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Vážení priatelia folklóru,  
vážení hostia, milí Dubničania! 
 

Rok ubehol ako voda a 
opäť tu máme záver leta. Čas, kedy 
sa školákom končia prázdniny a v 
našom meste začína folklórny 
festival. Áno, v roku 2017 je  to už 
po 24. krát, odkedy naše mesto po 
prvýkrát zorganizovalo svoje 
najvýznamnejšie kultúrne 
podujatie pod názvom Dubnický 
folklórny festival. I počas tohto 
ročníka sa nášho festivalu 
zúčastnia okrem domácich aj zahraničné folklórne súbory, tentokrát 
z Česka, Alžírska, Bosny a Hercegoviny. Už tradičnou programovou 
súčasťou sú trhy umeleckých remeselníkov, Dubnický jarmok, sprievod 
folklórnych súborov mestom, festivalový ohňostroj a iné. Týmto mi 
dovoľte privítať Vás všetkých, návštevníkov nášho mesta, ktorí si prišli 
vychutnať nezabudnuteľnú atmosféru vytvorenú folklórom. 
Pozdravujem i zúčastnené delegácie z dubnických partnerských miest  - 
českých Otrokovíc, maďarského Vácu a poľského Zawadzkieho. 
Zároveň vyjadrujem poďakovanie všetkým organizátorom, sponzorom 
ale aj ostatným, ktorí sa akýmkoľvek spôsobom pričinili 
o zorganizovanie 24. ročníka Dubnického folklórneho festivalu 
s medzinárodnou účasťou.  

Vážení Dubničania, milí hostia, želám Vám nezabudnuteľné kultúrne 
zážitky a skvelú zábavu v Dubnici nad Váhom 

   Ing. Jozef Gašparík,  

primátor mesta, prezident 24. DFF  
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PROGRAM 
 
 
 
 

21. 8. 2017 - PONDELOK 
20:00  Festivalové kino *                       Dubnický kaštieľ 
  Prečo Adam Chvojka vicerichtár spáva doma 
  Komédia, réžia: Martin Ťapák 

22. 8. 2017 - UTOROK 
20:00  Festivalové kino *                       Dubnický kaštieľ 
  Neďaleko do neba 
  Muzikál, réžia: Martin Ťapák 

23. 8. 2017 - STREDA 
19:00  AKO TO DOKÁZALI *                       Kino Lastovička 
  Etnografický dokument, beseda s autorom a koncert  
                             ĽH Javorníček z Hvozdnice 

24. 8. 2017 - ŠTVRTOK 
19:00  Festivalové ladenie *                                       MsDK 
  Z MESTA NA MIESTA  
  Profilový program FS Technik z Bratislavy  

25. 8. 2017 - PIATOK 
09:00 Jarmočné mestečko – jarmočníci, trhovníci, remeselníci 

s výrobkami od výmyslu sveta 
14:30 FS Neretva (Bosna a Hercegovina)                           Javisko ABC 
15:00  „Húsky húsky“                                           Javisko ABC 

Vystúpenia detských folklórnych súborov z Dubnice n/V 
a z blízkeho okolia.  
Účinkujú: Dfs Prvosienka, Dfs Kolíska, Dfs Latovček,  
Dfs Kopaničiarik a Dfs Biela Voda 
Pripravil: Mgr. Daniela Nehézová 
 

19:30  FESTIVALOVÁ BRÁNA FOLKLÓRU SA OTVÁRA*   
                                                    Dubnický kaštieľ 

  - otvárací program 24. DFF 
  Zdravice družobných miest 
  Účinkujú: Spojené huky Slovenska 
20:00   „Postojte kus“ 
  Prezentačný program FS Vršatec na počesť 95. výročia 
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  narodenia Mikuláša Senka 
  Pod tehelňu vyhrávajú*                                       Dutaf Centrum 
18:00                   Fen Bladi, Alžírsko 
18:50                   „Regrútske“ - ChSSk Škrupinka 
19:00                   FS Javorina, ČR 
19:50                   „Pytláci a horári I“ - ChSSk Škrupinka 
20:00                   FS Trnafčan 
20:50                   „Pytláci a horári II“ - ChSSk Škrupinka 
21:00                   „V Parchovenoch pri muzike“ - FS Čarnica 
21:50                   „Pesničky po ceste z krčmičky“ - ChSSk Škrupinka 
22:00                   UFS Mladosť (Banská Bystrica) 
23:00                   Večer s muzikami (Mladosť, Čarnica, Trnafčan) 
 

