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Vážení priatelia folklóru,  

vážení hostia, milí Dubničania! 

 

Čas uteká ako voda. Ani sme 
sa nenazdali a je to už 23 rokov, 

odkedy sa v našom meste, v Dubnici 

nad Váhom prvýkrát konal 

Dubnický folklórny festival. Za tie 
roky sa stal nepochybne 

najvýznamnejšou kultúrnou 

udalosťou, ktorá charakterizuje naše 

mesto.  
Folklór je neodmysliteľnou 

súčasťou slovenského národa od tých najstarších čias. Preto som 

nesmierne rád, keď vidím, že aj v súčasnej dobe sa formujú detské 

folklórne súbory ktoré majú čoraz viac členov. Je mojim želaním, 
aby mesto Dubnica nad Váhom i naďalej rozvíjalo ľudové umenie, 

na ktoré máme byť právom hrdí.  

Verím, že každý obdivovateľ folklóru si počas našich 

folklórnych dní nájde predstavenie, ktoré ho zaujme, a ktoré v ňom 
zanechá hlboký umelecký zážitok. Srdečne vítam i delegácie 

z dubnických partnerských miest  - z českých Otrokovíc, 

maďarského Vácu a poľského Zawadzkieho.   

Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí akýmkoľvek 
spôsobom prispeli k zorganizovaniu 23. ročníka Dubnického 

folklórneho festivalu a v neposlednom rade ďakujem sponzorom.  

Všetkým účinkujúcim želám mnoho síl a vytrvalosti a návštevníkom 

skvelú zábavu.  

 

   Ing. Jozef Gašparík,  

primátor mesta, prezident 23. DFF  

 
 

 



 

PROGRAM 
 

 
25. 8. 2016 - ŠTVRTOK 

19:00  Festivalové ladenie *                       Dubnický kaštieľ 

  Koncert skupiny BANDA  

Premietanie českého filmu z valašského  
prostredia  DĚDA 

Folklórny MAPPING a digitálne graffiti 

   

26. 8. 2016 - PIATOK 

09:00 – 18:00 Jarmočné mestečko – jarmočníci, trhovníci, remeselníci 

s výrobkami od výmyslu sveta 

15:00  Keď sme húsky pásli                             Javisko ABC 

- vystúpenia detských folklórnych súborov z Dubnice n/V 

a z blízkeho okolia 

20:00 FESTIVALOVÁ BRÁNA FOLKLÓRU SA OTVÁRA*   

                                                   Dubnický kaštieľ 

 - otvárací program 23. DFF 

  Zdravice družobných miest 

  Trombitáši Štefánikovci 

  Všetečníci  

  CreDance 

   

  Pod tehelňu vyhrávajú*                                       Dutaf Centrum 

19:00   FS Růže (Česko) 

20:00   Kidance (Čína) 

21:00   FS Živel (Bratislava) 

22:00  FS Hornád (Košice) 

23:00  Večer s muzikami (Hornád, Živel) 
 

27. 8. 2016 - SOBOTA 

09:00 – 18:00 Jarmočné mestečko - jarmočníci, trhovníci, remeselníci 

s výrobkami od výmyslu sveta 

10:00  Krojovaná paráda – sprievod mestom 

10:30  Všetci, čo sme sa tu zišli – krátke reprezentačné vystúpenia 

                                                         Javisko ABC 

12:00 Malá škola capoeiry a bubnovania             Javisko ABC 

13:00  Nôty spod Bystrického hradu                                 Javisko ABC 

 - vystúpenia folklórnych skupín z okolia Považskej Bystrice 



 

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. 

 

  Festivalová brána folklóru otvorená*              Dubnický kaštieľ 

19:00  FS Růže (Česko) 

20:00  FS Hornád (Košice) 

21:00  FS Živel (Bratislava) 

 

  Pod tehelňu vyhrávajú*                          Dutaf Centrum 

Scéna 1. 

18:00   Aranykert Néptanccsoport (Gabčíkovo) 

18:45                   Rajtar – humorná prestávka s Fsk Podžiaran 

19:00   FS Krtíšan (Veľký Krtíš) 

19:45                   Šibačiari – humorná prestávka s Fsk Podžiaran 

20:00   Kidance (Čína) 

20:50                   Nakúkač – humorná prestávka s Fsk Podžiaran 

21:00   Abadá(Bratislava) & Batala (Rakúsko) 

21:50  Veľký hudobný ohňostroj 

22:00  FS Hriňovčan (Hriňová) 

23:30  Večer s muzikami (Hriňovčan, Krtíšan, Aranykert) 

Scéna 2. 

