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Organizačný výbor
17. ročníka DFF
Prezident DFF:

Ing. Jozef Gašparík

Riaditeľ DFF:

Ing. Jaroslav Šlesar

Predseda OV DFF: Mgr. Richard Benech
Členovia OV:

Mgr. Eva Kebísková, Jozef Martinka, Ing.
Beáta Nemcová, Tomáš Tinath

Spoluorganizátori: Dumat, m.p.o., dubnické folklórne súbory,
Folklórne občianske zdruţenie - Česko
Kontakt a informácie:
OV DFF
MsÚ Dubnica nad Váhom
Bratislavská 434/9
018 41 Dubnica nad Váhom
Tel.: 00 421 (0) 42 44 55 758 (22)
E-mail: dff@dubnica.eu
Web: www.dff.dubnica.eu
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Vážení hostia,
priatelia folklóru, milí Dubničania!
V tomto roku Dubnica nad Váhom
usporadúva
uţ
sedemnásty
ročník
Dubnického folklórneho festivalu, ktorý je
jej najvýznamnejším kultúrnym podujatím.
Nášmu mestu právom patrí prívlastok mesto
folklóru, veď na ňom vyrastali celé generácie
Dubničanov, čoho dôkazom je aj pôsobenie
štyroch folklórnych súborov – Prvosienka,
Vršatec, Mladosť a Senior Vršatec. Súčasťou
festivalu je kaţdoročne celý rad sprievodných akcií, ako Dubnický
jarmok, trhy umeleckých remeselníkov, súťaţ o cenu Mikuláša Senka,
ako aj vzdanie úcty účastníkom SNP. Zároveň je to najväčší sviatok
nášho mesta, vtedy k nám pozývame našich priateľov, ku ktorým patria
aj dubnické druţobné mestá – Otrokovice (ČR), Vác (Maďarsko),
Zawadzkie (Poľsko). Postupne, plynutím rokov a získavaním na
váţnosti festivalu sme začali nazývať tieto dni aj dni mesta. Súčasne si
v tomto roku pri kaţdej slávnostnej udalosti pripomíname päťdesiate
výročie priznania štatútu mesta. Napriek tomu, ţe svet je zasiahnutý
hospodárskou krízou, ktorá nás donútila prijať úsporné opatrenia,
dodrţíme túto tradíciu a festival zorganizujeme na vysokej kultúrnej
a spoločenskej úrovni.
Na záver príhovoru mi dovoľte poďakovať všetkým sponzorom,
ale aj ostatným, ktorí sa aktívne podieľali na zorganizovaní
sedemnásteho ročníka Dubnického folklórneho festivalu. Všetkým
účinkujúcim ţelám pevné zdravie, veľa sily a vytrvalosti
a návštevníkom skvelú zábavu. Srdečne vítam všetkých návštevníkov
Dubnického folklórneho festivalu a verím, ţe budete odchádzať z nášho
mesta plní prekrásnych záţitkov a nových priateľstiev.
Ing. Jozef Gašparík
primátor mesta Dubnica nad Váhom
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Program 17. DFF
27. – 29. august 2010
Piatok
10.00 – 20.00 Trhy umeleckých remeselníkov
10.00 – 20.00 Dubnický jarmok
MsDK
17.00 Jaroslav Líška - drevorezby brumovsko-bylnického rezbára
Kultúrny program: Zmiešaný spevácky zbor – Trávnica z BrumovaBylnice
javisko ABC
16.00 ITZ - Grécko
17.00 – 21.00 Ethnostage - Jamadan, Dríst, La3noCubano
Kaštieľ
21.30 Perinbaba

Sobota
09.00 – 16.00 Trhy umeleckých remeselníkov
09.00 – 16.00 Dubnický jarmok
10.00 Sprievod FS mestom
FS Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub Vršatec, Povaţan, Váh,
Klobučan, FSk Púchovskej doliny, ITZ – Grécko,
DH z Novej Dubnice a maţoretky
javisko ABC
11.00 Otvorenie festivalu
12.00 Piesne Púchovskej doliny
14.30 FS Váh - Púchov
Námestie A. Dubčeka
13.00 Oslavy SNP
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MsDK
13.30 Spomienka na Mikuláša Senka
14.00 Súťaţ o Cenu Mikuláša Senka
FS Zemplín, FS Trnafčan, FS Povaţan, FS Mladosť
15.30 Prijatie folklórnych súborov primátorom mesta
Kaštieľ *
17.00 Vyhodnotenie súťaţe
17.30 Večer dubnických folkloristov
19.00 30 rokov Prvosienky – jubilejný program dubnického
detského folklórneho súboru
20.00 Slávnostný sobotňajší program FS Zemplín
Dutaf *
18.00 ITZ - Grécko
19.00 Klobučan – Valašské Klobouky
20.00 Trnafčan - Trnava
21.00 „Na veselú nvótu" – vystúpenia sólistov zúčastnených skupín
a FS Vršatec
22.00 Povaţan – Povaţská Bystrica
22. 30 Veľký festivalový ohňostroj
23.00 Váh – Púchov
00.00 Večer s muzikami
* Vstupné: 1 €

