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9. ročník japonských oslav
jara
na pražském Vyšehradě
pátek 6. června a sobota 7. června 2014
vstup volný
pátek (část rituální):
19.00 start alegorického průvodu z Výtoně
19.45–22.00 program na Vyšehradě (lukostřelba kjúdó, bubny taiko,
frašky kjógen, hra na šamisen, liturgie a meditace)

sobota (část meditativní a zábavná):
7.00–10.00 meditace v Královské akropoli (zazen, liturgie, šakuhači)
10.00–13.00 rodinný program na Vyšehradě (soutěže pro děti, tanec
maiko, tlučení omoči, čaj mačča, herna deskových her, skycross...)
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Věříme, že nám budou letos mocnosti příznivě nakloněny a devátý ročník Bodaidžu macuri se uskuteční opět podle
tradičního scénáře na staroslavném Vyšehradě – včetně připlutí božstva po řece a alegorického průvodu z vltavské náplavky.
I letos se můžete těšit na lukostřelbu kjúdó, bubny taiko, frašky kjógen, recitál na šamisen, liturgii a meditaci – ale i na
tlučení o-moči, podávání obřadního čaje mačča a mnoho dalšího...

program:
Změna programu vyhrazena – sledujte prosím průběžné aktualizace.

pátek 6. června

sobota 7. června

Náplavka na Výtoni (viz mapa)

Vyšehrad, královská akropole (viz plánek)

19.00 slavnostní uvítání lodi se svatostánkem (bubny,

samurajové, šamisen...)
start očistného rituálního průvodu na Vyšehrad (mapa)
Program na Vyšehradě – část obřadní
(Královská akropole a okolí)

7.00 ranní meditace v sedě (zazen) - srdečně zveme všechny

zájemce k aktivní účasti!
8.00 ranní liturgie
9.00 meditace s flétnou šakuhači (Vlastislav Matoušek se

svými přáteli)

cca 19.40 příchod průvodu na Vyšehrad
19.45 rituální lukostřelba kjúdó (Česká asociace japonské

lukostřelby kjúdó)
20.10 buddhistická miniliturgie
20.25 hra na šamisen (Satō Kenya)
20.40 kjógen Fukuró / Sovy

(Malé divadlo kjógenu / Nagomi kjógen-kai)
21.00 bubny taiko (skupina Wadaiko yosa-yosa)

http://www.macuri.cz/index.php

pódiová vystoupení
10.30 maiko odori 1 - tance kjótských učednic na gejšu (Jana

Hrčková - Toshichika)
11.30 maiko odori 2 - tance kjótských učednic na gejšu (Jana

Hrčková - Toshichika)
12.40 Nao HIGANO: Japonské písně

průběžné atrakce v areálu cca 10.00-13.00
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21.30 rituál zapálení ohňů

11.00 tlučení o-moči (Nihonjinkai)

21.35 kjógen Šimizu / Voda na čaj

12.00 tlučení o-moči (Nihonjinkai)

(Malé divadlo kjógenu / Nagomi kjógen-kai)
22.00 zapálení odnosných lampionů
22.30 večerní meditace – srdečně zveme všechny zájemce

k aktivní účasti!

instruktáž + miniturnaj ve skycrossu
podávání obřadního čaje (čajová škola Urasenke)
psaní kaligrafie na trička
soutěže pro děti:
• sumó panáci
• japonský kvíz
herny deskových her:
• šógi
• go
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