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Libé tóny Panovy flétny doprovodil VUS ONDRÁŠ
Ve středu 4. října 2017 rozezvučel Sono Centrum v Brně líbezný zvuk Panovy flétny
v doprovodu Orchestru lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ.
Orchestr měl tu čest spolupracovat se sólisty světového formátu ve hře na Panovu flétnu
panem Radu Nechiforem (Rumunsko) a paní Liselotte Rokyta (Nizozemsko, ČR). Koncert
Božská flétna organizovalo Folklorní sdružení JÁNOŠÍK, z. s. ve spolupráci s Nadačním
fondem Modrý hroch.
Na 300 diváků se mohlo na koncertě s názvem Božská flétna zasnít do romantických tónů
pomalých lyrických skladeb, které se vzápětí proměnily v rychlé rytmické až taneční melodie
z oblastí Rumunska, ale i celého Karpatského oblouku. Hudební úpravy především od pana
Jana Rokyty mladšího vystřídaly pěvecké výkony zpěváků z regionu Valašska, Lenky
Vaculíkové, Vojtěcha Goláně a Pavla Ptáčka a průvodní slovo Jana Rokyty diváky seznámilo
jak se zajímavým starobylým nástrojem – Panovou flétnou, jejími skvělými interprety, tak
i s hranými písněmi. Diváci nahlédli do různých částí Karpat a nechali se přes tyto kopce unášet
skvělými výkony zahraničních umělců.
Záštitu nad středečním koncertem převzal hejtman Jihomoravského kraje Bohumil Šimek
a primátor statutárního města Brna Petr Vokřál. Jihomoravský kraj i statutární město Brno akci
také finančně podpořili. Pořad zahájila několika vřelými slovy zástupkyně a náměstkyně
hejtmana Jihomoravského kraje paní Taťána Malá a také paní Monika Chasáková, ředitelka
Nadačního fondu Modrý hroch. Je to právě Nadační fond Modrý hroch, pomáhající dětem při
hospitalizaci po těžkých úrazech, který díky koncertu získal částku 18 500 Kč.
Folklorní sdružení Jánošík, z. s. již řadu let velmi úzce spolupracuje s Vojenským uměleckým
souborem ONDRÁŠ a také každoročně podporuje benefičními akcemi různé organizace. Jediná
repríza tohoto pořadu proběhla hned ve čtvrtek 5. 10. 2017, tentokrát v Rožnově pod
Radhoštěm ve Valašském muzeu v přírodě v Janíkově stodole, a zahájila tak první ročník
festivalu Panových fléten se stejnojmenným názvem Božská flétna.
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