Nedeľa
javisko ABC
09.30 Ranné pozdravy
Klobučan, Trnafčan, Váh, Povaţan, Zemplín, ITZ - Grécko
Športová hala
15.00 Galaprogram – vstupné: 2 €
MsDK
17.30 Festivalové ozveny s DH Ladčanka
5

Sprievodné podujatia:
Vyrezávanie sochy M. Senka pred Dubnickým kaštieľom:
piatok 10.00 – 20.00, sobota 9.00 – 17.00
Hody v Prejte:
sobota: 19.00 DH Ladčanka
nedeľa: 10.30 Slávnostná sv. omša – hodová s DH Skalanka, popoludní:
futbalové zápasy a atrakcie pre deti, 19.00 hodová zábava so skupinou
Triumf
Z našich koreňov VI. Už sa odbjerame na naše salaše
Piesňová zbierka bude mapovať vianočné tradície v skúmaných
obciach: Prejta, Príles, Kolačín, Lieskovec a Dubnica nad Váhom. Uzrie
svetlo tesne pred Vianocami a bude v nej moţné nájsť vianočné piesne,
koledy, zápisy betlehemských hier, zvyky na Luciu, Ondreja,
Mikuláša... Bude vydané len objednané mnoţstvo. Rezervácie:
kultura@dubnica.eu

NÁHRADNÝ PROGRAM 17. DFF
27. – 29. august 2010
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA

Piatok
10.00 – 20.00 Trhy umeleckých remeselníkov
10.00 – 20.00 Dubnický jarmok
MsDK
15.00 ITZ - Grécko
17.00 Jaroslav Líška - drevorezby brumovsko-bylnického rezbára
16.00 – 20.00 Ethnostage - Jamadan, Dríst, La3noCubano
21.30 Perinbaba
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Sobota
09.00 – 16.00 Dubnický jarmok
09.00 – 16.00 Trhy umeleckých remeselníkov
MsDK
10.30 Otvorenie festivalu FS Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior
klub Vršatec, Povaţan, Trnafčan, Váh, Klobučan, FSk
Púchovskej doliny, ITZ - Grécko
12.00 Piesne Púchovskej doliny
Námestie A. Dubčeka
13.00 Oslavy SNP
MsDK
13.30 Spomienka na Mikuláša Senka
14.00 Súťaţ o Cenu Mikuláša Senka
FS Zemplín, FS Trnafčan, FS Povaţan, FS Mladosť
15.30 FS Váh
15.30 Prijatie folklórnych súborov primátorom mesta
17.00 Vyhodnotenie súťaţe
17.30 Večer dubnických folkloristov*
19.00 30 rokov Prvosienky – jubilejný program dubnického
detského folklórneho súboru
20.00 Slávnostný sobotňajší program FS Zemplín
21.30 Povaţan – Povaţská Bystrica
22. 30 Klobučan – Valašské Klobouky / Trnafčan - Trnava
23.30 Večer s muzikami
* Vstupné: 1 €

Nedeľa
MsDK
10.00 Ranné pozdravy
Klobučan, Trnafčan, Váh, Povaţan, Zemplín, ITZ - Grécko
Športová hala 15.00 Galaprogram – vstupné: 2 €
MsDK