26. 8. 2017 - SOBOTA 
09:00 Jarmočné mestečko - jarmočníci, trhovníci, remeselníci 

s výrobkami od výmyslu sveta 
10:00  Krojovaná paráda – sprievod mestom 
10:30  „Všetci, čo sme sa tu zišli“                                       Javisko ABC 

 krátke reprezentačné vystúpenia                                                            
12:00 „Zagajduj mi gajdoš“                                         Javisko ABC 
 Škola hrania na gajdy, workshop vedú Spojené 
 huky Slovenska 
13:00  „Zábava pot Galkov“                                             Javisko ABC 
 Program folklórnych skupín, tradičná zábava v Ľuborči. 
 Účinkujú: Fsk Liborčan, Dfs Dvorček, ĽH ZUŠ Nemšová,  
 Nemšovský garážový orchester, Dfs Prvosienka, Fsk Manínec 
 Pripravil: Bc. Tomáš Tinath 
15:00 Fen Bladi, Alžírsko 
 
14:00  Oslavy SNP         Nám. A. Dubčeka 
14:30  Spomienka na M. Senka                     Nám. A. Dubčeka 
 
17:00  Vitajte u nás!                         Dubnický kaštieľ 

Prijatie zástupcov folklórnych súborov primátorom mesta.  
Len na pozvánky. 

 
  Pod tehelňu vyhrávajú*                          Dutaf Centrum 
18:00                   FS Neretva, Bosna 
18:50                   FSk Limbora 
19:00                   FS Javorina, ČR 
19:25                   FSk Limbora 
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19:35                   „Na západe niečo nového“ - FS Ponitran 
20:25                   FSk Limbora 
20:30                   „Hop ho!“ - FS Nadšenci 
21:15                   BOBÁŇOVCI z Terchovej 
21:55                   Veľký hudobný festivalový ohňostroj 
22:00                   „130 A JEDEN SÚBOR“  

Prezentačný program FS Mladosť z Dubnice n/V 
23:00                   Večer s muzikami (Nadšenci, Ponitran) 
 

27. 8. 2017 - NEDEĽA 
15:00  Galaprogram*                              Športová hala 
                           „ A VI EŠTE DAČO“ 
  Vyhlásenie laureáta 24. ročníka DFF 

 
 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 
 
 

Informácie:  
 
Tel.: 042 / 44 55 764,  
e-mail: dff@dubnica.eu,,  
web: www.dff.dubnica.eu, FB Dubnický folklórny festival 
 
Trhy a jarmoky: 0907 706 450, elena.prekopova@dubnica.e 
 
 
 
 
 
 

mailto:dff@dubnica.eu
http://www.dff.dubnica.eu/
mailto:elena.prekopova@dubnica.e
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Mikuláš Senko 
folklorista, choreograf  

*10. 9 1922 - †4. 6. 1990 
 

- osobnosť slovenského 
folklóru, ktorá významnou 
mierou prispela k umeleckému 
rastu nielen Folklórneho súboru 
Vršatec ale aj iných folklórnych 
telies na Slovensku. Narodil sa 
10.9.1922 v Muránskej Lehote. 
Svoje folklórne cítenie naplno 
prejavil až v roku 1954, kedy v 
rodnej dedine založil folklórnu 
skupinu „Muránska Lehota“. 
Počas svojho umeleckého života 
pôsobil v niekoľkých 
kolektívoch, ktoré svojou 
prácou vyniesol na vrchol 

slovenského amatérskeho folklórneho umenia. Svedkami jeho práce boli 
aj FS Čierťazeň zo Šafárikova či FS Rimavan z Rimavskej Soboty.  

Najväčšiu choreografickú aktivitu preukázal v rokoch 1967 - 
1985, kedy bol umeleckých vedúcim Folklórneho súboru Vršatec. 
Rukopis jeho tvorby je viditeľný na takmer päťdesiatke tanečných, 
hudobných či speváckych čísel. Počas tohto obdobia sa meno Mikuláša 
Senku nieslo Folklórnym hnutím veľkou rýchlosťou a zapísalo sa 
hrubými písmenami. Za toto 18 ročné obdobie vynikol nielen svojím 
choreografickým umením, ale taktiež organizačným umením. Režijne 
alebo scenáristicky sa podieľal na obrovskom množstve folklórnych či 
spoločenských podujatiach. 

Bol taktiež priekopníkom v oblasti spracovania určitých, 
dovtedy ešte nepoužívaných  folklórnych materiálov. Ako prvý z 
choreografov na Slovensku použil cep, ako živú rekvizitu, s ktorou sa 
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dá tancovať. Taktiež tanečné, či spevácke čísla s humornou až 
parodickou tematikou, ktoré sa stali charakteristickou pre jeho tvorbu. K 
jeho úspechom môžeme priradiť aj fakt, že ako jeden z prvých 
choreografov použil v hudobných úpravách svojich tanečných či 
speváckych čísiel aj mohutné dychové nástroje. Nesmieme opomenúť 
ani fakt, že sa venoval aj tzv. malým tanečným formám, ktorým sa 
mnoho choreografov tohto obdobia vyhýbalo. 

