Folklorní soubor Radost

Vás srdečně zve na oslavu svého 30. výročí založení!
Kdy: v sobotu 18. června 2016 od 14.00 hodin
Kde: na pozemku před Základní školou v Kamenném Újezdě

Program:
od 14.00 hodin vystoupí folklorní soubory
BuDuS, Dětský soubor Radost, Doudlebánek, Doudleban, Soumrak,
Soběslavská chasa mladá, Lučina, Furiant, Blaťácký soubor, Radost
od 20.00 hodin hraje kapela Krásky a zvěř
Vstupné dobrovolné.

Budeme se těšit! Folklorní soubor Radost.

Folklorní soubor Radost

Folklórní soubor Radost z Kamenného Újezdu
u Českých Budějovic byl založen Obcí baráčníků v roce 1986. V současné době má dospělá část souboru Radost sedm tanečních párů.
V roce 2006 vznikla ženská pěvecká část souboru, která je dnes neodmyslitelnou součástí.
V neposlední řadě má soubor Radost také svoji
dětskou složku s vlastní dětskou muzikou. Tj.
více než 50 aktivních členů.
Radost velmi úzce spolupracuje s Venkovskou
dudáckou muzikou Bedrník, která jena všech
vystoupeních doprovází. Soubor se mj. podílí
na velké části kulturních akcí pořádaných v Kamenném Újezdu. Mezi ně patří Obecní ples,
Zahradní slavnost, Vánoční koledování s živým
betlémem, organizuje tvořivé velikonoční odpoledne pro děti. Svým folklórem už 30 let obohacuje kulturu v Kamenném Újezdu.
Kromě akcí pořádaných na „domácí půdě“ se
soubor zúčastňuje různých přehlídek a folklórních festivalů nejen na území republiky, ale

i v zahraničí (Rakousko, Německo, Francie,
Švýcarsko).
Repertoár souboru je poměrně široký. Přes
dětské hry a tance, velikonoční či vánoční koledování s živým betlémem, je soubor připravený
předvést ukázku např. staročeské svatby a posvícení. V těchto pásmech se objevují zvyky,
tradice a tance nejen z oblasti Doudlebska, ale
i z ostatních národopisných oblastí jižních Čech.
Členové vystupují v doudlebských krojích. Pro
vystoupení zvané Dřeváky mají pracovní kroj,
kde je možné vidět i mlynáře.
Chceme tedy s (R)adostí oznámit, že 18. června
2016 oslavíme své kulaté třicáté narozeniny.
Tímto vás všechny, nejen příznivce folkóru, zveme na naši oslavu. A prosíme všechny, kdo znají
nebo mají jakýkoliv kontakt na bývalé členy našeho souboru, informujte je o naší veliké události a vyřiďte, že je velice rádi uvidíme. A jestli
to bude možné, mohou si s námi „dát nějaký ten
taneček“.

