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PŘÍPRAVY STONAVSKÉ BARBORKY JSOU V PLNÉM PROUDU

Pořadatelé Mezinárodního festivalu v komorním a ansámblovém zpěvu
Stonavská Barborka se i navzdory koronavirové pandemii intenzivně
připravují na 15. ročník.

“Koronavirus stále ukazuje svou sílu a ovlivňuje veškeré dění. Já jsem ale
velký optimista a pevně doufám, že situace bude natolik příznivá, že letos
bude moci festival v plánovaném termínu proběhnout. Samozřejmě jsme
připraveni splnit veškerá hygienická nařízení a zabezpečit bezpečný průběh
festivalu.” řekl ředitel festivalu Josef Melnar.

Po loňské virtuální variantě se pořadatelé Stonavské Barborky vrátili k
osvědčenému formátu festivalu a 15. ročník plánují zorganizovat v plném
lesku.

“Po loňských zkušenostech se snažíme nic nenechat náhodě a souběžně s
klasickou variantou festivalu také připravujeme modifikaci pro restriktivní
opatření včetně varianty virtuální.” dodává Josef Melnar.

Centrum dění festivalu bude opět v Domě PZKO ve Stonavě. Účastníci a hosté
se i přes řadu nutných opatření mohou ve Stonavě těšit na příjemné, zpěvem
a dobrou náladou naplněné festivalové dny. Nebude chybět napětím
opanované Vyhlášení výsledků a vrcholem bude 28. listopadu 2021 v 18
hodin již tradiční Slavnostní koncert vítězů. I letos nebude chybět Česká
televize, a to s novinkou. Už koncem letošního roku bude uveden na televizní
stanici ČT Art komponovaný pořad nejen se záběry Slavnostního koncertu,
ale i s pohledem do zákulisí festivalu a rozhovory se zajímavými hosty.

Stonavská Barborka je po všech stránkách náročný mezinárodní projekt,
který se neobejde bez velkého úsilí a pomoci celé řady lidí a firem. Bez čeho si
ale realizaci takového projektu nelze představit, je podpora finanční. Letošní
ročník proběhne za finanční podpory obce Stonava, Nadace OKD, Tomáše
Zdechovského - poslance Evropského parlamentu a s podporou Operačního
programu Interreg V-A Česká republika - Polsko a státního rozpočtu České
republiky v rámci projektu Slezské portamento - zpěv-souznění-tradice s
registračním číslem CZ.11.4.120/0.0/0.0/17_028/0001656.

“Obzvlášť v této náročné době jde o významnou pomoc, bez které by
Stonavská Barborka nešla vůbec uspořádat.” dodává se slovy díků Josef
Melnar. SB
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