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Kdo by neznal ty písničky...

anotace:
Také vás někdy napadlo, že byste chtěli znát těch boršických tanečních mnohem, mnohem víc? Tož potom 
tento pořad je pro vás jako stvořený. Osaháte si v něm několik nových boršických sedláckých a zatančíte si. Ale 
tento pořad nebude ani zdaleka tanečním seminářem. 

Naopak. Půjde spíše o jakousi sociologickou sondu do hlubin lidové kultury jedné malé slovácké obce, která 
leží v trojmezí Horňácka, uherskohradišťského a uherskobrodského Dolňácka. Na pozadí příběhů, historek 
a vyprávěnek, ve kterých budou hrát hlavní roli legendární obyvatelé Boršic u Blatnice, vás provedeme neuvě-
řitelnými zákruty předávání lidových písní v této malé slovácké obci během 20. století. 

Přijďte a staňte se účinkujícími v tomto interaktivní pořadu.

účinkující:
pamětníci z Boršic u Blatnice, Boršičané z Boršic u Blatnice, 
ženský sboreček Nivnička, CM Mladí Burčáci a všichni příchozí diváci

BORŠICKÉ SEDLÁCKÉ

nástřel scénosledu:
0.  zatančeme si boršické, keří všeci znajú
1.  úvodní slovo
2.  první nová boršická sedlácká - výuka, přezpívání
3.  zatančeme si
4.  Olga Kadlčíková - Hrabalová
5.  Josef Huráb - pohádka
6.  druhá nová boršická sedlácká - výuka, přezpívání
7.  Anežka Gorlová
8.  Jaroslav Staněk
9.  Josef Hala
10.  zatančeme si
11.  František Zákutný
12.  Vít Hrabal
13.  příběh se závěrem
14.  zatančeme si

Rež, rež, rež,
darmo sa ty, 
malušičká,
za mňú dreš...

čili interaktivní porad s dosud neobjevenými boršickými sedláckými, s vykládáním o klikatých cestách predává-
ní boršických sedláckých skrz dvacáté století k dnešku a to vše na pozadí geografické polohy a sociálně-politic-
kých změn obce Boršice u Blatnice

Po potoku chodila,
na kačeny volala,
kač, kač, kač, kačena,
nasypem ti zeleného jačmeňa...

nebo

o kom se mluví:
Anežka Gorlová (1910 - 1993), boršická laureátka Státní ceny Klementa Gottwalda
Josef Huráb (1888 - 1975),  boršický pohádkár
Josef Hala (1929 - 2012), vedoucí boršického tanečního souboru
František Zákutný (1948), boršický kronikář a sběratel
Vít Hrabal (1966), zakladatel mužského sboru Boršičané
Olga Kadlčíková – Hrabalová (1930 - 2017), významná česká etnomuzikoložka
Jaroslav Staněk (1922-1978), primáš a vedoucí Hradišťanu 