Svoju životnú púť ukončil po ťažkej chorobe 4.6.1990 v 
Rimavskej Sobote, pochovaný je v rodnej obci Muránska Lehota.  
 
Spracoval: Bc. Tomáš Tinath 

 
VÍŤAZI SÚŤAŽE  

O CENU MIKULÁŠA SENKU:  

 

1995,1999 – Podpoľanec Detva; 1996 – Zemplín Michalovce; 1997, 

2003 – Lubena Poluvsie; 1998 – Turiec Martin; 2000 – Goral Suchá 

Hora; 2001 – Kopaničiar Myjava; 2002, 2007 – Gymnik Bratislava; 

2004 – Dopravár Bratislava; 2005 – súťaž sa nekonala; 2006 – 

Bažalička Príbelce – Plachtince; 2007 – Všetečníci Bratislava; 2008 – 

Brezová Brezová pod Bradlom; 2009 – Brezinky Polomka; 2010 – 

Mladosť Dubnica nad Váhom; 2011 – Praslica Kozárovce; 2012 – 

súťaž sa nekonala, 2013 – Liptov Liptovský Mikuláš, 2014 – Borievka 

Košice, 2015 -  Vranovčan Vranov nad Topľou, Laureát 2016 – 

Hornád Košice 

I v roku 2017 bude udeľovaná Cena Mikuláša Senku 
laureátovi festivalu, ktorý je vybraný odbornou porotou, a diváckou 
verejnosťou.  



10 
 

DOMÁCE FOLKLÓRNE SÚBORY 
 

 
 
 
Folklórny súbor 
VRŠATEC   

Folklórny súbor 
Vršatec vznikol v roku 1953. 
Spočiatku to bola len neveľká 
spevácka skupina, ktorá 
absolvovala svoje prvé 
úspešné vystúpenie 1. mája 1953 v Dubnici nad Váhom. Postupne sa 
začala rozrastať o tanečnú a hudobnú zložku a do súčasnej podoby sa 
súbor sformoval v roku 1967. FS Vršatec sa svojou kvalitou veľmi 
rýchlo zaradil medzi najlepšie amatérske folklórne súbory na 
Slovensku. Doteraz absolvoval viac ako 2800 úspešných vystúpení 
doma i v zahraničí. Svoj program prezentoval skoro vo všetkých štátoch 
Európy a vystupoval aj v mnohých štátoch Afriky, Ameriky, Austrálie a 
Ázie, kde bola vysoko hodnotená umelecká úroveň a atraktívnosť jeho 
vystúpení. Základom repertoáru súboru sú tanečné, hudobné a spevácke 
čísla z rôznych oblastí Slovenska. Počas svojej existencie súbor získal 
množstvo úspechov a ocenení v súťažných prehliadkach a na 
festivaloch. 
  
Folklórny súbor MLADOSŤ 
a Spevácka skupina DUBNIČKA  

Folklórny súbor Mladosť od roku 1969 pôsobí na pôde 
vtedajšieho Domova mládeže SOU v Dubnici nad Váhom. Členmi 
terajšieho súboru už nie sú len študenti, ale i folkloristi v produktívnom 
veku. V súbore pôsobí 35 tanečníkov, muzikantov a spevákov. Okrem 
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pôvodných choreografií z oblastí ako je Terchová, Trenčín, Horehronie, 
Čičmany, Detva, Goral a Zemplín, sa v súčasnej tvorbe venuje 
dubnickému región. Na týchto základoch v roku 2004 vznikla pri súbore 
Folklórna spevácka skupina Dubnička. V spolupráci s inými 
folklórnymi súbormi a 
umelcami vytvorili 
podujatia Z našich 
koreňov, či CD nosiče 
našich ľudových piesní. V 
roku 2010 súbor získal 
Cenu Mikuláša Senku a 
v roku 2014 sa podarilo 
vydať prvé CD s názvom Okolo Dubnice. Prezentuje sa doma na 
Slovensku, ale aj v Nemecku, Švajčiarsku, Bulharsku, Rumunsku, 
Macedónsku, Maďarsku, Turecku a v Česku. Od roku 2012 organizuje v 
meste Dubnica nad Váhom "Folklórnu kvapku krvi". Snaží sa pomôcť 
takýmto spôsobom tým, ktorí potrebujú najvzácnejšiu tekutinu života. 
Vedúci súboru: Branislav Múčka.  
  
