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Tradície i hviezdy na Moravskolieskovských vianočných trhoch
Moravskolieskovské vianočné trhy sa po úspešných troch ročníkoch stihli
stať tradíciou, na ktorú sa tešia nielen obyvatelia samotnej pohraničnej obce, ale aj
kultúrni nadšenci zo širokého okolia. Piatok 15. decembra a sobota 16. decembra
2017 budú v miestnom Kultúrnom dome patriť bohatému hudobnému programu,
spájajúcemu ľudové zvyky so súčasným umením.
„Snažíme sa našimi trhmi pripraviť návštevníkom akési malé Vianoce.
Nielenže sa budú môcť potešiť atmosférickou výzdobou, nakúpiť tradičné
i netradičné darčeky od našich predajcov, či stretnúť množstvo svojich známych.
Pripravili sme pre nich opäť aj kvalitné vystúpenia, namixované v programe tak, aby
si svojho interpreta našli všetky generácie,“ vysvetľuje Marián Zelko, ktorý je jedným
z organizátorov podujatia. Organizátorský tím tvorí skupina nadšencov, ktorá sa pred
rokmi rozhodla prispieť aj prostredníctvom trhov k rozvoju spoločenského života v
obci. V programe Moravskolieskovských vianočných trhov nájdete okrem domácich
účinkujúcich (deti miestnej školy, folklórna skupina Kasanka) aj talentovaných
harmonikárov, heligonkára Dominika Minárika, či ľudovú hudbu Beťári z
Čerenian. Chýbať nebudú ani popoví hudobníci – v sobotu sa predstaví Natália
Hatalová, známa zo súťaže Slovensko hľadá Superstar, spolu s muzikálovým
hercom Jánom Slezákom, po nich finalistka Miss Universe Nikola Benedikovičová
a ako pomyselný vrchol večera vystúpi a svoje najväčšie hity zaspieva Dara Rolins.
Vo vyše dvoch desiatkach stánkov s vianočným tovarom i pochúťkami si
budete môcť zariadiť prakticky celé Vianoce a čas strávený na trhoch vám spríjemní
poctivá kapustnica, cigánska, zabíjačkové špeciality, medovina či miestny
ospevovaný vianočný punč. Moravskolieskovské vianočné trhy sa z mnohých
dôvodov rozhodne oplatí navštíviť.
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Program Moravskolieskovských vianočných trhov 2017:
Piatok 15. 12. 2017
15:00 hod. - otvorenie brán trhov
16:00 hod. - vystúpenie detí Spojenej školy Moravské Lieskové
18:00 hod. - koncert heligonkára Dominika Minárika
19:00 hod. - vyhodnotenie Moravskolieskovského fotomaratónu
20:00 hod. - koncert ľudovej hudby Beťári
Sobota 16. 12. 2017
11:00 hod. - otvorenie brán trhov
14:00 hod. - vystúpenie folklórnej skupiny Kasanka
15:00 hod. - vianočný punč so starostom
16:00 hod. - koncert harmonikárov z regiónu
17:00 hod. - koncert Natálie Hatalovej & Jána Slezáka
19:00 hod. - koncert finalistky Miss Universe Nikoly Benedikovičovej
20:00 hod. - koncert Dary Rolins
Vstupné na všetky časti programu je dobrovoľné!
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