XXII.
DUBNICKÝ
FOLKLÓRNY
FESTIVAL
s medzinárodnou účasťou

27. – 30. 8. 2015
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Organizačný výbor
22. ročníka DFF
Organizátor:

Mesto Dubnica nad Váhom

Prezident DFF:

Ing. Jozef Gašparík

Riaditeľ DFF:

František Mikolášek

Predseda OV DFF: PhDr. Richard Benech
Členovia OV:

Ing. Beáta Nemcová, Bc. Zuzana Líšková,
Jozef Martinka

Spoluorganizátori: regionálne osvetové strediská
Folklórní sdružení ČR
Poľský klub Stredné Považie
Dubnické múzeum, m.r.o.
Dumat, m.p.o.
Centrum pre tradičnú ľudovú kultúru
dubnické folklórne súbory
Kontakt a informácie:
OV DFF, MsÚ Dubnica nad Váhom, Bratislavská 434/9,
018 41 Dubnica nad Váhom, Slovensko
Tel.: 00 421 (0) 42 44 55 758 (64, 22), 00 421 (918 117 022)
E-mail: dff@dubnica.eu, mic@dubnica.eu
Web: www.dff.dubnica.eu, www.mic.dubnica.eu
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Vážení Dubničania,
hostia a návštevníci nášho mesta,
22.

rokov

tanca,

hudby,

spevu

a dobrej nálady zosobňuje v sebe
Dubnický

folklórny

festival.

Je

zavŕšením leta, s ktorým sa ťažko
lúčime, ale i napriek tomu festival
so zvedavosťou, čo prinesie, vždy
očakávame a tešíme sa naň. Je jedinečný svojou atmosférou
i javiskami, na ktorých sa odohráva. V tomto čase Dubnica
nad Váhom dýcha zvláštnou atmosférou ľudovej kultúry a táto sa
prenáša aj na obyvateľov a návštevníkov nášho mesta. Teší ma, že
i v tomto roku môžeme privítať folklórne súbory takmer zo všetkých
kútov Slovenska, ale aj z rôznych krajín sveta, taktiež všetkých
divákov festivalu, či priateľov z dubnických partnerských miest –
českých Otrokovíc, maďarského Vácu a poľského Zawadzkieho,
ktorí nás každoročne poctia svojou návštevou.
Ďakujem všetkým, ktorí prispeli svojím talentom, ale aj šikovnou
rukou, či v neposlednom rade finančnou podporou ku naplneniu
myšlienky Dubnického folklórneho festivalu, ktorou je zachovanie
a šírenie ľudovej kultúry.

Ing. Jozef Gašparík
primátor mesta, prezident 22. DFF
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PROGRAM
27. 8. 2015 - ŠTVRTOK
Čiernobiely svet *
MsDK
- program FS Vranovčan z Vranova n/T.
28. 8. 2015 - PIATOK
09:00 – 18:00 Jarmočné mestečko - predajné trhy a umeleckí
remeselníci
18:30
Otvárací ceremoniál 22. DFF 2015* Dubnický kaštieľ
Zdravice družobných miest
Súťaž o Cenu Mikuláša Senku
20:00

19:00 Vranovčan – Vranov n/T. (PV kraj)
20:00 Jurošík – Michalovce (KE kraj)
21:00 Carpona – Jalšovík (BB kraj)
22:00 Jedľovina – Kysucké N.M. (ZA kraj)

Pod tehelňu vyhrávajú*

Dutaf Centrum

18:00 Occidente - Mexiko
19:00 Dyleň - Česko
20:00 Fanfara Transilvánia - Rumunsko
20:30 Ziemia Żywiecka - Poľsko
21:30 „Od Trenčína po Bytču“
– program FS Mladosť, Váh, Považan

23:00 Večer s muzikami (Mladosť, Váh, Považan)

29. 8. 2015 - SOBOTA
08:00 – 10:00 Rozborový seminár súťaže o Cenu Mikuláša Senku
09:00 – 14:00 Jarmočné mestečko
-

predajné trhy a umeleckí remeselníci

09:00 Tancovanie na lúke
-

Javisko ABC

detská škola spevu a tanca s DFS Kolíska
Krojovaná paráda – sprievod mestom

10:00
10:45 Všetci, čo sme sa tu zišli
-

Javisko ABC

krátke reprezentačné vystúpenia
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12:00 Z tej doliny na tú
-

Javisko ABC

pozvánka na 45. výročie FSk Liborčan z Liborče
Nám. A. Dubčeka
MsDK
CNO
Dubnický kaštieľ
prijatie zástupcov folklórnych súborov primátorom mesta. Len na
pozvánky.