Detský folklórny súbor 
PRVOSIENKA 

Detský folklórny súbor 
PRVOSIENKA je 
neodmysliteľným článkom 
Základnej umeleckej školy v 
Dubnici nad Váhom a mesta. 
Zakladateľom a jej prvým 
vedúcim bol učiteľ Pavel 
Cibira v roku 1980. Netrvalo dlho a súbor bol schopný verejne sa 
prezentovať a je tomu tak dodnes. Súčasťou súboru je i jej ľudová 
hudba, ktorá paradoxne vznikla skôr ako tanečný súbor. Vznikla ešte v 
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roku 1978 pod vedením riaditeľa školy Jaroslava Ištóka. Súbor tvoria 
žiaci vekovej kategórie 4 -15 rokov. Repertoár tvoria tanečné, hudobné 
a spevácke čísla. Prvosienka je pravidelným účinkujúcim Dubnického 
folklórneho festivalu a mnohých kultúrno-spoločenských akcií mesta i 
okolia. Vychováva mnohých tanečníkov, hudobníkov 
i spevákov. Vedúci súboru: Bc. Tomáš Tinath. 
 

FOLKLÓRNE SÚBORY  
a SKUPINY 

 
 
 
 
Folklórny súbor ČARNICA 
KOŠICE 

Folklórny súbor Čarnica vznikol v roku 1957 a je najstarším 
folklórnym súborom 
v Košiciach. Už 
takmer 60 rokov teší 
svojich priaznivcov 
a milovníkov 
folklóru svojou 
činnosťou, počas 
ktorej vzniklo viac ako osemdesiat choreografií z oblasti Spiša, Abova, 
Gemera, Zemplína, Šariša, či z Goralskej oblasti ako aj nespočetné 
množstvo piesní, hudobných čísel a programov. V súčasnosti pracuje 
súbor ako Občianske združenie Folklórny súbor Čarnica. Základnými 
cieľmi Združenia sú zachovávanie kultúrnych hodnôt a propagácia 
slovenského folklóru medzi širokou verejnosťou doma i v zahraničí. 
V ostatných rokoch sa súbor v čoraz väčšej miere zameriava aj na 
výchovu mladej generácie. V Občianskom združení FS Čarnica pôsobí 
okrem samotného súboru Čarnica aj detský folklórny súbor Čarnička, či 
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tanečná škole Čarnulienka. Čarnica sa pravidelne zúčastňuje domácich 
folklórnych festivalov a slávností, ako aj  kultúrnych a folklórnych 
podujatí v Košiciach, kde sídli. Svoje umenie predstavila Čarnica na 
vyše 80 zahraničných zájazdoch v  30 krajinách Európy a Ázie. 
Z medzinárodných folklórnych festivalov si súbor pravidelne prináša 
rôzne ocenenia, uznania či medaily. K najvýznamnejším úspechom 
Čarnice patrí triumf a získanie Zlatej medaily na MFF vo Francúzskom 
Dijone, či Cena sympatie v Tureckej Burse. Aj napriek tomu, že Čarnica 
už čoskoro oslávi svoju šesťdesiatku, je stále mladá a svieža, rozdáva 
radosť formou štylizovaného folklóru a zostáva stále verná svojmu 
krédu: „Objavovať a uchovávať to krásne, čo sa kedysi zrodilo 
v dušiach našich starých otcov a materí. 
  
Univerzitný folklórny súbor MLADOSŤ 
BANSKÁ BYSTRICA 

Univerzitný folklórny súbor Mladosť je reprezentačným telesom 
Univerzity Mateja 
Bela v Banskej 
Bystrici, 
stredoslovenského 
regiónu a mesta 
Banská Bystrica. 
Dramaturgia 
Mladosti sa 
zameriava na 
povodie Hrona, teda Tekov, Podpoľanie a Horehronie, s rozšírením aj 
na ďalšie regióny Slovenska a krajanských prostredí, odkiaľ prichádzajú 
študenti a členovia súboru. Členovia mladého a dynamického kolektívu 
sú študenti z celého Slovenska, a preto aj repertoár súboru ponúka 
pestrú paletu hudby, spevu a tanca z rôznych regiónov a tematík. V 
súčasnosti súbor tvoria tri zložky - tanečná, hudobná a spevácka. Súbor 
je pravidelným účastníkom folklórnych festivalov a súťažných 
prehliadok na Slovensku aj v zahraničí. Mladosť sa stala laureátom 
celoštátnej súťaže akademických súborov Akademická Nitra a 