17.30 Festivalové ozveny s DH Ladčanka
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Súťaž o Cenu Mikuláša Senka
Autor ceny výtvarník Vladimír Kubovčiak vychádzal pri tvorbe
návrhu z dlhoročného vzájomného priateľstva s Mikulášom Senkom
a dôverného poznania jeho ţivotných peripetií. Hlavnými
kompozičnými prvkami sú symbol samorastu v spodnej časti,
samostatné hľadanie, formovanie ako skúsenosť a tvorivé ucelenie
v časti vrchnej. Rezbár Pavol Ondrejec vynikajúco stvárnil predstavu
výtvarníka v dreve. V tradícii vyrezávania ceny pokračuje František
Rajčan. Víťazný súbor získa kópiu ceny a jeho meno bude vyryté do
dosky, ktorá je súčasťou Ceny Mikuláša Senka.
Porotcovia pre rok 2010:
Mgr. art. Emil Bartko, Igor Kovačovič, Mgr. art. Štefan Zima
Súťaţ sa koná v kategórii folklórne súbory. Podmienkou súťaţnej
choreografie je dej a humor.
Víťazi Súťaže o Cenu Mikuláša Senka:
1995 Podpoľanec Detva
1996 Zemplín
Michalovce
1997 Lubena
Poluvsie
1998 Turiec
Martin
1999 Podpoľanec Detva
2000 Goral
Suchá Hora
2001 Kopaničiar Myjava
2002 Gymnik
Bratislava
2003 Lubena
Poluvsie
2004 Dopravár
Bratislava
2005 nekonala sa
2006 Bažalička
Príbelce – Plachtince
2007 Gymnik
Bratislava
Všetečníci
Bratislava
2008 Brezová
Brezová pod Bradlom
2009 Brezinky
Polomka
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Súťaž o Cenu Mikuláša Senka
FS Mladosť

Hanka, Zuzka, kravi dojiť ge Váhu
Tanec znázorňuje ako chodili dievčatá
z Lieskovca kravy dojiť k Váhu a mládenci
z Prejty chytať ryby. Tanečné scénky a hry
vychádzajú zo spomienok pamätníkov.
Choreografia: Richard Benech
Hudba: Jozef Polakovič

FS Považan

Oj, kolada...

Materiál je čerpaný z Hornej Poruby v
choreografii Anny Galkovej. Choreografia je
výpoveďou z obchôdzky mládencov pred
vyvrcholením fašiangov, ktorú v minulosti robili
od domu k domu, ale hlavne tam, kde boli
šikovné dievčatá. Hudobná spolupráca Dobroslav
Kortman

FS Trnafčan

Jako máme zostat trízví
Tanec opisuje takmer praktické skúsenosti muţov
a ţien s alkoholom v zastúpení troch generácií v
rodine. Odľahčenou hudobno-tanečnou a speváckou
formou.
Choreografia: Mgr. art. Michal Benovič
Hudba: Petr Reiter

FS Zemplín

Hry z oblasti Stakčína a Uble
Motívy hier sa viaţu na figliarske prevedenie
rôznych chlapčenských – pastierskych hier a
tancov tak, ako to preţil sám choreograf pri
pasení kráv a kôz. Dej hier naznačuje zbieranie
dreva, jeho následné spracovanie a prekáranie
chlapcov. Choreografia: Milan Hviţďák
Hudba: Peter Jantoščiak
9

SLOVENSKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY
FS Zemplín z Michaloviec
Od svojho vzniku 10. decembra 1957 po súčasnosť sa folklórny súbor
Zemplín natrvalo zapísal do kultúrneho povedomia Slovákov ako
popredný predstaviteľ ľudového umenia najmä regiónu Zemplína. Počas
svojej existencie súbor vychoval osem generácií tanečníkov,
hudobníkov, spevákov a choreografov. Zriaďovateľom folklórneho
súboru Zemplín je Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach.
Dôleţitou súčasťou jeho činnosti je aj výchova mladých generácií
ľudových umelcov prostredníctvom existencie dvoch detských
umeleckých telies – FS Zemplínik a FS Zemplínček (240 detí),
disponujúcich vlastnými naštudovanými umeleckými programami. O
vysokých umeleckých kvalitách FS Zemplín svedčí aj viac ako 2500
vystúpení doma a 1100 v zahraničí. Slovenskú republiku v podobe jej
ľudovej kultúry FS Zemplín reprezentoval a jej umenie šíril v 23 štátoch
na 4 kontinentoch sveta. FS Zemplín je telesom mladých.
Umelecký vedúci: Mgr. Milan Hviţďák
Organizačný vedúci: Ing. Katarína Sabová
Tanečný pedagóg: Mgr. Peter Cicák
Vedúci ĽH: Ľubomír Buraš
Vedúci speváckej zloţky: Viktor Gliganič

