorních pásem čerpáme z literatury, která zaznamenává hanácký folklor. Jsou to například
Tradiční hry dě� na Hané od Ludmily Mátlové-Uhrové nebo Lidové hry a tance pro mládež od Táni
Hájkové. Obě publikace nabízejí nejen slova a noty k písničkám, ale také návody, jak tančit.