14:00 Oslavy SNP
14:30 Spomienka na Mikuláša Senka
15:00 Akadémia Poľského klubu
17:00 Vitajte u nás!
-

Pod tehelňu vyhrávajú *

Dutaf Centrum

Scéna 1.
18:00 Ziemia Żywiecka - Poľsko
18:40 Jedľovina – Kysucké N.M. (40 min)
19:20 Carpona - Jalšovík
20:00 Dyleň - Česko
20:40 Occidente - Mexiko
21:30 Fanfára Transilvánia - Rumunsko
21:50 Veľký hudobný ohňostroj
22:05 „Keď ste prišli tak vitajte“ - program FS Vršatec
23:00 Jurošík - Michalovce
23:30 Večer s muzikami (Vršatec, Jurošík)

Scéna 2.
19:30 DH Nedanovčianka

30. 8. 2015- NEDEĽA
09:30 Festivalová svätá omša
Kostol sv. J. Bosca
15:00 Galaprogram*
Športová hala
s vyhlásením výsledkov Súťaže o Cenu Mikuláša Senka
24. 8. – 4. 9. 2015 - výstavy:
MsDK
Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska
Ondrej Miháľ: Úvahy v zrkadle času
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*Vstupné:
Čiernobiely svet: 7,-€
Celodenné vstupné: 3,-€ / 2,-€
Permanentka na všetky programy 22. DFF (štvrtok – nedeľa): 10,-€
Prejtské hody
29.8.2015 - SOBOTA
12:00 Otvorenie výstavy králikov, drobných zvierat, holubov a exotického
vtáctva na dvore hostinca Pod Ondrušovicou. 14:15 Futbalový zápas 6.liga
dorast Prejta - Udiča. 17:00 Futbalový zápas 8.liga muži Prejta - Vrchteplá.
19:00 hod - Hodová tanečná zábava.
30.8.2015 - NEDEĽA
10:30 hod Slávnostná Sv. Omša v sprievode DH LADČANKA. 16:00
Fudbalový zápas starí páni PREJTA - LADCE. 17:00 hod - Ukončenie
výstavy králikov, drobných zvierat, holubov a exotického vtáctva. 18:00
Koncert DH POVAŽSKÁ VESELKA.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Informácie:
Tel.: 042 / 44 55 758
E-mail: dff@dubnica.eu,
Web: www.dff.dubnica.eu
Trhy a jarmoky: 0907 706 450, elena.prekopova@dubnica.eu
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NÁHRADNÝ PROGRAM
- v prípade nepriaznivého počasia 27. 8. 2015 - ŠTVRTOK
Čiernobiely svet *
MsDK
- program FS Vranovčan z Vranova n/T.
28. 8. 2015 - PIATOK
09:00 – 18:00 Jarmočné mestečko - predajné trhy a umeleckí
remeselníci
18:30
Otvárací ceremoniál 22. DFF 2015*
MsDK
Zdravice družobných miest
Súťaž o Cenu Mikuláša Senku
20:00

19:00 Vranovčan – Vranov n/T. (PV kraj)
20:00 Jurošík – Michalovce (KE kraj)
21:00 Carpona – Jalšovík (BB kraj)
22:00 Jedľovina – Kysucké N.M. (ZA kraj)
23:00 „Od Trenčína po Bytču“
00:30 Večer s muzikami (Mladosť, Váh, Považan)