20:00   DH Opatovanka 
29. 8. 2016- NEDEĽA 

15:00  Galaprogram*                              Športová hala 

                       „ Rodáci mojej duše, krajiny!“  

 

*Vstupné: 

Štvrtok: 5,-€ 

Piatok, sobota: 3,-€ / 2,-€ (mládež do 15 rokov, ZŤP, seniori) 

-vstupenka platí pre obe scény 

Galaprogram: 3,-€ / 2,-€ (mládež do 15 rokov, ZŤP, seniori) 

Permanentka na všetky programy 23. DFF (štvrtok – nedeľa): 10,-€ 

(platí aj do Dubnického múzea) 

Double permanentka  na všetky program 23. DFF (štvrtok – nedeľa) : 

15,- € 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ! 

Informácie:  

Tel.: 042 / 44 55 764, e-mail: dff@dubnica.eu,, web: www.dff.dubnica.eu 

Trhy a jarmoky: 0907 706 450, elena.prekopova@dubnica.e 

mailto:dff@dubnica.eu
http://www.dff.dubnica.eu/


 

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 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. 

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 

 

V roku 2016 bude udeľovaná Cena Mikuláša Senku 

laureátovi festivalu, ktorý je vybraný odbornou porotou, členmi 

organizačného výboru a diváckou verejnosťou.  
 

 

 



 
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 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 súboru pod 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 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 a Mgr. 
Daniela Nehézová.  

 

 

FOLKLÓRNE SÚBORY  

a TANEČNÉ SKUPINY 

 
 

Folklórny súbor 

ARANYKERT 
GABČÍKOVO 

Skupina vznikla v roku 
2006 z bývalých tanečníkov 

a odvtedy funguje za pomoci 

a podpory miestneho Csemadoku. 

Na jeseň v roku 2006 prvý krát zorganizovali nábor pre mladých 
tanečníkov, ktorí sa stali členmi skupiny. Za posledné roky 

vystupovali na miestnych akciách, organizovali podujatia, kde 

záujemcovia mali možnosť sa naučiť tance a zároveň zorganizovali 

akcie pre deti, aby už v malom veku sa oboznámili bohatou kultúrou 
našich predkov. Pod ich dohľadom funguje detská tanečná skupina 

„Tőzike“ a aj tanečná skupina pre najmenších „Süssfelnap“ za 

účelom vychovávať budúcich tanečníkov. 

  

Folklórny súbor HORNÁD 
KOŠICE 

Folklórny súbor Hornád je 

ľudovo-umelecké teleso ktoré vďaka 

svojej viac ako 50-ročnej tradícii 

patrí medzi popredné súbory na 
Slovensku. Hlavnou myšlienkou tvorby súboru je zachovávanie 

tanečno-hudobných tradícií východného Slovenska a hľadane nových 

ciest ich interpretácie a javiskového stvárnenia. Súbor začal písať 

svoju históriu v roku 1963, vtedy ešte ako folklórny súbor Stavbár, 



neskôr Dargov, a od roku 1992 ako folklórny súbor Hornád. Od roku 
2011 je súbor pod záštitou Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v 

Košiciach. Vďaka tomu sa v rokoch 2012 a 2014 stal laureátom 

súťaže vysokoškolských súborov Akademická Nitra. V roku 2015 

pripojil k týmto úspechom aj titul laureáta súťaže Akademický 
Zvolen. Hornád reprezentuje univerzitu aj na popredných 

folklórnych festivaloch vo Východnej, Heľpe, Detve či Myjave. 

Sólisti súboru sa každoročne umiestňujú na prvých priečkach 

najprestížnejšej slovenskej súťaže sólistov v ľudovom tanci Šaffova 
ostroha, ale aj na speváckej súťaži Makovická struna. Od roku 2014 

zastrešuje finančné a organizačné záležitosti súboru občianske 

združenie FS HORNÁD. Vedúcim súboru je Ing. Martin Bača, 

umeleckým vedúcim a choreografom je Mgr. Štefan Štec. 
 