FS Trnafčan z Trnavy
Do roku 2002 sa nazýval FS Dudváh z Trnavy a bol zaloţený v roku
1984 Ing. Leom Blaţekom a párom nadšencov folklóru. Nadviazal na
tradície Trnavského regiónu. Členmi súboru sú študenti stredných a
vysokých škôl, ako aj absolventi - pracujúci, milovníci ľudového
umenia - amatéri rozličného veku a vzdelania. Program súboru
pozostáva z piesní a tancov z regiónov
celého Slovenska. Hlavnou časťou repertoáru
sú tance a spevy z domácej Trnavskej oblasti.
Od svojho zaloţenia súbor úspešne
absolvoval
vystúpenia
na
viacerých
domácich i zahraničných (Maďarsko,
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Rakúsko, Nemecko, Turecko, Holandsko, Česká Republika, Poľsko, ba
i Vatikán a Nikaragua...) folklórnych festivaloch. Ročne uskutoční
súbor cca 30 vystúpení. Súčasným umeleckým vedúcim a zároveň aj
tanečným pedagógom FS Trnafčan je Mgr. art. Andrej Kotlárik. Súbor
počas vystúpení sprevádza cimbalová muzika pod vedením primáša
Petra Reitera. V roku 2001 členovia súboru naspievali CD-nosič pod
názvom "Piesne z Trnavskej roviny.

FS Považan so speváckou skupinou z Považskej Bystrice
Vznikol v roku 1954 pri Povaţských strojárňach. Hlavným cieľom je
výskum piesní, tancov a hudby Slovenska, ich scénické spracovanie nie
len z vlastného regiónu ale i z ďaľších oblastí. Je reprezentantom
Povaţskej Bystrice na súťaţiach, vystúpeniach pre verejnosť a
festivaloch doma aj v zahraničí. Účinkoval v Rakúsku, Nemecku,
Maďarsku, Poľsku, Rusku, Belgicku, Francúzku, Švajčiarsku, Fínsku,
Cypre, Alţírsku a USA.
Pri folklórnom súbore Povaţan od roku 1994 pôsobí ţenská spevácka
skupina. Jej vznik sa datuje do obdobia krátko pred 40. výročím
zaloţenia Povaţanu. Vtedy z iniciatívy vedúcej súboru Anny Galkovej a
na základe záujmu bývalých tanečníčok, ktorým po skončení aktívnej
tanečnej činnosti chýbala moţnosť stretnúť sa najmä pri spevných
príleţitostiach, bola zaloţená spevácka skupina. Patrí medzi
najúspešnejšie spevácke skupiny na Slovensku, viackrát sa zúčastnila
celoslovenských prehliadok hudobného folklóru a festivalov Myjava,
Východná, Detva...

FS Váh z Púchova
Súbor zaloţil v roku 1971 spisovateľ Milan
Húţevka so svojimi priateľmi. Dvadsať rokov
bola vedúcou a choreografkou FS Váh Mgr.
Eva Kukučková. Základom jeho činnosti bolo
vyhľadávanie a scénické spracovanie folklóru
stredného Povaţia, Púchovskej doliny, ale aj z
ďalších regiónov Slovenska. Súbor Váh z Púchova získal viacero
ocenení v súťaţiach folklórnych kolektívov: Vytancoval si cenu za
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"Kostolecké čardáše" na celoslovenskej prehliadke tvorivých
choreografií v r. 1998. V roku 2001 sa súbor zúčastnil na celoštátnom
finále súťaţe tanečníkov (sólistov) - Šaffova ostroha". V roku 2002
zvíťazil v krajskom kole a postúpil do celoštátneho finále súťaţe
tvorivých choreografií s tancom "Choreo1." V rokoch 2000, 2001 a
2003 sa kolektív stal laureátom medzinárodného folklórneho festivalu
WARMIA v poľskom Olsztyne. Precestoval viacero krajín Európy Od
roku 2006 je umeleckou vedúcou a choreografkou súboru Mgr. Ţaneta
Littová. ĽH Váh vedie Ivan Sadloň.

ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY
Ioanninské tanečné združenie (Grécko)
Zdruţenie je prirodzeným následníkom dlhoročných aktivít v tanečných
tradíciách gréckej tanečnej skupiny a tanečných učiteľov. Zdruţenie
tvorí v duchu tradícií, ale nie v
izolácii súčasných trendov. Jeho
cieľom je zachovávanie a prezentácia
miestnej
a
gréckej
kultúry,
zachovávanie a ochrana miestneho
štýlu a ľudových krojov. Tento cieľ
dosahuje a napĺňa svojou tanečnou
skupinou,
skúsenými
učiteľmi,
výskumom a zberom epiruských krojov, hudby, tancov a piesní z celého
Grécka. Dnes má zdruţenie 150 členov a precestoval viaceré krajiny
sveta.