14 
 

Akademický Zvolen s programovými blokmi Šumiacka svadba (2004) a 
Hore Hronom pieseň letí (2013). UFS Mladosť je súčasťou Umeleckých 
súborov Mladosť, kam patrí aj miešaný a ženský spevácky zbor a 
Komorný orchester. Odbornú garanciu má Katedra hudobnej kultúry 
Pedagogickej fakulty UMB, v rámci študijných programov hudobné 
umenie a školské hudobné súbory sú to predmety Ľudový tanec, spev a 
hudba, Univerzitný súbor a ďalšie. Študenti – členovia umeleckých 
súborov s aktívnou činnosťou majú možnosť získať prospechové 
štipendiá, body na internáty pre schvaľovanie Študentskou radou, 
kredity za aktivitu v predmetoch súvisiacich s umeleckými súbormi 
a ich reprezentačnou činnosťou. Mladosť svojou aktivitou v krajanskom 
prostredí rozvíja aj zahraničnú spoluprácu. Pravidelne 
koncertuje a metodicky pôsobí v Srbskej Vojvodine, Rumunku a 
Maďarsku, v Čechách a Poľsku. V poslednom období realizoval súbor 
reprezentačné zájazdy na festivaloch na Taiwane, Borneu, Sicílii, 
Azorských ostrovoch. Nescénická činnosť UFS Mladosť prináša aj 
formát interaktívnej zábavy v projektoch Bašável s Mladosťou, 
Tančiareň, Čaj o piatej (v spolupráci s mestom Banská Bystrica). 
Zároveň spolupracuje na metodickej úrovni so Stredoslovenským 
osvetovým strediskom a krajanskými spolkami a centrami. V UFS 
Mladosť pôsobia najmä študenti, absolventi a nadšenci folklóru z 
blízkeho okolia Banskej Bystrice, ale aj iných kútov Slovenska.  
 
Folklórny súbor  PONITRAN 
NITRA 

FS Ponitran vznikol v roku 1966 pri Vysokej škole pedagogickej 
v Nitre (dnešná Univerzita Konštantína Filozofa), založil ho Dr. Štefan 

Milo. Prezentuje 
predovšetkým 
prejavy duchovnej a 
materiálnej kultúry z 
regiónu Ponitria, 
Požitavia, Tekova, 
Hontu a Pohronského 



15 
 

Inovca, so špeciálnym zameraním na gajdošskú tradíciu z okolia Nitry. 
Každoročne sa prezentuje na významných podujatiach a folklórnych 
festivaloch na Slovensku a rovnako na festivaloch v zahraničí 
(Bulharsko, Dánsko, Francúzsko, Srbsko, Chorvátsko, Poľsko, 
Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Španielsko, Taliansko, Tunisko, 
Azerbajdžan, Holandsko, Česká republika). Členmi súboru sú študenti 
nitrianskych univerzít, najmä však Univerzity Konštantína Filozofa. 
Riaditeľkou súboru je Mgr. art. Agáta Krausová, ArtD., organizačnou 
vedúcou Mgr. Martina Hrabovská a umeleckým vedúcim súboru Mgr. 
Peter Hrabovský. Pod týmto vedením pracuje súbor od apríla 2015. 
 
Folklórny súbor  TRNAFČAN 
TRNAVA 
  Univerzitný Folklórny súbor Trnafčan pôsobiaci pri Univerzite 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave bol založený v roku 1984 párom 
nadšencov folklóru a nadviazal na tradície Trnavského regiónu. Do roku 
2002 sa predstavoval 
pod názvom FS 
Dudváh Trnava. 
Členmi súboru sú 
milovníci ľudového 
umenia rozličného 
veku a vzdelania. 
Súbor sa úspešne 
prezentuje ako na 
domácich folklórnych festivaloch (Myjava, Terchová, Liptovská 
Teplička, Východná, ....), tak i v zahraničí (Mexiko, Taliansko, 
Turecko, Nikaragua, Grécko...). UFS Trnafčan Trnava sa taktiež 
zúčastňuje aj súťaží tancov a tvorivých choreografií (Piešťany, 
Liptovský Hrádok, Považská Bystrica, Košice, Dubnica nad Váhom). Aj 
keď sa súbor svojou činnosťou zameriava na kultúrne dedičstvo 
Trnavského regiónu, veľkú časť jeho repertoáru tvoria aj tanečné, 
hudobné a spevácke interpretácie ľudových tradícií pochádzajúce z 
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ostatných regiónov Slovenska. Tanečnú i spevácku zložku sprevádza 
cimbalová muzika.   
 
Folklórny súbor  NADŠENCI 
TRENČÍN 

Nadšenci pri kreovaní svojich choreografií pracujú s tradičným 
ľudovým tancom a piesňou najmä z trenčianskeho regiónu. Moderne 
spracúvajú 
tradičné 
témy 
humornou 
formou. 
Počas 
svojich 
vystúpení 
radi experimentujú, odovzdávajú kus seba a prinášajú pozitívnu energiu 
z javiska do hľadiska. V súčasnosti majú 35 členov (tanečníci, 
hudobníci a speváci). Napriek krátkej histórii (2007) majú za sebou 
množstvo úspešných vystúpení na domácich  festivaloch:  Východná, 
Myjava, Detva, Strážnica, ako aj v zahraničí (Poľsko, Česká republika, 
Rumunsko, Maďarsko, Portugalsko, Cyprus). Okrem javiskovej 
produkcie sa venujú aj príprave a réžii scénických programov, či 
projektom pre vzdelávanie detí materských škôl. Pravidelne organizujú 
výučbu ľudového tanca formou Tanečných domov pre širokú verejnosť. 
 
