Oblastní kolo hudebního festivalu PORTA Vysočina / Lhota - Vlasenice
Místo konání: Kulturní dům Vlasenice u Kamenice nad Lipou
Organizátor: Česká Tábornická Unie T.K.PORTA Vysočina, Pelhřimov p.s.
Termín konání: 13. 4. 2019
Oblastní kolo hudebního festivalu PORTA je jedním z nejstarších soutěžních
festivalů v ČR. Vznik se datuje do roku 1967 a loni byl již 51 ročník. Festival je v žánru
trampské písně, country, folk a bluegrassu. Původně tento festival zahrnoval čistě
trampskou píseň a až časem se k ní přiřadili žánry ostatní. Dnes je možno se přihlásit
do soutěže o postup právě na Oblastních kolech, která pořádá a zastřešuje
organizace Česká tábornická unie a prostřednictvím svých pobočných spolků
a agentur pořádají oblastní kola po celém území republiky. Oblastní kolo Vysočina je
pořádáno T.K.PORTA Vysočinou již po dvanácté. Realizační tým se skládá z rodiny
Lhotských a kamarádů country skupiny BOLASO a T.O.Vlci Krouna. Dlouholetým a
spolehlivým zvukařem celé akce je pan Miloslav Chramosta s Pardubic. Celou dobu
pořádání v obci Vlasenice jsme velmi vstřícně vnímáni a dostává se nám i pomoci ze
strany vedení obce Vlasenice prostřednictvím starosty pana Milana Houšky a dále je
o nás velmi dobře postaráno z pohledu zajištění fungujícího zázemí v kulturním domě
pod vedením manželů Langových. O propagaci se stará pan Jiří Svoboda se svým
týmem a uveřejňuje propagační videa v TV, a i natáčí celkové video ze soutěžní
přehlídky. Vždy je na konci soutěže vyhodnoceno několik postupových míst do finále
soutěže PORTA do Řevnic u Prahy a dále jsou porotou, která je vždy výhradně
složena z profesionálních hudebníků a skladatelů, vyhodnocena i vynikající
vystoupení jednotlivců jako interpretů nebo bravurních instrumentalistů. Stejně tak je
i vyhlášena a ohodnocena cenou divácká porta – ocenění od posluchačů soutěže.
Letošní ročník bude již 52 setkání muzikantů a zápolení o postup na finále soutěžního
festivalu PORTA do Řevnic u Prahy, které se koná 28–30.6. 2019 v lesním divadle.

Více na: www.eportyr.cz, www.porta-festival.cz