Národopisný soubor KLOBUČAN
z Valašských Kloboukú (Česko)
Valašské Klobouky sú centrom juţného
Valašska, ktorého prirodzené hranice tvorí
pohorie Bielych Karpát a pásmo Vizovických
vrchov. Súbor vznikol v roku 1981. Od roku
1994 je jeho súčasťou aj detský súbor Klobučánek. Program sa opiera
prevaţne o tance a piesne z oblasti Valašskoklobúcka – dievčenské
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tance Zavíjačka, odzemok, zbojnícke, figurálne tance, cechové tance,
klobúčska točená a stará uherská. Súbor vystupuje v typickom
„závršskom“ kroji z bieleho a tmavofialového súkna. Súbor poirada
tradičné valašské bály, fašiangové obchôdzky, veľkonočné a vianočné
vystúpenia, doţinky, stretnutia súborov, súťaţe, vystupuje doma i
v zahraničí – Stráţnica, Liptál, Roţnov, Šumperk, Telč, Poľsko,
Slovensko, Bulharsko, Portugalsko, Francúzsko, Rumunsko, Grécko.
Súbor a cimbalová muzika Klobučan vydali dve CD piesní
z Valašskoklobúcka „Bude ti milunká“ a „V tom klobuckém háji“ a CD
detských speváčikov „Zpívání Vlárskú dolinú“. Vedúcou súboru je
Hana Tarabusová.

Spevácky zbor Trávnica z Brumova-Bylnice (Česko)
Je zmiešaným speváckym zborom, ktorý vznikol pri miestnom klube
dôchodcov. Spojila ich spoločná láska k ľudovej piesni. Ich repertoár sa
skladá z piesní valašských, slováckych a slovenských. Svojim spevom
tešia divákov nielen doma, ale i v regióne a na Slovensku. Súbor spieva
pod vedením Pavly Hrčířikové.

FOLKLÓRNE SKUPINY A SÚBORY
PÚCHOVSKEJ DOLINY
Spevácka skupina Štepnická skala zo Streženíc
Názov
skupiny
je
podľa
prírodného
útvaru
nachádzajúceho sa v obci.
Spevný repertoár skupiny
tvoria staré ľudové piesne z
vlastného okolia a dediny a
ţartovné piesne spojené s krátkymi scénkami. Skupina vystupuje pri
rôznych príleţitostiach najmä v obci, ale aj v okolí. Zúčastňuje sa aj
súťaţí ZPOZ-u v rámci regiónu, kraja aj celého Slovenska. Taktieţ robí
svadobné odobierky a odčepenie na svadbách.
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Folklórna skupina Javorina z Lysej pod Makytou
Folklórna skupina Javorina spieva, hrá a
tancuje od roku 1994, kedy vznikla pri
príleţitosti
Mesteckých
folklórnych
slávnosti a ukáţok ľudových zvykov a
tradícií z Púchovskej doliny pod názvom
,,Tichá krása“. Skupina vznikla na podnet
Obecného úradu Lysá pod Makytou. Prvou vedúcou bola Mgr. Jana
Nošíková. Skupina sa venuje a spracováva hlavne rodinné a výročné
zvykoslovie. Hudobným sprievodom je Ing. Anton Kapusta a
heligónkar Martin Sieklik. Folklórnu skupinu tvorí 15 členov. Od roku
2004 je vedúcou skupiny pani Anna Janušicová.

Folklórna skupina Javorník z Lúk pod Makytou
Folklórna skupina Javorník pôsobí v obci
Lúky pod Makytou od roku 2001. Vo
folklórnej skupine účinkuje ľudová hudba,
tanečníci, speváci a inštrumentalisti, ktorí
hrajú na rôzne tradičné ľudové i
pastierske nástroje z oblasti Púchovskej
doliny. Zvyky svojich otcov a materí sa
snaţia zachovať a prezentovať na rôznych folklórnych podujatiach
doma i v zahraničí. Folklórna skupina má v súčasnosti 25 členov.
Vedúcim je Pavol Špalek, zástupcom je Miroslav Štefánik.