BOBÁŇOVCI  
TERCHOVÁ 

Ľudová hudba 
Martinky Bobáňovej 
spolu hrá už šesť 
rokov a folklór sa im 
stal neodmysliteľnou 
súčasťou života. 
Svoje folklórne 
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začiatky sa spájajú s DFS Terchovček, kde všetci začínali. Tanec, 
heligónka a samozrejme ĽH sú koníčky, ktoré každý z členov ovláda. 
Ako čas plynul, skúseností pribúdalo, prišli aj prvé výsledky. V roku 
2012 a 2014 získala táto ĽH zlaté pásmo na Celoštátnej prehliadke 
detských ĽH v Habovke. Spolupracovali so SĽUKom, Lúčnicou, 
RTVS. Účinkovali folklórnych festivaloch vo Východnej, Detve, 
Terchovej, Strážnici, Zuberci... Momentálne pôsobí ĽHMB 
v mládežníckom FS Terchovec z Terchovej. V jej repertoári nájdete 
piesne rodnej Terchovej, Oravy, Detvy, východného Slovenska, 
rusínske, ukrajinské, horehronské atď. Vrcholom doterajšieho snaženia 
bola šou RTVS Zem spieva, kde sa prebojovali až do finále. Ľudovú 
hudbu vedie Miloš Bobáň. 
 
SPOJENÉ HUKY SLOVENSKA  

Prvý gajdošský orchester, a zatiaľ aj jediný svojho druhu na 
Slovensku, založila v roku 2009 skupina prevažne mladých ľudí, ktorí 
chceli vyskúšať, ako by znela 
naša tradičná gajdošská 
hudba v prevedení podobnom 
škótskym vojenským 
gajdošským kapelám. 
Nejedná sa o nič ojedinelé, 
podobné pokusy sa úspešne 
podarili po celej Európe, 
dokonca aj v susednom Poľsku či Maďarsku. Pomenovali sa podľa 
basovej píšťaly gájd. Je to práve nemenný, vtieravý, nepretržite sa v 
pozadí vznášajúci tón huku, ktorý robí gajdy gajdami. Niektorých ľudí 
otravuje, iných privádza do tranzu, no málokoho necháva ľahostajným. 
Samozrejme, aj tu narazili na známe problémy: gajdošská hra tu bola 
takmer vždy sólová a každý hral po svojom. Snažia sa to riešiť 
pravidelným stretávaním a „čistením“ spoločnej hry, čo tiež nie je 
jednoduché, lebo jednotliví členovia sú z celého Slovenska. Skupina je 
otvorená pre všetkých, ktorí majú vôľu, chuť a aspoň trochu schopnosť 
spoločne si zahrať. Preto je počet členov premenlivý. 
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Spojené huky majú za sebou úspešné účinkovanie na festivaloch na 
Slovensku, v Čechách, v Poľsku, Chorvátsku, Rakúsku, Nemecku a v 
severošpanielskej Astúrii. Tešia sa, keď sa im podarí v ľuďoch vzbudiť 
záujem o krásnu, bohatú a silnú slovenskú gajdošskú hudbu. 
 
CHLAPSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA ŠKRUPINKA  
TRENČÍN 

Podnetom pre vznik 
Škrupinky bola v roku 2007 
prosba autorov tradičného 
trenčianskeho vianočného 
programu na  predvedenie 
chlapských kolied, s ktorou sa 
obrátili na bývalých tanečníkov 
miestnych folklórnych súborov. Po prvom veľmi úspešnom vystúpení 
prišla chuť nezanechať spievanie a tak postupne vznikali ďalšie 
programové čísla. Dnes má skupina spolu s muzikou 14 členov. Svojim 
nadšeným a neviazaným prejavom si už získala priazeň návštevníkov 
mnohých folklórnych festivalov. 
Š(ikovný) K(rúžok) R(emeselníkov), U(melcov), P(ijanov), 
I(nžinierov) a N(árodno) K(ultúrnych) A(matérov). 

FSK LIMBORA 
PREČÍN 

V roku 2002 vznikol v Prečíne spevokol, ktorý sa postupom času 
pretransformoval na dedinskú folklórnu skupinu. Jej členovia plánovite 
udržiavajú a propagujú prečínsku ľudovú kultúru. Postupne si 

