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NAHRÁLI
Zdeněk Stašek (CM Mladí Burčáci)
Jan Maděrič (CM Jaroslava Čecha)
Jan Káčer (CM Ohnica)
Jakub Tomala (CM Mladí Burčáci a CM Cifra)
Jakub Ilík (CM Mladí Burčáci)

| úterý 24. 9. 2019 | KK Uh. Hradiště |

zpracoval Vlastimil Ondra a kol.
30. 9. 2019

Tento výukový list je plný klikatelných odkazů. 
Přejeme inspirující chvilky s bílovskými sedlckými.

Chodí syneček
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/chodi-synecek-2019

Chropina, Chropina
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/chropina-chropina-2019

Čí je to rolíčko neorané
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/ci-je-to-rolicko-neorane-2019

Dolina, dolina, dolina
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/dolina-dolina-dolina-2019

Dosti je to na děvečku
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/dosti-je-to-na-devecku-2019

Dyž ty nemáš gruntu
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/dyz-ty-nemas-gruntu-2019

Liboce sa, liboce
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/liboce-sa-liboce-2019

Na téj Novéj dědině
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/na-tej-novej-dedine-2019

Naša Kača cosi má
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/nasa-kaca-cosi-ma-2019

Při zeleném hájku
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/pri-zelenem-hajku-2019

Ti Bilovčí pacholíci
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/ti-bilovci-pacholici-2019

V čirém poli
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/v-cirem-poli-2019

Všeci lidé, všeci
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/vseci-lide-vseci-2019

Ej, pověz, Kateřinko
https://www.folklorni-akademie.cz/
pisnicka/ej-povez-povez-katerinko-2019

bílovská sedlcká 
rekonstrukce starší verze

video tance - Národní ústav lidové kultury

JAK SA SPRÁVNĚ 
TANČÍJÁ BÍLOVSKÉ?

písně tanec

bílovská sedlcká 
rekonstrukce mladší verze

bílovská sedlcká 
jiná rekonstrukce

TEN BÍLOVSKÝ ZÁMEK 
CM Jaroslava Čecha a Včelaran 

(1990)

televizní záznamy tance

ZPÍVÁ JOSEF PILÁT 
A KAREL RAJMIC
CM Jaroslava Čecha 

(1987)

BÍLOVSKÉ SEDLCKÉ
Hradišťan 

akademická debata

další záznamy tance

AUGUSTIN KNOT 
Nivnička na výpravě do kraja 

(2007)

DIGITÁLNA MAPA
TRADIČNEJ KULTÚRY

VÝBORNÉ TANEČNÍ VIDEA

folklornamapa.sk
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všecky bílovské
z Bartoše (87 písní)

František  BARTOŠ
Národní písně moravské 
v nově nasbírané (1889)

https://youtu.be/8EYKa5DBhsI
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/chodi-synecek-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/anicko-ma
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/chropina-chropina-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/ej-pode-mlynem
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/ci-je-to-rolicko-neorane-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/hnalo-divca-kravy
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/dolina-dolina-dolina-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/hody-mile-hody
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/dosti-je-to-na-devecku-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/dyz-ty-nemas-gruntu-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/liboce-sa-liboce-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/na-tej-novej-dedine-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/nasa-kaca-cosi-ma-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/pri-zelenem-hajku-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/ti-bilovci-pacholici-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/v-cirem-poli-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/vseci-lide-vseci-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/ej-povez-povez-katerinko-2019
https://www.folklorni-akademie.cz/pisnicka/az-pujdete-pres-pole-zdenek-pomykal-2008
http://www.lidovakultura.cz/2019/07/23/e-1-sedlcka-i-z-bilovic-u-uh-hradiste-rekonstrukce-starsi-verze/
http://www.nivnicka.cz/data/2019/2019-09-30_jak-se-spravne-tanci-bilovske-sedlcke.pdf
http://www.lidovakultura.cz/2019/07/23/e-2-sedlcka-ii-z-bilovic-u-uh-hradiste-rekonstrukce-mladsi-verze/
http://www.lidovakultura.cz/2019/07/23/e-3-sedlcka-iii-z-bilovic-u-uh-hradiste-jina-rekonstrukce/
https://youtu.be/0hwFYg5oBfw
https://youtu.be/8ENVKjllm-s
https://youtu.be/g2qkQfN4WWI
http://www.nivnicka.cz/direction.php?page_name=poctenicko_detail&%20poctenicko_id=4
https://folklornamapa.sk/sk/uherskohradistske-dolnacko/bilovice
http://www.nivnicka.cz/data/2019/2019-09-30_pisne-hudecke-z-bilovic.pdf
http://www.nulk.cz/ek-obsah/pisne/bartos2/