Folklórny súbor  KRTÍŠAN 
VEĽKÝ KRTÍŠ 

Folklórny súbor Krtíšan 

už vyše 40 rokov  zachováva 

a spracováva zvyky, piesne 

a tance  hlavne  z regiónu Hont 
a Novohrad, ale samozrejme, 

že vo svojom programe 

nezabúdajú ani na ostatné 

regióny Slovenska, aby potešili divákov   svojimi  pestrými 
vystúpeniami. Úspešne reprezentujú  svoj okres po celom Slovensku, 

ale aj v zahraničí. Umeleckou vedúcou  FS Krtíšan je Lýdia 

Takáčová, choreografom Mgr. Filip Takáč a tanečným pedagógom 

Kristián Takáč. Primášom a vedúcim hudby je Milan Berky. Text 
o súťažnom programe: Hont- miesto, kde sa  na malom území 

nachádza výrazná pestrosť či už odevných, alebo tanečných, či 

nárečových kontrastov. Podoby krojov sú v niektorých prípadoch 

absolútne neporovnateľné. Z množstva krojov, tanečných prvkov 
spájajúcich ľudí, zvykov  s presne určenou hierarchiou, ostalo 

v súčasnosti už len torzo. Práve preto sa FS Krtíšan podujal  venovať 

sa tomuto krásnemu kraju a doniesli sme Vám krásne piesne a tance 

z Hontu. 



 

Folklórny súbor  ŽIVEL 
BRATISLAVA 

Folklórny 

súbor Živel vznikol v 

septembri 2013 v 

Bratislave ako 
výsledok spoločného 

presvedčenia a snahy 

skupiny nadšencov 

folklóru - spevákov, 
tanečníkov a hudobníkov. Svoj premiérový program - tanečno-

dramatické predstavenie s názvom "Premeny" predstavil 14. júna 

2014 v Teatro Wüstenrot v bratislavskom Istropolise. "Premeny" 

vyobrazujú okamihy v živote od narodenia, cez mládenecký a 
dievocký stav, manželstvo, vojenčinu či odlúčenie od domova i 

rodiny. A to osobitým spôsobom, prostredníctvom ľudovej hudby, 

spevu a tanca, prispôsobeným súčasným podmienkam a potrebám 

diváka, ale v duchu zachovania tradičných charakterových a 
štýlových špecifík jednotlivých folklórnych oblastí. Osobitné obrazy 

dopĺňajú a spájajú originálne animácie Martina Machálika a texty 

Jozefa Kollára, ktorým hlas prepožičal Marek Ťapák. Autorom 

námetu programu a väčšiny choreografií je Ján Michálik. 
V súčasnosti má kolektív 48 aktívnych členov - amatérov - v 

tanečnej, hudobnej a speváckej zložke, pochádzajúcich z rôznych 

kútov Slovenska, medzi ktorými sú predovšetkým študenti stredných 

a vysokých škôl, ale i pracujúca mládež. Všetkých spája spoločná 
láska k ľudovým tradíciám. Za svoje krátke pôsobenie na folklórnej 

scéne mal súbor možnosť predviesť sa nielen na domácich javiskách, 

ale i na zahraničných festivaloch - v Chorvátsku, v Českej republike 

a v Rumunsku. Súčasným umeleckým vedúcim súboru a riaditeľom 
je Mgr. art. Ján Michálik, ľudovú hudbu vedie Mgr. Ján Paprčka.  

 

 

 

 



Folklórny súbor  HRIŇOVČAN 
HRIŇOVÁ 

Folklórny súbor 

Hriňovčan vznikol v roku 
1972 s cieľom pokúsiť sa o 

zachovanie našej 

nenahraditeľnej ľudovej 

kultúry, ktorú 
zachovávame dodnes vo 

svojich programových 

číslach. Spôsob práce a tvorba charakterizuje úsilie o svojský osobitý 

štýl, ktorým sa chce odlíšiť od univerzálneho ponímania folklóru 
Podpoľania, snaha o verný hriňovský prejav a vysokú umeleckú 

úroveň v interpretácii muziky, tanca, spevu ako aj špecifikum v 

ľudovom odeve. Za 44 rokov existencie sa FS Hriňovčan zúčastnil 

mnohých domácich ale aj zahraničných festivalov a môže sa popýšiť 
rôznymi oceneniami. Medzi najväčšie ocenenia súboru patrí napr: 

umiestnenie na celoslovenskej súťaži choreografii v Bratislave s 

tancom Hutiansky, v roku 1984 získal súbor ohodnotenie umeleckej 

kategórie „B“, ocenenie „Kvet kultúry“ (2012), cena predsedu BBSK 
(2012). V súčasnosti súbor pracuje pod patronátom OZ Bystrô a jeho 

činnosť je sústredená v Mestskom kultúrnom stredisku. FS 

Hriňovčan má 40 členov tanečnej a 7 členov hudobnej zložky.  

 

Tanečná skupina 

CREDANCE 
BRATISLAVA 

Medzinárodné tanečné 

zoskupenie, zložené z 

profesionálnych tanečníkov 
najrôznejších žánrov. Hlavným 

zameraním tohto zoskupenia je tvorivé a nekonvenčné spájanie 

tanečných štýlov, niekedy aj zdanlivo nespojiteľných a tým si 

vytvorili vlastný originálny štýl. Členovia CreDance pôsobia ako 
sólisti v Divadlách Divadle Nová scéna, Slovenskom národnom 

divadle a v ďalších tanečných produkciách doma aj v zahraničí. 



