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Prezident DFF:  Ing. Jozef Gašparík 

 

 

Riaditeľ DFF:  Ing. Ján Tatar 

 

 

Predseda OV DFF:  Mgr. Richard Benech 

 

 

Členovia OV:  Ing. Beáta Nemcová, Mgr. Eva Kebísková, 

Jozef Martinka, Tomáš Tinath 

 

 

Spoluorganizátori:  Dumat, m.p.o., Dubnické múzeum, m.r.o.,  

   dubnické folklórne súbory 

 

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 (64, 22), 042 44 28 386  

 

E-mail: dff@dubnica.eu, mic@dubnica.eu  

 

Web: www.dff.dubnica.eu, www.mic.dubnica.eu 

 

mailto:mic@dubnica.eu


 

Vážení Dubničania,  

hostia a návštevníci nášho mesta, 

 

rok sa s rokom stretol,  je tu koniec 

prázdnin a s ním aj leta. Spomienka za 

letom, príjemnými zážitkami a festivalmi. 

Kde iní už ukončili kultúrne leto, my 

prežívame žatvu, ktorou je náš Dubnický 

folklórny festival. Dubnica nad Váhom sa 

môže pochváliť jedným z najväčších 

folklórnych festivalov na Slovensku. Ulice 

plné ľudí, všade hrá hudba a počuť spev až do ranných hodín. Vtedy 

naše mesto žije festivalom a ľudovým umením. Aj keď nie za tak 

priaznivých podmienok, ako po minulé roky, i tento rok mi dovoľte 

vás privítať na Dubnickom folklórnom festivale, ktorý už po 

devätnásty krát otvára svoje nie len pomyselné brány, ale aj brány 

Dubnického kaštieľa, ktorý sa stáva jedným z jeho hostiteľov. Je to 

čas, kedy sa stretávame s priateľmi, aby sme sa spoločne zabavili, 

kdečo poučili a vyžili sa v rozmanitosti našej i cudzej ľudovej 

kultúry. Som presvedčený, že napriek sťaženým ekonomickým 

podmienkam sme pre vás pripravili bohatý program, kvôli ktorému 

sa oplatí zúčastniť sa Dubnického folklórneho festivalu.  

 

Ďakujem organizátorom, všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom 

prispeli k festivalu a v neposlednom rade ďakujem sponzorom.   

 

Vážení Dubničania, susedia, hostia a návštevníci nášho mesta, 

prajem Vám príjemné zážitky a veselú náladu na našom Dubnickom 

folklórnom festivale. Srdečne vítam delegácie družobných miest 

z českých Otrokovíc, maďarského Vácu a poľského Zawadzkieho.  

 

 

Ing. Jozef Gašparík 

Primátor mesta Dubnica nad Váhom 

Prezident 19. DFF 



  

 

 
 

FESTIVALOVÉ LETNÉ KINO 

 

Dubnický kaštieľ 
 

27. 8. 2012 (pondelok) o 21.00 h  

ZEM SPIEVA 
1933 (K. Plicka–fotograf, etnograf, folklorista, pedagóg)  

Etnografický záznam ľudových zvykov, hier, obradov, tancov a slávností v čase od 

skorej jari do neskorej jesene na Slovensku v 30. rokoch. Zem spieva je historicky 

prvým ozvučeným dokumentárnym filmom v dejinách slovenskej kinematografie. 

Vstup voľný! 

 

28. 8. 2012 (utorok) o 21.00 h  

RODNÁ ZEM 
1954 (Jozef Mach) 

Film je oslavou umeleckej tvorivosť slovenského národa. Je príbehom                       

o objavovaní mladých ľudí z rôznych krajov Slovenska, ktorí sa stávajú členmi 

profesionálneho kolektívu v súbore ľudových piesní a tancov. Štylizované 

choreografie na folklórnych prvkoch postavili Štefan Nosáľ, Martin Ťapák a Juraj 

Kubánka. Vstup voľný! 