vyprofilovali repertoár, 
ktorý v prevažnej miere 
pozostáva z piesní 
domácich, prípadne 
získaných v najbližšom 
okolí. Ženy interpretujú 
najmä trávnice, 
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svadobné a ľúbostné piesne, muži zasa piesne regrútske, zbojnícke, 
pijanské... Aktívnou zložkou je aj skupina heligónkarov – 
harmonikárov, ktorí sa stali známymi najmä svojským podaním rezkých 
miestnych čardášov. Členovia súboru sa aktívne podieľajú na 
organizácii a priebehu mnohých domácich zvykoslovných podujatí, 
viaceré z nich spracovali aj do scénickej podoby. Pri prezentácii týchto 
pásiem (fašiangy, mlynárske pásmo...) využívajú členovia okrem spevu 
a muziky aj svoj herecký a tanečný potenciál. Vo folklórnej skupine sú 
zastúpené všetky generácie - starší odovzdávajú svoje umenie, 
skúsenosti, interpretačný štýl, ale aj kus životnej múdrosti, mladším. 
Počas svojej existencie vystupovala Limbora na mnohých zaujímavých 
akciách aj mimo Prečína. Boli to folklórne festivaly, podujatia a súťaže 
(MMF Myjava, Rožňovský skanzen, MSD Martin, Koliesko Kokava 
nad Rimavicou, FF Mníchova Lehota, celoslovenské kolo Nositelia 
tradícií Liptovský Mikuláš...), kultúrno-spoločenské podujatia (hody a 
jarmoky v širšom okolí, plesy, súkromné oslavy), akcie komerčného a 
zábavného charakteru (výstava Slovakiatour Bratislava, Oktoberfest 
Mníchov,...). 

ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 
 
 
 
 
 
FS JAVORINA (Česko) 
 Rok vzniku folklórneho 
súboru Javorina sa dá dnes 
ťažko zistiť, zvlášť keď tradícia 
vystupovania Straňákov 
s mečovými tancami mimo 
obec je podľa písomných 
prameňov najstarší 
v Československu. Súbor 
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vznikol prirodzene zo skupiny chlapcov, ktorí každoročne chodili na 
fašiangové obchôdzky a ktorí boli pozývaní na folklórne festivaly. Prvé 
vystúpenie súboru je zaznamenané v roku 1984 na Fašiangy. Neskôr sa 
k chlapcom pridali i dievčatá. Začala sa tak schádzať skupinka mladých 
ľudí, ktorí si radi zatancovali a zaspievali peknú ľudovú pesničku. V tej 
dobe sa v strání tancoval iba domáci tanec. Neskôr sa tanečníci 
zoznámili s folklórom iných oblastí a tancovali napríklad hlucké 
a brezovú. Prvá veľká cesta súboru za hranice sa uskutočnila na jar 1987 
do belgických Antwerp. 
Za celú dobu pôsobenia súboru Javorina sa v ňom vystriedali desiatky 
členov, dnes u sú to deti zakladateľov. 
Repertoár sa od tej doby značne rozšíril. Súčasný súbor sa môže 
predviesť s pásmami zo Strání, Korytného, Hrozenkova, Kopaníc, 
Dolněmčí, Bílovic a tiež  zo Slovenska – z Lieskového a z Myjavy. 
 
 

FEN BLADI (Alžírsko) 
Je kultúrnym združením 

zo Sidi bel abbes piateho 
najväčšieho mesta Alžírska 
nachádzajúceho sa na západe 
krajiny. Repertoár súboru 
obsahuje tance zo všetkých 
regiónov Alžírska v rôznych 
tradičných krojoch. Súbor 
založil Hichem Badi v roku 2004 a účinkoval na niekoľkých národných 
aj medzinárodných festivaloch. Predstavil sa v krajinách ako: Arabské 
Emiráty, Jordán, Turecko, Anglicko, Rumunsko, Moldava, Česko, 
Francúzsko, Tunisko.  
 
NERETVA  
(Bosna a Hercegovina) 

Folklórny súbor Neretva má 23 
ročnú históriu, 150 členov v piatich 
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súboroch. Je držiteľom zlatej medaile Jablanici. Zúčastnil sa všetkých 
festivalov v Bosne a Hercegovine, Macedónsku, Kosove, Čiernej hore, 
Chorvátsku, Turecku a po prvýkrát aj na Slovensku. V repertoári má 
folklór z Bosny a Hercegoviny rôznych národov a etník. Súbor 
pochádza z turisticky zaujímavej oblasti s jazerami, horami, riekami.  

 
 

KOMPONOVANÉ PROGRAMY  
 

 
Z mesta na miesta 

Program FS Technik z Bratislavy pozostáva z 10 programových čísiel. 
Hlavným cieľom programu je nielen predstaviť zaujímavý hudobný, spevácky, 
tanečný materiál ale aj bohaté krojové rozlíšenie regiónov. 70 minútové komorné 
predstavenie, ktorým  chce za pomoci hudby, spevu a tanca predstaviť  „mestom  
videné  miesta“. Pri príprave programu čerpali autori z archívnych materiálov 
zachovanej kultúry  jednotlivých miest ako aj súčasných pohľadov  na ňu.  Program 
Z mesta na miesta ponúka možnosť zažiť pohľad a spoznať vplyv Mesta na umelecky 
zaujímavé Miesta. 
 
