Republikové finále 29. ročníku Dětské Porty bude
Napsal uživatel Organizační štáb Dětské Porty a Brigita Kytka Vidimská
Pondělí, 19 Říjen 2020 18:48

Dvakrát se v letošním roce pokusili pořadatelé soutěže Dětská Porta - největší celostátní
postupové soutěže dětí a mládeže v oblasti folk a country v ČR – zorganizovat republikové
finále. Poprvé – v tradičním termínu v květnu - ho zastavil nouzový stav. Podruhé - na konci září
– tomu zabránila začínající druhá vlna coronavirové epidemie a strach s ní spojený. Počet
soutěžících, které byli rodiče ochotni do Kroměříže 27. - 28. září přivést či poslat, byl totiž tak
malý, že nebyl kdo by hrál a skoro nikdo, kdo by seděl v hledišti a poslouchal.

Přesto se organizační štáb republikového finále nevzdal a vymyslel třetí verzi, která opravdu
bude. Jde o virtuální podobu republikového finále, která bude vysílaná v sobotu 24. října
2020
od
10:00 hodin
z kroměřížského divadelního klubu Starý Pivovar.
Tímto způsobem se finále mohou zúčastnit úplně všichni postupující z oblastních kol Dětské
Porty 2020! Tedy i ti, kteří nemohli z různých důvodů přijet v květnu či září do Kroměříže. Každý
soutěžící zaslal jedno video s naživo nahranou soutěžní písní. To bude hodnotit porota ve
složení:

Miloš Keller – moderátor Country radia
Jana Rychterová – písničkářka a redaktorka Radia Junior
Jana Věnečková – folk-rocková zpěvačka, vítězka DP
Jan Kamír – kytarista a banjista, člen divadelního spolku Tyátr Pacov
Vojta Nosek – houslista, vítěz DP
Celým přenosem budou provázet Jana Štěpánová, zpěvačka skupina Jamtour a písničkářka
Jana Rychterová.

Jak se tedy můžete stát diváky republikového finále 29. ročníku Dětské Porty 2020?
Sobota 24. října 2020 od 10:00 hodin
Odkaz na stream najdete na titulní stránce Dětské Porty:
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https://www.pionyr.cz/cinnost/souteze/sedmikvitek/detskaporta/

Výsledky budou vyhlášeny na závěr živého vysílání.

Budete-li tedy mít v sobotu 24. října chuť a čas, zkuste se podívat, zdali se na scéně neobjeví
někdo zajímavý. Ta řada jmen těch, kteří tu kdysi začínali (namátkou Radka Fišarová, Berušky,
Žofka Kabelková, Zdeněk Hamřík, Martina Trchová, Magdalena Brožková, Víťa Troníček…) a
na jejichž koncerty chodíme (když to zrovna jde), je už docela dost dlouhá.
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