Folklórna
z Dohňan

skupina

Konopa

FSk Konopa prvýkrát vystúpila na
Folklórnych slávnostiach Piesní a tancov
Púchovskej doliny v Mestečku roku
1995. Vo svojom repertoári má mnoţstvo
ľudových piesní v originálnom prevedení
a ľudový tanec Kúvaná, ktorý bol zaradený do Pokladnice Národného
osvetového centra. Pravidelne účinkuje na domácich podujatiach.
Taktieţ sa kaţdoročne zúčastňuje Regionálnych postupových súťaţí.
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Počet členov v skupine je pribliţne 20. Častou výpomocou skupiny je
ľudová hudba Ostrý vŕšok, ktorého primáškou je Júlia Mušáková.
Prvou vedúcou skupiny bola pani Emília Hrbáčková, neskôr Eva
Hriadeľová, Andrea Klabníková a v súčasnosti Mgr. Alojz Čvirik.

Folklórny súbor Konôpka z Dohňan
Folklórny súbor Konôpka vznikol v prvej
tretine roku 2001. Jej zakladateľom je
Ing. Marek Firic za výpomoci materskej
Folklórnej skupiny Konopa a Obecného
úradu Dohňany. Zameriava sa na
tradičnú ľudovú kultúru obce Dohňany a
taktieţ Púchovskej doliny. Do svojho
programu zaraďuje i choreografie okolitých oblastí. Zúčastňuje sa
regionálnych i krajských súťaţí v sólovom i zborovom speve a taktieţ
regionálnych, krajských a celoslovenských súťaţí v ľudovom tanci.
Hudobným sprievodom je ľudová hudba z Mestečka. Počet členov
súbore je 20. Vedúcou súboru je Daniela Satinová, tanečným vedúcim
Tomáš Tinath a speváckou vedúcou Martina Čviriková.

DUBNICKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY
FS Vršatec
Vznikol v roku 1953 ako neveľká spevácka skupina,
ktorá sa potom začala rozrastať o tanečnú a hudobnú
zloţku. Melódia spevov a tancov, farebná paleta
krojov, svojráznosť a bohatstvo tanečných variácií,
boli hlavné počiatočné impulzy súboru. V tom čase
súbor prezentoval vo svojom programe piesne, tance
a kroje z okolia Dubnice nad Váhom. Do súčasnej
podoby sa transformoval v roku 1967. Tvorba
súboru je charakteristická originalitou pri výbere
a spracovaní pôvodného folklórneho materiálu,
vyznačujúc sa nesmiernou nápaditosťou a vyjadrovaním ţivotného
15

optimizmu. Významná a rozsiahla je činnosť súboru v oblasti
reprezentácie slovenského ľudového umenia doma i v zahraničí.
Vedúcim súboru je Jozef Martinka.

FS Senior klub Vršatec
Vznikol pri príleţitosti osláv 50.
výročia FS Vršatec v roku 2003, kedy
zakladajúcimi členmi FS Vršatec boli
vytvorené podmienky pre vznik
najstaršej vetvy súboru, ktorá bola
po v i a c e r ý c h
konzultáciách
s predstaviteľmi mesta Dubnica nad
Váhom zaregistrovaná pod oddelenie kultúry MsÚ Dubnica nad
Váhom. K dnešnému dňu súbor absolvoval rad vystúpení, prezentuje sa
na podujatiach poriadaných mestom. Od svojho vzniku je súbor
kaţdoročným hosťom Celoslovenského festivalu seniorských
folklórnych súborov v Krivosúde-Bodovke a Folklórnych slávností pod
Poľanou v Detve. Vedúcim súboru je Imrich Tinath.