29. 8. 2015 - SOBOTA
08:00 Rozborový seminár súťaže o Cenu Mikuláša Senku
09:00 Jarmočné mestečko
09:00 Tancovanie na lúke
MsDK
11:00 Všetci, čo sme sa tu zišli
MsDK
12:00 Z tej doliny na tú
MsDK
14:00 Oslavy SNP
Nám. A. Dubčeka
14:30 Spomienka na M. Senka
Nám. A. Dubčeka
15:00 Akadémia Poľského klubu
CNO
17:00 Vitajte u nás!
Dubnický kaštieľ
Pod tehelňu vyhrávajú *
Dutaf Centrum
18:00 Ziemia Żywiecka - Poľsko
18:40 Jedľovina – Kysucké N.M. (40 min)
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19:20 Carpona - Jalšovík
20:00 Dyleň - Česko
20:40 Occidente - Mexiko
21:30 Fanfára Transilvánia - Rumunsko
21:50 Veľký hudobný ohňostroj
22:05 „Keď ste prišli tak vitajte“ -program FS Vršatec
23:00 Jurošík - Michalovce
23:30 Večer s muzikami (Vršatec, Jurošík)

30. 8. 2015- NEDEĽA
09:30 Festivalová svätá omša
Kostol sv. J. Bosca
15:00 Galaprogram*
Športová hala
s vyhlásením výsledkov Súťaže o Cenu Mikuláša Senku

Zmeny programu budú uverejnené na www.dff.dubnica.eu.
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Mikuláš Senko
folklorista, choreograf
*10. 9 1922 - †4. 6. 1990
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

Súťaž o Cenu Mikuláša Senka
Do roku 2013 sa súťaž konala v troch kategóriách: programové bloky,
veľké choreografie a folklórne skupiny. Z organizačných dôvodov boli
zmenené pravidlá i koncepcia súťaže. V súťaži zápolia folklórne súbory
so svojimi programami v dĺžke 40-45 min. Za každý kraj je nominovaný
jeden folklórny súbor:
THZ Carpona z Jalšovíku – Banskobystrický kraj
Názov súťažného programu: „V TOM TEKOVE...“
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Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta – Žilinský kraj
Názov súťažného programu: „KYSUCE V NAŠICH SRDCIACH“
Jurošík z Michaloviec – Košický kraj
Názov súťažného programu: „TO SME MY“
Vranovčan z Vranova nad Topľou – Prešovský kraj
Názov súťažného programu: „ ZBOHOM KAMARACI“
V roku 2015 úlohu porotcov prijali: PhDr. Alžbeta Gazdíková; Mgr. art.
Emil T. Bartko; Doc. Vladimír Marušin, Art.D. a predseda poroty Mgr. art.
Štefan Zima.
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DOMÁCE FOLKLÓRNE SÚBORY
V meste
Dubnica
nad Váhom pracuje mnoho
speváckych
skupín
ako
Jesienka,
Studnica
a najvýznamnejším nositeľom
a propagátorom miestnych
spevných tradícií je Dubnička.
Z detských folklórnych súborov sú to hlavne Prvosienka a najmladší
detský folklórny súbor Kolíska pod vedením Magdalény
Furmánkovej, ktorý vznikol v roku 2014. V meste účinkujú dva
seniorské súbory, ktoré sa hlásia ku tanečnej tradícii FS Vršatec.
Záujmové združenie Senior Vršatec a Folklórny súbor Senior klub
Vršatec.

DETSKÝ
FOLKLÓRNY SÚBOR
PRVOSIENKA
Súbor PRVOSIENKA
pracuje
pri
Základnej
umeleckej škole v Dubnici
nad Váhom. Zakladateľom a
jej prvým vedúcim bol učiteľ
Pavel Cibira v roku 1980.
Súčasťou DFS Prvosienka je i jej ľudová hudba, ktorá vznikla už
v roku 1978 pod vedením riaditeľa školy Jaroslava Ištóka. Súbor
tvoria žiaci vekovej kategórie 4 -15 rokov. Prvosienka je
pravidelným účinkujúcim Dubnického folklórneho festivalu a
mnohých kultúrno-spoločenských akcií mesta i okolia. Vychovala
mnohých tanečníkov, hudobníkov i spevákov, ktorí sa stali a stávajú
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členmi folklórnych súborov mesta a to FS Mladosť a FS
Vršatec. V súčasnosti DFS Prvosienka vedie Bc. Tomáš Tinath a
Mgr. Daniela Nehézová a ľudovú hudbu Ján Prekop.

FS 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.

