ZARACH
Deník pro festivalové pařmeny
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je tomu tak. Náš čas se nachýlil a želivský festival SLEZINA po včerejším
závěrečném večeru končí. A se sobotou a odjezdem k vám do rukou putuje
taky poslední ZARACH. Loučí se vzkazem od tanečního experta Toma
a kompletní Slezinnou taneční encyklopedií – abyste si mohli svoje kroky
kdykoliv vyhledat a připomenout! – rozlučkovými Slezinovkami a taky
samozřejmě komiksem. Filmový expert Adam byl včera, jak víte, naprosto
mimo psací provoz a závěrečný díl vašeho oblíbeného thrilleru Lost
hajnej slibuje v brzké době vyvěsit na nástěnku ve Štítném.
Tak jako veškerá představená část festivalového týmu v každém čísle
vzkázala něco festivalovým účastníkům, tak i já bych chtěla. Bylo mi tady
s vámi krásně a dělalo mi ohromnou radost psát pro někoho, kdo čte. Těšilo
mě, když jsem viděla, že si ZARACHEM listujete, když jsem našla vaše vzkazy
v Zaraší krabici, když jste přišli za mnou do Zarašího koutku, nebo jen tak mi
něco pošeptat do ucha. Myslím si, že jste velmi talentovaní mladí herci
a tanečníci a především pozorní a vnímaví lidé a skvělí kamarádi. Moc vám
děkuji za všechen společný čas a doufám, že se co nejdříve zase uvidíme.
A hlavně příští rok v létě, neboť slovy ruského spisovatele Sergeje Jesenina
„Je cosi překrásného v létu
a s létem překrásného v nás.“
S vřelým loučením a doufáním v brzké shledání
Vaše ELIŠKA,
expert pro všední den
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VZKAZ OD TANEČNÍHO EXPERTA TOMA
Chodoklouz – Anička Vlčková.

Milí festivaloví tanečníci,
neumím vyjádřit, jak moc jsem pyšný na to, co jsme na Slezině společně
dokázali. Včerejší premiérové vystoupení mě naprosto vyvedlo z rytmu.
Vydrželi jste a neúnavně dřeli i přes naprosto vyčerpávající, někdy
nekonečné a úmorné tréninky, ranní rozcvičky, trsání na párty do noci, až po
celotýdenní tvrdou práci v rámci programu, a i mimo něj, a včera to bylo
vidět. Díky Vám se mně i všem lidem, kteří měli možnost tanečně-divadelní
show zhlédnout, naskytla parádní podívaná. Choreografie, které jste zvládli
bez sebemenší pomoci, byly jen třešinkou. Zde expertkou pro všední den
Eliškou sepsaná Taneční encyklopedie, kterou jste v průběhu festivalu
vytvořili, už mluví sama za sebe. Rád bych Vám tedy všem poděkoval,
vyjádřil Vám svůj obdiv, ocenil Vaši snahu a úsilí a hlavně Vás povzbudil, ať
se tance v žádném případě nevzdáváte. Byla by to velká škoda!

Kláda – Nina Kalašová.
Kočičí tanec – Zorka Hruškova.
Kočka – Kačka Veselá.
Krok světa – Heřman Tajovský.
Křeč v koleni – Soňa Linhartová
a Agáta Mašková.

Letadlo – Nina Kalašová.
Líbánky na koleni – Anička
Vojvodová a Emma Kintera.
Loupěžník – Thea Bakošová.
Louskáč – Leontýna Foltýnová.

Magický
Vlčková.
Delfín – Heřman Tajovský.

–

Osmička – Kačka Veselá.
Oujé – Honzík Škorpil.

Ballerina – Julča Starostová.
Bang bang – Honzík Škorpil.
Golem – Matyáš Klubal.
Čučňák – Josef Zeman.

Dvouplošník – Josef Zeman.
Dance time – Heřman Tajovský.

čtverec

Anička

Plácačka – Thea Bakošová a Maya
Kintera.

Sedačka – Diviš Novák.
Sekačka – Anika Dohnalová.
Smyčka – Emma Tjuniková.
Speedstep – Matyáš Klubal.
Stepsunkrok – Bětka Švábová.
Stěrač – Matěj Škorpil.
Superotočka – Maya Kintera
a Tonča Bakošová.

Tornádo – Emma
a Linda Bartošová.

Tjuniková

Vánočka – Nina Strnadová
a Ráchel Štorková.
Veverčí hopskok – Anička
Vlčková.
Vlezoun – Matyáš Klubal.
Vlnovka – Dominik Wells
a Heřman Tajovský.

Žížala – Kolet Dohnalová a Anežka
Kozlová

Hopsala – Anika Dohnalová.
Houpačka – Emma Tjuniková.
Hubopád – Josef Zeman.

.
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ROZLUČKOVÉ VTEŘINOVÉ SLEZINOVKY
I. PŘEDGENERÁLKOVÁ
Apa, Zuzka, Kája B., Lenka, Eliška, Adam H. a Robin sedí v jídelně na horní
budově. Hynek všem z kuchyně v otevřeném výdejovém okýnku dělá kafe.
Toník (vybíhá z budovy ven, volá): Hynek je kuchařka!
Eliška: Hynečku vař.

II. OBLÍBENÉ PÍSNĚ SLEZINY 2017
Hů a hů a hů, sovy v mrazáku houkaj; Hit the Dubček
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S omluvou,
redakce Zaracha.

Kvůli výpadku elektřiny, který nastal poslední noc našeho pobytu,
nebylo možné otisknout poslední komiks. Na ten si tedy, naši nejdražší
čtenáři Zaracha, budete muset počkat...