FS Mladosť a Spevácka skupina Dubnička
FS Mladosť vznikol z pôvodne estrádneho krúţku,
v ktorom okrem ľudového tanca pôsobila aj jazzová
hudba a dramatický krúţok. V marci 1969 sa súbor
osamostatnil
a predstavil
sa
celovečerným
programom s tancami z oblasti Detvy, Terchovej,
Goralu, Horehronia, Trenčína. Jeho zakladateľmi
boli Jozef Polakovič a Karol Šugár, ktorý pôsobil
ako
choreograf.
Prvým
vedúcim bol Jozef Mišák.
Koncom roku 1969 sa súbor rozšíril o hudobnú
zloţku. Pracoval pod Stredným odborným
učilišťom strojárskym pri ZŤS Dubnica nad
Váhom. Jeho členmi boli prevaţne učni
spomínaného učilišťa a do roku 1995 bol dotovaný učilišťom.
Predstavil sa v krajinách ako Lotyšsko, Nemecko, Maďarsko,
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Švajčiarsko, Poľsko, Česko... Získal mnohé ocenenia hlavne v oblasti
záujmovej umeleckej činnosti stredných škôl. Súčasným vedúcim je
Aleš Giertl. Od roku 2004 sa súbor intenzívnejšie zameriava hlavne na
ľudovú kultúru oblasti Dubnice nad Váhom a jej samotnej. Výsledkom
bolo zaloţenie speváckej skupiny Dubnička, ktorá spolupracuje na
rôznych projektoch zameraných na miestnu ľudovú kultúru. Jej členskú
základňu tvorí 7 bývalých členiek dubnických súborov, ktoré si
k svojím vystúpeniam prizývajú hostí, či iné súbory.

Detský FS Prvosienka
Vznikol v roku 1980 a pracuje pri Základnej
umeleckej škole v Dubnici nad Váhom. Jeho členmi
sú ţiaci tanečného odboru. Súbor má v súčasnosti 70
členov. Jeho programová skladba je zameraná na
vlastný región a rázovité oblasti celého Slovenska.
Súbor sa pravidelne zúčastňuje rôznych súťaţí a
prehliadok. Počas roka vystupuje príleţitostne na
slávnostných akciách, festivaloch a iných podujatiach. Umeleckou
vedúcou súboru je Magdaléna Furmánková a ľudovú hudbu vedie
František Róža.

ETNOSTAGE
Dríst
Bolešovská skupina DRÍST vznikla v roku 2006. Hrá hudbu, pre ktorú
je typické spojenie rocku a ľudovej hudby, ktorá sa novou bigbítovou
formou snaţí priblíţiť širokému publiku. Hlavným protagonistom
skupiny je Edo Štencl.

Jamadan
Jamadan je zoskupenie, ktoré vzniklo v roku 2004 a
zaoberá sa interpretáciou tradičných rytmov bubnov
západnej Afriky, konkrétne z oblastí Mali, Guineii a
Senegalu. Postupne
rozšírilo
produkciu
o
afrokubánske, brazílske či stredoafrické rytmy,
17

melodické nástroje, zábavu i vlastnú tvorbu. Ich hudba výlučne
pozostáva z perkusií (ktoré tvorí viac neţ 20 rôznych tradičných i
novších afrických a kubánskych rytmických nástrojov). Svoju tvorbu
chápu ako ţivelný a spontánny prejav s neodmysliteľnými prvkami
improvizácie a dôrazom na cítenie rytmu.

La3no Cubano
Multiţánrová slovenská kapela alebo tzv. globalbeatz groove band.
Vznikla v roku 2005 v Bratislave. Základ
kapely tvorí perkusívna zostava, ktorá hrá
rytmy „od výmyslu sveta" - africké,
latinoamerické, arabské, cigánske, balkánske,
drum&base, funky v spojení so slovenským
folklórom. Melodickú časť tvorí saxafón,
trubka, priečna flauta, stage piano, elektrická
basová gitara a husle s elektronickým multiefektom. Energické etno
zakončí netradičná bubnová šou.