 

29. 8. 2012 (streda) o 21.00 h  

TANEC MEDZI ČREPINAMI 
2012 (M. Ťapák) 
Príbeh muža v zrelom veku, ktorý rekapituluje. Zo životných črepín vyskladá 

nesúvislý dej spomienok a túžob. Film voľne nadväzuje na silné tradície hudobno-

tanečných filmov, ktoré v minulosti vytvárali legendárni slovenskí filmári a 

premieta ich do novo spracovanej aktuálnej podoby. Príbeh je postavený na 

predstavách hlavného hrdinu, vynárajúcich sa z hĺbky pamäte, ktorý prežíva svoje 

silné životné situácie a zážitky prostredníctvom tanca, podmanivej hudby, nehy a 

sily básnického slova. Jeho putovanie je poskladané z jednotlivých črepín života, 

ktoré spolu vytvárajú fascinujúcu mozaiku obrazov, pohybujúcich sa v čase a 

v priestore. Vstupné: 2,20 € 



30. 8. 2012  ŠTVRTOK                          30. 8. – 2. 9. 2012 
 

Dubnický kaštieľ 

17.00  TRADÍCIE NÁS SPÁJAJÚ  
(seminár o výsledkoch výskumu Ilavskej kotliny 

a Valašskoklobúcka) 

18.00  ĽUDOVÝ ODEV ILAVSKEJ KOTLINY 

A VALAŠSKOKLOBÚCKA (prehliadka s  výkladom) 
19.30  CIGÁNSKI DIABLI   

(9,- € v predpredaji, 11,-€ na mieste) 

 

31. 9. 2012  PIATOK 
 

09.00 – 18.00  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO  

- trhy umeleckých remeselníkov 

10.00 – 18.00 DUBNICKÝ JARMOK 

 

Dubnický kaštieľ  

KAŠTIEĽSKA BRÁNA FOLKLÓRU SA OTVÁRA 

20.00  Otvárací ceremoniál 19. DFF 

20.15  Priatelia z Považia (FS Mladosť, Váh, Rozsutec) 

22.00   Tseruli 

 

Dutaf Centrum  

PODVEČERIE S FOLKLÓROM 

19.00  Klobučan  

20.00  Zaolzi  

21.00  Družba 

22.00  Stretnutie s muzikami (FS Rozsutec, Družba) 

 

1. 2. 2012  SOBOTA 
 

09.00 – 16.00  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO  
- trhy umeleckých remeselníkov 

08.00 – 14.00 DUBNICKÝ JARMOK  

 



10.00  KROJOVANÁ PARÁDA  
- sprievod mestom (Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub 

Vršatec, Rozsutec, Magura, Partizán, Zaolzi, Tseruli, Baturim) 

 

Javisko ABC 

11.00  VŠETCI, ČO SME SA TU ZIŠLI 
(Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub Vršatec, Rozsutec, 

Magura, Partizán, Zaolzi, Tseruli, Baturim) 

12.30  TAK, AKO ZA MLADA 
(12.30 SENIOR KLUB VRŠATEC – pozvánka na výročie 

súboru, 13.30 SENIOR DRUŽBA) 

14.15  Z ĎALEKA I BLÍZKA  
- vystúpenia folklórnych skupín z regiónu (Ľuborča, Mikušovce, 

Omšenie, Trenč. Teplá, Tuchyňa) 

 

Námestie A. Dubčeka 

13.30  OSLAVY 68. VÝROČIA SNP  
- pietny akt pri pamätníku A. Dubčeka pred MsÚ 

MsDK 

14.00  SPOMIENKA NA MIKULÁŠA SENKU 

16.00  VITAJTE U NÁS!  

 - prijatie zástupcov zúčastnených súborov primátorom 

 

Dutaf Centrum  

PODVEČERIE S FOLKLÓROM 

20.00  Zaolzi  

21.00  Tseruli  

21.30  Osama Mimi Farag  

22.00  Baturim  

22.30  Veľký hudobný ohňostroj 

22.45  Rozsutec 

23.15  Stretnutie s muzikami (Šarišan, Partizán, Magura) 

 

