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46. LIPTÁLSKÉ SLAVNOSTI
18. – 24. srpna 2015, Liptál, Zlínský kraj
Ve valašské obci Liptál, známé bohatou folklorní tradicí, se konal od 18. do
24. srpna 46. Mezinárodní folklorní festival Liptálské slavnosti, na kterém
během 45 ročníků účinkovaly stovky tanečníků, zpěváků a lidových hudebníků
z domova i mnoha zemí.

Zahraničními hosty letošního ročníku byly soubory z USA, Indie,
Chorvatska, Mexika, Slovenska, Bulharska, Polska, Indonésie a Nového
Zélandu. Z České republiky pak vystoupily soubory „Hold stáří“ s CM Kašava
s primášem Petrem Králem z Kašavy a sólovou zpěvačkou Lenkou Mrlinovou
z Liptálu, Kunovjánek z Kunovic, Salajka z Dambořic, Cimbálová muzika Jiřího
Nechanického ze Vsetína, dechová hudba Liptalanka, Cimbálová muzika ZUŠ
Morava, a šest skupin Folklorního sdružení Lipta Liptál - Malůšata, Malí ogaři,
Malá Lipta, Lipta-základ, Lipta-senioři, ženský sbor Rokytenka z Liptálu.
Letošní Liptálské slavnosti se nesly ve znamení 85. výročí založení FoS Lipta
Liptál a udělení ceny Zlatá Europea obci Liptál. Významné výročí bylo
připomenuto výstavou „ 85 let folklorního spolku v Liptálu.“ Návštěvníci mohli
zhlédnout fotografie, pamětní listy a dary za dlouhé období své existence.
Součástí výstavy byla i Národní putovní výstava „Má vlast cestami proměn
2015.“
Hlavní pořady festivalu se odehrávaly v sobotu a neděli v liptálském
přírodně kulturním areálu. Od úterý do pátku navštěvovaly soubory okolní
města a vesnice - Všemina, Seninka, Hvozdná, Vizovice a Vsetín. K tradicím
festivalu patří i víkendové řezbářské a řemeslnické dny spojené s tradičním
jarmarkem, noční ohňostroj s taneční zábavou při cimbálu, nedělní bohoslužby,
slavnostní průvod obcí Liptál.

Záštitu nad 46. MFF Liptálské slavnosti převzali hejtman Zlínského kraje
Stanislav Mišák a starosta obce Liptál Milan Daňa.
Nedělní finální Galaprogram 46. ročníku MFF Liptálské slavnosti byl zahájen
předání významného ocenění obci Liptál a to cenou Zlatá Europea za
uměleckou a kulturní činnost. Galaprogram nesl název „Lipta aj Liptál slaví“ a
proběhl s účastí všech zahraničních a domácích souborů pod slunečními paprsky
a tím byly Liptálské slavnosti úspěšně zakončeny.

Velké poděkování patří všem, kteří se na přípravě tohoto festivalu podíleli
v čele s panem starostou Milanem Daněm, s prezidentkou MFF Liptálské
slavnosti paní Andreo Čalovou, koordinátorkou zahraničních souborů
Miroslavou Jakubovou a čestným prezidentem MFF LS panem Ladislavem
Michálkem.
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