FS MLADOSŤ
A SPEVÁCKA SKUPINA
DUBNIČKA
Súbor vznikol z pôvodne
estrádneho krúžku. 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. Koncom
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roku 1969 sa súbor rozšíril o hudobnú zložku. Predstavil sa v
krajinách strednej Európy ale aj v Lotyšsku, Nemecku, Švajčiarsku,
Rumunsku, Macedónsku. Získal mnohé ocenenia hlavne v oblasti
záujmovej umeleckej činnosti stredných škôl. Súčasným vedúcim je
Branislav Múčka. V roku 2010 súbor získal Cenu Mikuláša Senku.
Od roku 2004 sa súbor intenzívnejšie zameriava hlavne na ľudovú
kultúru oblasti Dubnice nad Váhom a jej samotnej. Výsledkom bolo
založenie speváckej skupiny Dubnička, ktorá spolupracuje na
rôznych projektoch zameraných na miestnu ľudovú kultúru. Jej
členskú základňu tvorí 6 bývalých členiek dubnických súborov, ktoré
si ku svojím vystúpeniam prizývajú hostí, či iné súbory. Spevácka
skupina je vokálnou oporou pre dubnické folklórne súbory.

SÚŤAŽNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY
THZ CARPONA
Z JALŠOVÍKA
(BANSKOBYSTRICKÝ
KRAJ)
Tanečno – Hudobné
Zoskupenie
Carpona
spája
divadlo, tanec, hudbu, spev
do choreografií choreografických
blokov, v ktorých je osobité scénické spracovanie, jasná
dramaturgická a systematická práca do detailu prepracovaná, ktorá
tvorí jedinečný celok. Celú existenciu tvorby sprevádza
spracovávanie a čerpanie z domácej ľudovej kultúry regiónu Hont a z
tanečno-hudobných regiónov Slovenska. Tanečno – Hudobné
Zoskupenie je tvorené mladými tanečníkmi, speváčkami, ktorí iskria
skvelou technikou a spontánnym prejavom.
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FS JEDĽOVINA
Z KYSUCKÉHO
NOVÉHO MESTA
(ŽILINSKÝ KRAJ)
Folklórny
súbor
Jedľovina
vznikol
v Kysuckom Novom Meste
v roku 1957 s cieľom uchovať
pre ďalšie generácie tradície
ľudových piesní a tancov, ktoré po stáročia vytváral kysucký ľud.
Vrátane Kysúc nájdeme v jeho repertoári aj tanečné, hudobné či
spevácke čísla z iných oblastí Slovenska a to z Liptova, Ždiaru,
Zemplínu, Horehronu, Myjavy a iných. Folklórny súbor Jedľovina
svoj program pravidelne reprezentuje na slovenských ale i
zahraničných festivaloch či iných kultúrnych podujatiach už viac ako
60 rokov. 50 aktívnych členov dnes pôsobí pod vedením Mgr. Pavla
Koptáka a jeho manželky Mgr. Štefánie Koptákovej, ktorí
vo folklórnom súbore začínali ako tanečníci. Skladá sa z tanečnej,
hudobnej i speváckej zložky

FS JUROŠÍK
Z MICHALOVIEC
(KOŠICKÝ KRAJ)
Súbor
pracuje
pri súkromnej
základnej
umeleckej škole na Štefánikovej
ul. V Michalovciach od roku
2011, pod umeleckým vedením
Mgr. art. Petra Cicáka. V súčasnosti má 42 členov. Sú to mladí
tanečníci, speváci a hudobníci, ktorí iskria skvelou tanečnou
technikou a spontánnym prejavom. Počas svojej krátkej existencie sa
súbor zúčastnil množstva vystúpení v okolí Michaloviec, ale aj mimo
domácej pôdy a v zahraničí, napr. na MFF vo Východnej, MFF
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v Myjave, Raslaviciach, Krivanoch a na zahraničných festivaloch
v Nemecku, Taliansku, Španielsku, Portugalsku, Turecku a Cypre.
Súbor sa pravidelne zúčastňuje rôznych súťaží a prehliadok.
Vo svojom programe folklórny súbor JUROŠÍK prináša choreografie
s dôrazom na čistotu pohybového a piesňového materiálu. Zároveň
kladie dôraz na zachovanie pôvodných krojov s prihliadnutím
na scénické spracovanie. Program súboru je inšpirovaný bohatstvom
folklórnych tradícií regiónov východného Slovenska - Zemplín,
Abov, Šariš a Spiš.