Húsky húsky  

Piatkové popoludnie na pódiu pred ABC je určené deťom. V programe 
"Húsky, húsky" sa predstavia detské folklórne súbory z blízkeho i vzdialenejšiejho 
okolia. Dfs Kopaničiarik z Myjavy, Dfs Biela voda z Púchova, Dfs Latovček z Hornej 
Súče, Dfs Prvosienka a Dfs Kolíska z Dubnice nad Váhom. Deti z detských 
folklórnych súborov nás prevedú detskými hrami našich starých rodičov. Detskí diváci 
sa budú môcť zabaviť aj v priestore okolo pódia, kde pre nich budú pripravené 
zaujímavé akcie a súťaže. 
 
Zábava pod Galkov 

Scénický program zameraný na ľudové piesne, tance a hudbu z Ľuborče, 
ktoré ste mohli počuť a vidieť v „Liborči“ pod Galkom na zábave. „Dichovka“ 
vyhrávala, mladí sa zabávali, spievali a tancovali, staré baby „lofeli“ a ohovárali. Na 
túto tradičnú zábavu sa prídu zabaviť aj dačo popiť i vzdialenejší „susedia“ 
z Podmanína. Krčmár sa veru musí obracať ... 
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SPRIEVODNÉ PODUJATIA 
 
 

 
TRHY UMELECKÝCH REMESIEL  

Trhy ľudových a umeleckých remesiel sú pravidelnou súčasťou Dubnického 
folklórneho festivalu. Zúčastňujú sa ich drobní remeselníci a živnostníci z celého 
Slovenska. Návštevníci DFF tohto roku môžu vidieť výrobu krojovaných bábik, tkanie 
kobercov, maľbu na sklo, riasenie krojov, krosienkovanie, vyšívanie, drevovýrobu, 
keramiku, drôtené predmety, domáce oblátky, ručne vyrábané nože, prírodné kamene, 
šúpoľky, sviečky, vosk, sklenené predmety, kožené predmety, atď. Veľká časť 
účastníkov svoju výrobu aj predvádza. Samozrejme všetky výrobky si je možné kúpiť. 
Trhy ľudových a umeleckých remesiel sa uskutočnia pred Dubnickým kaštieľom v 
piatok 25. 8. 2017 a v sobotu 26. 8. 2017. 
 
„BOHU MILÉ“ – VÝSTAVA 

Výstava mariánskych zástav a ornátov zdobených ľudovými vzormi 
a technikami z Rajeckej doliny (Čičmany, Fačkov, Rajecká Lesná, Konská...), Hornej 
Nitry (Valaská Belá, Čavoj), Strážovských vrchov (Horná Poruba, Zliechov) 
a Papradno. Zámer výstavy spája v sebe tradíciu Dubnice nad Váhom ako pútnického 
miesta a mesta so silným folkloristickým povedomým.  
 
 
DREVENÉ BÁBKOVÉ DIVADLO V MARINGOTKE 

UNESCO zapísalo koncom roka 2016 slovenské a české bábkové divadlo do 
svojho „Zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva“. Divadelná maringotka je 
mobilná marionetová scéna ťahaná párom ťažných koní, ktorá nemá obdobu snáď 
v celej Európe. Počas účasti na kultúrnych podujatiach ponúka predstavenia pre deti 
predškolského a ranne školského veku, predstavenie rodinného typu ale vie pobaviť 
i dospelého diváka. Tri v jednom. Okrem toho, ako neprehliadnuteľný artefakt, sa 
stane maringotka estetickým zážitkom pre všetkých účastníkov najrozmanitejších 
podujatí. V ponuke má predstavenie Čert a Kača, Drevený kabaret a aj spomienku na 
humoristu a ľudového rozprávača Strýca Marcina. 
 
 
 



23 
 

ZLATÝ SPONZORI 

ORGANIZÁTOR FESTIVALU  

MESTO  

DUBNICA  

NAD VÁHOM 
 
 

 

Festival z verejných 
zdrojov podporil Fond na 
podporu umenia. 
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STRIEBORNÍ SPONZORI 

BRONZOVÍ SPONZORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danfoss Power Solutions je svetový líder v oblasti 
vývoja a výroby hydraulických komponentov 
a elektronických riadiacich jednotiek. Poskytuje 
inovatívne riešenia pohonu mobilných pracovných 
strojov a podporu ich riadiacich a servoriadiacich, 
pracovných a ovládacích funkcií pre širokú škálu 
odvetví – vrátane stavebníctva, poľnohospodárstva 
a manipulácie s materiálom. 
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PODPORILI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

JAMP SVORADA, s.r.o.
Nerudova 740/39, Dubnica nadVáhom018 41
Tel: 042 4425616 Fax: 042 4421258
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