POZVÁNKY
Perinbaba
Rozprávkový muzikál zachytáva
odvekú túţbu človeka po šťastí,
porozumení a láske, snahu prekonať
ťaţkosti a zvíťaziť nad smrťou.
Pranieruje chamtivosť a túţbu po
rýchlom zbohatnutí. Príbeh rozpráva
o Jakubovi, ktorý svojou odvahou
oklame i kmotru Zubatú. Pani Zima
- Perinbaba riadi kolobeh sveta a z dobrého srdca vychováva malého
Jakubka, ktorý takmer zahynul v lavíne. Ţivot v rozprávke je dokonalý,
chlapček sa stal nesmrteľným, nestarne, nič mu nechýba. Zasnene
pozoruje svet ľudí a pred jeho očami vyrastá malá Alţbetka v krásnu
slečnu. Jakub zatúţi stať sa obyčajným človekom a ţiť so svojou láskou.
Napriek neplechám, ktoré šibalský chlapec vyvádza, má Perinbaba
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Jakuba rada a pomáha mu aj potom, ako opustí jej sídlo a vydá sa na
zem medzi ľudí hľadať svoje ţivotné šťastie. Musí sa však popasovať so
zlou macochou, jej dcérou Dorou a tieţ so smrťou, ktorá po ňom stále
pasie.
Muzikál PERINBABA pripravil divadelný súbor HUGO v spolupráci s
folklórnymi súbormi MLADOSŤ, VRŠATEC, STRÁŢOV, tanečným
súborom ZUŠ Ilava a divadelným súborom MALÁ MÚZA.
SCENÁR: Ľubomír Feldek, ÚPRAVA TEXTU A RÉŢIA: Andrej
Škvaro, TEXTY PIESNÍ: Ľubomír Feldek, Dagmar Mišíková, HUDBA:
Dagmar Mišíková, Lukáš Behan.
.Drevorezby
Výstava Jaroslava Lišku z Brumova Bylnice
Mestský dom kultúry Dubnica nad Váhom
27. 8. – 17. 9. 2010
Vernisáž: 27. 8. 2010 o 17.00 hod.
Jaroslav Liška o sebe hovorí:
„Rezbárstvom som sa prakticky začal zaoberať aţ po odchode do
dôchodku. Keď mi ťaţko ochorela manţelka, prosil som Boha, aby ju
zachránil. Takmer päť rokov som rozmýšľal , aký dar mu dať. Bolo mi
63 rokov a tu sa stalo niečo nevysvetliteľného. Manţelka vyzdravela.
Konečne som začal svoj sľub realizovať. Prvým dielom bol bolestný
ruţenec. Záujem a záľuba o rezbárčinu sa začala rozvíjať. Dominujúca
bola sakrálna tvorba a tá aj zostala. Keď sa pozerám na svoje rezbárske
dielo v dobe, kedy uţ pomaly končím, je pre mňa záhadou, čo všetko
som bez akejkoľvek prípravy dokázal vytvoriť. Rozhodujúcim
impulzom bola choroba manţelky. Boh vyslyšal moju prosbu a poskytol
jej 20 rokov pokojného ţivota. Skrz jej utrpenie vzniklo aj toto dielo.“

Trhy umeleckých remesiel
Trhy ľudových a umeleckých remesiel sú
pravidelnou súčasťou Dubnického folklórneho
festivalu. Zúčastňujú sa ich drobní remeselníci a
ţivnostníci z celého Slovenska Návštevníci DFF
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tohto roku môţu vidieť najmä tieto druhy činností: výrobu krojovaných
bábik, tkanie kobercov, podmaľbu na sklo, riasenie krojov,
krosienkovanie, vyšívanie, drevovýrobu, keramiku, drôtené predmety,
domáce oblátky, ručne vyrábané noţe, prírodné kamene, šúpolky,
sviečky, vosk, sklenené predmety, koţené predmety, atď. Veľká časť
účastníkov svoju výrobu aj predvádza. Samozrejme všetky výrobky si je
moţné kúpiť. Trhy ľudových a umeleckých remesiel sa uskutočnia pred
Dubnickým kaštieľom v piatok 27. 8. 2010 od 10.00 – 20.00 hod a v
sobotu 28. 8. 2010 od 9.00 – 16.00 hod.

Piesne Púchovskej doliny
V programe uvidíte takmer všetky folklórne skupiny Púchovskej doliny:
Folklórnu skupinu Javorina z Lysej pod Makytou, Folklórnu skupinu
Javorník z Lúk pod Makytou, Folklórnu skupinu Konopa a Folklórny
súbor Konôpka z Dohnian a taktieţ Spevácku skupinu Štepnická skala
zo Streţeníc. V ich programe uvidíte prierez kalendárneho roka na
Púchovskej doline. Zaznejú fujary - trombity i nádherné viachlasné
jurské, jánske, ţatevné i svadobné spevy.

Na veselú nvótu
Ako sa ľudia vedeli zabávať v minulosti Vám priblíţi program „Na
veselú nvótu“, ktorý je tieţ súčasťou tohtoročného Dubnického
folklórneho festivalu. Vtipné i lascívne spevy, scénky a taktieţ vtipy na
tému „po 22-hej hodine“. V programe sa Vám predstavia sólisti
z folklórnych skupín Púchovskej doliny, Dubnice nad Váhom
a Folklórny súbor Vršatec. Program plný humoru a zábavy je určený pre
staršie publikum.

Otváracie hodiny Grotty s vyhliadkovou vežou počas 17. DFF
Piatok:

14.00 - 22.00

Sobota:

10.00 - 22.00

Nedeľa:

10.00 - 22.00
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