FS VRANOVČAN
Z VRANOVA NAD
TOPĽOU
(PREŠOVSKÝ KRAJ)
Súbor
patrí
medzi
špičkové folklórne súbory na
Slovensku. Vo svojej činnosti
sa zameriava na vyhľadávanie,
zbieranie, uchovávanie, scénické spracovávanie a formou verejných
vystúpení propagovanie folklórneho bohatstva ľudových zvykov,
piesní a tancov zo zemplínskej a šarišskej oblasti
východoslovenského regiónu. Od svojho vzniku uskutočnil vyše
1650 vystúpení, 92 zahraničných zájazdov. Najvyššie ocenenia FS
Vranovčan: V roku 2002 na celoštátnej súťaži choreografií zvíťazil
v obidvoch vypísaných kategóriách a tak sa stal dvojnásobným
laureátom súťaže. V roku 2008 získal 1. miesto v kategórii
komorných choreografií, 2. miesto v kategórii komorných
choreografií za tanec "U Finticoch na tancu" na celoštátnej súťaži
choreografií v roku 2012. Medzi najúspešnejšie programy súboru
patrí jedinečné tanečné divadlo Čierno-biely svet. Súbor vydal 4
hudobné CD nosiče a dve audiokazety s pesničkami a tancami z
okolia Vranova nad Topľou. Niekoľkokrát vystupoval v Slovenskej
televízii. V rôznych reláciách sa predstavil aj v Slovenskom rozhlase.
V spolupráci s Regionálnym združením Nové Milénium súbor v roku
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2002 vydal pre ZŠ a milovníkov ľudového umenia ZBORNÍK
ĽUDOVÝCH PIESNÍ z okolia Vranova nad Topľou. V súčasnosti
má súbor 70 členov. Tvorí ho vyvážená hudobná zložka, dievčenská
spevácka zložka a tanečná zložka, v ktorej účinkuje 50 mladých ľudí
vo veku od 15 do 30 rokov.

POZVÁNKY NA PROGRAMY
ČIERNO-BIELY SVET
27. 8. 2015, 20:00, MsDK
Najnovší program Folklórneho súboru Vranovčan z Vranova
nad Topľou. Tanečné divadlo odkrýva čierno-biele videnie sveta
v niekoľkých podobách, ideovo viazané na silné emócie. Príbeh
zakázanej lásky plný smiechu a sĺz.
OD TRENČÍNA PO BYTČU
28.8. 2015, 21:00, Dutaf Centrum
V programe sa predstaví dubnický folklórny súbor Mladosť,
Váh z Púchova a Považan z Považskej Bystrice. Mapuje tanečnú,
hudobnú a spevácku ľudovú kultúru oblasti horného Trenčianska
prostredníctvom obcí ako Súča, Dubnica nad Váhom, Červený
Kameň, Záriečie, Maríková, Kostolec, Štiavnik a iné.
TANCOVANIE NA LÚKE
29.8. 2015, 09:00, Javisko ABC
Poď sa s nami hrať, tancovať a smiať, veselo si zaspievať! Detská
školička tancov, piesní a hier s dubnickým detským súborom
Kolíska.
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Z TEJ DOLINY NA TÚ...
29.8. 2015, 12:00, Javisko ABC
Pozvánka na 45.výročie založenia Folklórnej skupiny
Liborčan. Program, v ktorom účinkuje FSk Liborčan z Ľuborče, DFS
Dvorček pri ZUŠ Nemšová, FS Konôpka z Dohnian, DFS
Prvosienka pri ZUŠ v Dubnici nad Váhom a FS Senior klub Vršatec.
Scénická svadba, v ktorej sa spájajú svadobné zvyky dvoch
mikroregiónov: oblasť okolia Nemšovej a Púchovskej doliny.
Premiéra slávnostného programu bude 4.októbra o 16:00hod. v Sklube v Nemšovej.
KEĎ STE PRIŠLI TAK VITAJTE
29.8. 2015, 22:05, Dutaf Centrum
Atmosféru sobotného večera Vám spestrí domáci FS Vršatec
so svojím tanečno-scénickým program, v ktorom Vám predstavia
hudobné a tanečné čísla z rôznych oblastí Slovenska. O pestrosť
melódií, krojov, spevu a tanca teda nebude núdza. Cieľom programu
je poukázať na krásu, rôznorodosť a temperament slovenského
folklóru.

ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY
Dyleň (Česko)
Dyleň vznikol v roku
1974, kedy nadviazal
na činnosť
súboru
Mládí, ktorý vznikol už
v roku 1957. Patrí ku
najznámejším súborom
západných
Čiech.
Zameriava sa na ľudové
piesne a tance krajného
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západu Čiech, Karlovarska, pohraničných nemeckočeských oblastí
okolo rieky Ohře. Súbor má kvalitnú ľudovú hudbu, 10 tanečných
párov, niekoľko detských súborov s vlastnou detskou hudbou.
Vystupuje v rekonštruovaných karlovarských krojoch. V jeho
repertoári sa nachádzajú remeselnícke tance a piesne, tance a piesne
z tanečných zábav. Súbor zrekonštruoval niekoľko pôvodných
typický tancov Karlovarska. Vystupovali v krajinách: Nemecko,
Dánsko, Švédsko, Fínsko, Poľsko, Francúzsko, Švajčiarsko,
Rumunsko, Belgicko, Čierna Hora, Portugalsko, Mexiko, ale aj
Slovensko.

Ziemia Żiwiecka
(Poľsko)
Súbor piesní a
tancov bol založený
v roku 1971.
Je amatérskym súborom, pôsobiaci pri Mestskom kultúrnom
centre v meste Żywiec. Vedúcim súboru je Jan Brodka, známy
žywiecký hudobník - folklorista. Choreografom je Krystyna
Kwaśniewska. V súbore tancujú dospelí, mládež a detí. Tanec, spev
a záľuba vo folklóre sú ich spoločnou vášňou. S nevšedným
záujmom udržujú a popularizujú staré zvyky, spájajú ich
do umelecky spracovaných javiskových autentických programov.
Bohatý repertoár a jeho vysoká umelecká úroveň, dosiahnutá vďaka
veľmi namáhavej práce, je vysoko oceňovaná významnými
odborníkmi a nadšeným publikom. Srdečne je prijímaný verejnosťou
fascinujúci temperament, s akým žyviecki umelci predvádzajú
hajduka, krakowiaka alebo obereka. Súbor už koncertoval po celom
Poľsku, navštívil štyri kontinenty sveta - viac ako 20 štatov. Získal
nespočetné množstvo ocenení a uznaní ako napr. Cena Oskara
Kolberga, 1993 r., štvornásobnie "Zlaté žywiecké srce"
(1980,1986,1991,1992), "Strieborné žywiecké srce" (1981, 2003),
"Zlatá valaška" (1981, 1995), Grand Prix na Festivale poľskej sekcie
C.L.O.F.F. v Stalowej Woli (2003) a mnoho iných. "Ziemia
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Żywiecka" má v svojom bohatom repertoári - okrem domácich
programov: horalov a žywieckých mešťanov, zaujímavo spracované
programy z iných regiónov Poľska – Lublina, Łowicza, Rzeszowa,
Krakova, a národné tance: krakowiaka s lajkonikom, kujawiaka a
obereka, poloneza - na hudbu Kurpinského, mazura - z opery
"Strašidelný dvor" St. Moniuszky, tance a piesne z obdobia
Warszawského kňazstva, a tiež krásne spracované koledy a pastorály,
ktoré vianočno-novoročného obdobia úspešne predvádzajú širokému
publikum.

