Jizera a Jizerka
Folklórní soubor JIZERA vznikl 1. června 1986 při Domu kultury v Liberci. V současné době
soubor funguje samostatně bez zřizovatele jako občanské sdružení. Zpracovává folklór
Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší podle původních předloh sběratele Pavla Krejčího.
vedoucí souboru: Dalibor Tuž
vedení souboru: Helena Janoušková, Jan Volf
Dětský folklorní soubor Jizerka byl založen v roce 2001. Postupem času a s přibývajícím
počtem dětí se soubor rozdělil na tři skupiny: vlastní soubor Jizerku, Malou Jizerku a
přípravku, kde začínají děti od čtyř let.
Soubor se zúčastňuje folklorních festivalů v rámci celé České republiky a absolvoval i několik
zahraničních vystoupení. Je stálým účastníkem přehlídek dětských souborů v Pardubicích, v
roce 2007 byl vybrán na i na celostátní přehlídku. Ve stejném roce získal první cenu v
republikovém finále soutěže Sedmikvítek v Přibyslavi. Výrazně se soubor věnuje i
slovesnému folkloru. Jevištní zpracování vánoční lidové hry bylo oceněno porotou postupem
na celostátní přehlídku Dětská scéna v Trutnově.
Soubor se věnuje folkloru Podještědí, Pojizeří a Podkrkonoší.

Kontakt
http://www.jizeraliberec.cz/

Folklorní soubor písní a tanců Nisanka
Nisanka zpracovává lidovou kulturu Pojizeří, Podještědí a Podkrkonoší. Při sestavování
repertoáru čerpá především ze sbírek Pavla Krejčího, nezaměřuje se pouze na interpretaci
písní a tanců, ale snaží se ztvárnit tradice tak, aby oslovily současného diváka. Soubor byl
založen v roce 1964 a v současné době čítá 25 členů, včetně muziky. Autorkou všech
choreografií souboru je Jana Hamplová.
Nisanka byla hostem mnoha festivalů a přehlídek v České republice a v minulosti navštívila
Brazílii a mnoho zemí Evropy. V roce 1997 společně s několika soubory ze severovýchodních
Čech zvítězila v pořadu „Z Vrchlabí do Polabí“ na mezinárodním folklorním festivalu ve
Strážnici. Na soutěžním festivalu mezinárodní organizace IGF v italské Masse získala Nisanka
cenu za choreografii, její předvedení a sehranost muziky. Dále se podílela na projektu Ústavu
lidové kultury Strážnice - Lidové tance z Čech, Moravy a Slezska. Každoročně pořádá před
Velikonoci staročeský jarmark s bohatým kulturním programem ve folklorním duchu
"Velikonoční Trhy" a tradiční pořad "Vánoce s Nisankou".
V roce 2007 se soubor stal patronem rozhledny Nisanka v Nové Vsi nad Nisou.
Kontakt:
Web: www.nisanka.cz

Šafrán Jablonec n. N.
Písně a tance ze severovýchodních Čech.
Folklorní soubor Šafrán vznikl v roce 1995, ale někteří jeho členové se zajímají o folklor již
řadu let. V roce 1997 byl založen dětský soubor Šafránek. Chodí sem děti od 5 do 15 let.
V současné době má Šafrán 28 členů, z toho 9 členů kapely. Zaměřili jsme se na lidové písně
a tance z Podještědí, Podkrkonoší a Pojizeří. V programu máme též tanec "Česká beseda", se
kterým jsme se na oblastní soutěži umístili na 1. místě.Vystupujeme v krojích, které jsou
kopiemi původních krojů z této oblasti. Soubor úzce spolupracuje s Městským úřadem v
Jablonci nad Nisou, s Muzeem skla a bižuterie a Vlastenecko-dobročinnou obcí Baráčníků v
Jablonci nad Nisou/Mšeně.
Hlavním posláním souboru je přinášet lidem radost a úsměv, oslavovat krásy života tancem a
písní a představovat lidové zvyky z této oblasti.
Zajímá Vás krajina Jizerských hor? Kamarád souboru fotograf pan Kirchner má na webech:
www.ceskehory.cz/kirchner, www.czech-mountains.com/kirchner, www.tschechischegebirge.com/kirchner a www.czeskiegory.pl/kirchner snímky z tohoto prostředí.
Kontakt na soubor:
http://www.safranjbc.cz

Hořeňák
Rozvíjet tradice podkrkonošského lidu, oslavovat krásu života tancem, písní, vyprávěnkou,
dávat lidem radost a úsměv - to je především poslání souboru písní a tanců Hořeňák.
V roce 2004 pořádá soubor již 30. ročník MFF Slavnosti pod Zvičinou a zároveň oslaví 55.
výročí svého vzniku.
Vedoucí souboru a umělecká vedoucí: Jana Rychterová
Spoluvedoucí: Jindřich Rychtera, m. 607665153
Kontakt:
http://horenak.belohrad.net/

Krkonošský Horal
Národopisný soubor Krkonošský Horal z Vrchlabí zpracovává písně,tanec a zvyky východních
Čech převážně Krkonoš.
Folk songs, dances and customs of East Bohemia.
Kontakt:
www.sweb.cz/krkonossky.horal

Furiant, Malá Bělá
Furiant Malá Bělá o.s.
Tance ze všech koutů Čech a Moravy.
Udržování starých zvyků a oživování historie.
Kontakt:
www.furiant.bakovnj.cz

Dykyta
Folklorní soubor DYKYTA vznikl na jaře roku 1990 v Krásné Lípě. Členskou základnu tvoří lidé
mladého a středního věku, s většinovým zastoupením středo-školáků a vysokoškoláků.
Soubor obsahuje taneční, pěveckou a muzikantskou složku, součástí je i cimbálová muzika,
která vystupuje v samostatných komornějších programech (hl. písně z jižní Moravy).
Prameny pro svou činnost čerpáme převážně v Podještědí a Pojizeří, kde též každoročně
pořádáme pracovně-poznávací soustředění. Chce nejširšímu publiku přiblížit prostou krásu
již zapomenutých lidových tanců a písní, jež vycházely ze života našich předků.
Kromě tanců a písní se snaží soubor udržet ještě existující nebo obnovit již zaniklé lidové
obyčeje a zvyky. V průběhu celého roku nás můžete vidět v rekonstruovaném podještědském
kroji na řadě vystoupení u nás i v zahraničí.
Krásnou Lípu a Českou republiku jsme již reprezentovali v Německu, Rakousku, Polsku,
Francii, Itálii, Dánsku, Číně(Šanghaj).
Nabízíme vám naše vystoupení v tematicky zpracovaných pásmech (Masopust, vynášení
Motaný a vítání jata, Velikonoce, pálení čarodějnic a stavění máje, posvícení, Vánoce...),
formou jednotlivých drobných tanců, připadne i samostatná vystoupení naší muziky, (např.
na svatbách,...).