Medzi výrazný mediálny úspech patri účasť vo finále 
Československo ma talent v roku 2012. 

 

Skupina tanečného humoru 

VŠETEČNÍCI 
BRATISLAVA 

Umelecká skupina Jána 
Všetečku - Všetečníci vznikla v 

roku 2005 v Bratislave. Venuje 

sa netradičnému spracovaniu 

scénického folklóru v duchu 
„Čím vtipnejšie, tým vtipnejšie“. 

V zmysle tohto hesla sa snaží saturovať potreby smiechuchtivých 

divákov, ktorí neváhajú oceniť smiechom a potleskom umelecké 

spracovanie folklórnych tém trochu inak. Členmi skupiny sú Ján 
Všetečka (riaditeľ), Stanislav Marišler (umelecký vedúci) a Maroš 

Červenák (organizačný vedúci a manažér). Všetko bývalí členovia 

popredných folklórnych súborov, ktorí majú schopnosti nielen na 

tancovanie a boli pozitívne ovplyvnení tvorbou Folklórneho súboru 
Poleno. Menší počet členov sa snažia vykompenzovať originalitou, 

všestrannosťou a záľubou v humornom spracovaní najrozličnejších 

tém. Ich snahou je obohatiť a spestriť smiechovú kultúru 

každodenného života. 
 

ABADÁ  
BRATISLAVA 

Associacao Brasiliera 

de Apoio e de 

Desenvolvimento da Arte 

Capoeira znamená v preklade 
"Brazílske združenie na 

podporu a rozvoj umenia Capoeira". Založil ju v roku 1988 Mestre 

Camisa v Rio de Janeiro. Podstatou capoeiry bola obrana bez zbrane 

proti zlodejom sliepok, násilníkom, lupičom a otrokárom. Od roku 
1707 bola zakázaná. Otroci ju naďalej pestovali pod rúškom 

"bojového tanca". Od roku 1808 brazílska vládnuca trieda toto 



umenie potlačovala a postupovala proti capoeiristom brutálne. V 
roku 1825 to zašlo až tak ďaleko, že farební otroci, aj keď len 

postávali na rohu ulice, pískali alebo sa pokúšali o vytvorenie 

akéhokoľvek zvuku, bolo to považované za prejav zakázanej 

capoeiry a bolo proti ním kruto zasahované. Capoeira je komplexné 
spojenie boja s hudbou, akrobaciou a tancom. Hudba je srdcom 

Capoeiry, diktujúca tempo hry. Capoeiru nemožno jednoznačne 

priradiť ani do kategórie bojového umenia, športu či folklóru. Možno 

práve vďaka svojmu netradičnému prístupu vďačí v súčasnosti za 
titul najrýchlejšie sa rozvíjajúceho bojového umenia na svete, ktoré 

si zo svojej kolísky Brazílie našlo od roku 1999 cestu až k nám na 

Slovensko. 

 
 

 

ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 

 

 

FS RŮŽE (Česko) 
Folklórny súbor Růže bol 

založený v roku 1987. Členmi 

súboru sa stali hlavne bývalí 
tanečníci detského folklórneho 

súboru Jitřenka. Túžba venovať 

sa folklóru aj vtedy, keď už 

odrástli detským krojom, bola tak silná, že viedla  k založeniu súboru 
dospelých. Vo folklórnych súboroch nejde iba o uchovávanie 

folklóru, „súborákov“  k sebe viaže zvláštna atmosféra, ktorú 

zažívajú pri vystúpeniach, kedy cítia, že folklór nie je divákom cudzí 

a že i ľudia, ktorí sa folklóru nevenujú aktívne, nachádzajú v tejto 
oblasti národného dedičstva čosi, čo ich oslovuje. Súbor sa vo svojej 

činnosti venuje spracovávaniu juhočeskej tematiky 

Českokrumlovska, Zlatokorunska, Křemežska a svoj repertoár má 

oproti ostatným súborom rozšírený o tance, ktoré pochádzajú z 
českonemeckého pomedzia. Tanečníkov odprevádza gajdošská 



muzika. Súbor má okrem tancov vo svojom repertoári i trojhlasé 
piesne v prevedení ženského zboru. Cieľom ich činnosti je 

odovzdávať divákom radosť z ľudovej piesne a hrania, ktorú 

prežívajú členovia súboru Růže pri svojich vystúpeniach nie len na 

domácej pôde, ale aj v zahraničí. Súbor sa veľkou mierou podieľa na 
organizovaní Medzinárodného folklórneho festivalu v Českom 

Krumlově. Vedúcou súboru je Vlasta Dvořáková. 
 