Ballet Folklorico
de Occidente
(Mexiko)
Súbor
začal
svoju činnosť v roku
1994. Zakladateľmi sú
mladí
nadšenci
z
Guadalajara Mexika,
ktorí chcú uchovať a
prezentovať kultúrne
hodnoty a folklór štátu
Jalisco. Súbor patrí ku najreprezentatívnejším telesám krajiny.
V repertoári súboru sa nachádzajú aztécke tance, ale aj tance z iných
štátov Mexika ako Jalisco, Michoacan, Nayarit, Veracruz, Oaxaca,
Chiapas, Tabasco a Campeche. Účinkovali na rôznych významných
medzinárodných podujatiach v Mexiku, ale predstavili sa aj v
Egypte, Grécku, Belgicku, Nemecku, Poľsku, Maďarsku, Turecku,
Portugalsku a v mnohých ďalších krajinách. V roku 2007 súbor
založil detskú skupinu „Srdce Jalisca“.
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Dychová hudba
Fanfara Transilvania (Rumunsko)
Je
jednou
z
najznámejších
rumunských kapiel, hrajúcich gypsy a balkán.
Názvom nie náhodou odkazuje na legendu o
Drakulovi, ktorá sa v súvislosti s touto
lokalitou automaticky vynorí niekde v
podvedomí snáď každému. Práve tam,
hlboko v Transylvánii, v meste Cugir niekde
uprostred Karpát, vedľa zbrojovky starobylej
pevnosti Dacian táto tradičná rómska
dychovka v roku 2008 vznikla. 10-členná
rodinná kapela kombinuje tradície starovekej cigánskej muziky s
tými z Balkánu, výsledkom čoho je smršť živelných rytmov. Napriek
tomu, že väčšina z nich nie je schopná čítať noty, akúkoľvek nôtu
dokážu zahrať aj po jedinom vypočutí. Ctí tradície svojich predkov,
spája staré s novým, zaužívané s inovatívnym a tvorí melódie, ktoré
nenechajú nikoho posediačky! Ich tempo je dych berúce, ich nástroje
sú preliačené a otlčené, energia preteká celým telom, koncerty
prinášajú vytrženie obom stranám... Počas existencie prešla so
svojimi jedinečnými rytmami takmer celú Európu, odohrala viac ako
300 koncertov.

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,
podmaľbu na sklo, riasenie krojov, krosienkovanie, vyšívanie,
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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 28. 8. 2014 a v sobotu 29. 8. 2015

VÝSTAVY
Reflections in the mirror (Odrazy v zrkadle)
Publicista, fotograf a autor multimediálnych projektov Ondrej
Miháľ sa narodil v roku 1956 v Silbaši, vo vojvodinskej, významne
Slovákmi obývanej časti bývalej Juhoslávie. V Kanade žije od roku
1967, kedy sa do severoamerickej krajiny presťahoval so svojim
rodičmi. Vo svojich pracovných aktivitách sa špecializuje na
informačné technológie, grafický dizajn, umeleckú fotografiu a
žurnalistiku v celej jej rozsahu. V roku 1995 založil v Toronte
Kanadský slovenský inštitút, na čele ktorého stojí dodnes.

Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho
dedičstva Slovenska
Výstava je súpisom významných prvkov nehmotného
kultúrneho dedičstva Slovenska. Vytváranie Reprezentatívneho
zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska predstavuje
základný stupeň tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného
kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Zápis do reprezentatívneho
zoznamu je ocenením mimoriadnych prvkov a praktík, ktoré sú
uznávané spoločnosťami a jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s
univerzálne prijatými princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a
vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Tieto prvky sú v
súlade s prostredím a historickými podmienkami spoločenstiev a
poskytujú im pocit kontinuity a identity, podporujúc takto kultúrnu
rozmanitosť a tvorivosť. Do Reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska bolo doteraz zapísaných
týchto 9 prvkov: Fujara a jej hudba, Radvanský Jarmok, Aušusnícke
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služby špaňodolinských baníkov, Terchovská muzika, Tradičné
ručné zvonenie na zvony a funkcia zvonárov na Slovensku,
Čičmianske ornamenty, Banskoštiavnický Salamander, Tradičné
bábkarstvo na Slovensku, Gajdy a gajdošská tradícia na Slovensku.

ORGANIZÁTOR FESTIVALU

MESTO DUBNICA NAD VÁHOM

ZLATÍ SPONZORI
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STRIEBORNÍ SPONZORI

BRONZOVÍ SPONZORI
JAMP SVORADA, s.r.o.
Nerudova 740/39, Dubnica nad Váhom018 41
Tel: 042 4425616
Fax: 042 4421258

PODPORILI
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MEDIÁLNI PARTNERI

ĎAKUJEME!
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