 

KIDANCE (Čína) 
Skupina Kidance bola 

založená v roku 2003 pani Leung Ki 

Fun a pánom Wan Hung. Cieľom je 

podporovať tanečné umenie, 

zdokonaľovať a objavovať talenty 
v tanečnom cítení. Organizujú kurzy čínskeho tanca, spoluorganizujú 

Pekingskú tanečnú akadémiu a Honkongskú tanečnú federáciu. 

Študenti sú vedení k rozvoju sebadôvery a temperamentu.  

 

BATALA (Rakúsko) 
Od roku 2009 sa perkusná 

skupina Batala stala jednou zo skupín 

20 krajín sveta, ktorá združuje viac než 
1000 hudobníkov. Okrem mnohých 

vystúpení v Rakúsku sa predstavila 

Batala na významných karnevaloch 
v Brazílii a Anglicku. Ich samba štýl je vibráciami Samby reggae,  

Samba afro, Axé, Afoxé, ktoré majú korene v Salvádore na východe 

Brazílie. 

 

 

 

 



 

KOMPONOVANÉ PROGRAMY 

 
Tancujúca lúka  

V programe sa predstavia oba domáce detské folklórne súbory z Dubnice 

nad Váhom Dfs Prvosienka  a Dfs Kolíska, Dfs Mladosť z Považskej Bystrice 

a Dfs Radosť z Trenčína. 
Vystúpenia detských súborov budú spestrené tvorivými dielňami, kde si 

detskí návštevníci budú môcť vyskúšať pletenie venčekov, úpravu  vlasov, zahrať 

na jednoduchých ľudových nástrojoch ,zatancovať si, či zaspievať spolu 

s účinkujúcimi. Pre detských návštevníkov budú nachystané i rôzne atrakcie 

(detský drevený kolotoč, obrázkové panely na fotenie, a i.) a súťaže. 

 

Nôty spod Bystrického hradu 

V scénickom programe sa Vám predstavia folklórne skupiny z okolia 

Považskej Bystrice: Podžiaran, Manínec, Praznovanka, Dúbrava a Javorníček. 

Program sme zamerali takmer na celý zvykoslovný rok, život, ktorý prežívali 

obyvatelia obcí, v ktorých sa zrodili tieto FSk. V scénických pásmach uvidíte 

zvyky pri „vohľadoch“, „svadobné obrázky“ a taktiež „zábavu“. 

 

 
  
 
 

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 27. 8. 2014 a v sobotu 28. 8. 2016. 

 

MODRÉ DEDIČSTVO - VÝSTAVA 

Modrotlač je spôsob výroby negatívnej tlače, nazývanej aj tlač rezervou na 

zafarbené plátno. Prvé záznamy o slovenských farbiaroch siahajú do začiatku 17. 



storočia, pričom v 18. storočí boli modrotlačové dielne takmer v každom meste. 

Do začiatku 19. storočia sa modrotlačové látky používali prevažne v meštianskom 

odeve, od 2. polovice 19. storočia sa vyrábali najmä pre vidiecke obyvateľstvo. 

V súčasnosti sa modrotlačová látka stáva znovuobjaveným kvalitným materiálom 
pre módnych návrhárov. V roku 2016 bola zapísaná do Reprezentatívneho 

zoznamu nehmotného kultúrne dedičstva Slovenska. 

Súčasťou výstavy „MODRÉ DEDIČSTVO“ sú cenné zbierky Ústredia ľudovej 

umeleckej výroby v Bratislave, Trenčianskeho múzea, potomkov najvýznamnejšej 

modrotlačiarskej rodiny v našom regióne Trnkovcov z Púchova, ukážky 

rôznorodých vzorov z regiónu, ale aj výrobky súčasných umelcov s rôznymi 

ukážkami využitia modrotlače v odevnej aj interiérovej tvorbe v dnešnej dobe. 

Návštevníkom výstavy ponúkame možnosť zakúpenia modrotlačových autorských 

výrobkov súčasných umelcov. Výstava sa koná do 31.12.2016 
 

ORGANIZÁTOR FESTIVALU 

 

 

 

 

 

 

 

 

MESTO DUBNICA NAD VÁHOM 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ZLATÝ SPONZOR  



 



STRIEBORNÍ SPONZORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODPORILI 

BRONZOVÍ SPONZORI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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