Dubnický kaštieľ  

KAŠTIEĽSKA BRÁNA FOLKLÓRU OTVORENÁ 

16.30  Partizán  

17.30   Magura  



18.30  ČAS ŽITIA, ČAS BYTIA - program venovaný 90. 

nedožitým narodeninám Mikuláša Senku. (FS Vršatec, FS 

Rimavan) 

20.00  ŠARIŠAN  

 

28. 8. 2011 NEDEĽA 
 

 

Kalvária 

09.30  SLOVENSKO-POĽSKÁ FESTIVALOVÁ OMŠA 

 

Javisko ABC 

10.00  RANNÉ POZDRAVY  

(Baturim, Tseruli, Zaolzi) 

 

športová hala 

15.00  GALAPROGRAM 
(Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub Vršatec, Rozsutec, 

Magura, Partizán, Zaolzi, Tseruli, Baturim, Šarišan) 

 

Dubnický kaštieľ 

18.00  FESTIVALOVÉ OZVENY  
(DH Nadličanka) 

 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ ! 
 

 

CENA VSTUPNÉHO: 

 

Dubnický kaštieľ, Dutaf Centrum, MsDK:  

2,- € (1,- € ZTP, dôchodcovia, študenti, deti) 

 

Galaprogram:  

3,- € (2,- € ZTP, dôchodcovia, študenti, deti) 



 

FESTIVALOVÉ LETNÉ KINO 

NÁHRADNÝ PROGRAM  
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA 

 
 

 
 
 

O zmenách premietania letného festivalového kina budeme 

informovať prostredníctvom mestského rozhlasu a webovej stránky 

www.dff.dubnica.eu 

 

30. 8. 2012  ŠTVRTOK 

 
Dubnický kaštieľ 

17.00  Tradície nás spájajú  
(seminár o výsledkoch výskumu Ilavskej kotliny 

a Valašskoklobúcka) 

18.00 Ľudový odev Ilavskej kotliny a Valašskoklobúcka 
(prehliadka s  výkladom) 

 

MsDK 

19.30  CIGÁNSKI DIABLI   

(9,- € v predpredaji, 11,-€ na mieste) 

 

31. 8. 2012  PIATOK 

 
09.00 – 18.00  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO 

- trhy umeleckých remeselníkov 

10.00 – 18.00 DUBNICKÝ JARMOK 

 

MsDK 

20.00  Otvárací ceremoniál 19. DFF 

20.15  Priatelia z Považia  
(FS Mladosť, Váh, Rozsutec) 



22.00   Družba 

21.00  Tseruli 

22.00  Stretnutie s muzikami  
(FS Rozsutec, Družba) 

 

1. 9. 2012  SOBOTA 
 
 

09.00 – 16.00  REMESLO MÁ ZLATÉ DNO 
- trhy umeleckých remeselníkov 

08.00 – 14.00 DUBNICKÝ JARMOK 

 

MsDK 

11.00  VŠETCI, ČO SME SA TU ZIŠLI 
(Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub Vršatec, Rozsutec, 

Magura, Partizán, Zaolzi, Tseruli, Baturim) 

12.30  TAK, AKO ZA MLADA 
(12.30 SENIOR KLUB VRŠATEC 

 - pozvánka na výročie súboru,  

13.30 SENIOR DRUŽBA) 

14.00  SPOMIENKA NA MIKULÁŠA SENKU 

14.30  Z ĎALEKA I BLÍZKA  
- vystúpenia folklórnych skupín z regiónu 

16.00  VITAJTE U NÁS !  
- prijatie zástupcov zúčastnených súborov primátorom mesta 

 

MsDK 

16.30  Partizán  

17.30   Magura  

18.30  ČAS ŽITIA, ČAS BYTIA  
- program venovaný 90.  nedožitým narodeninám  

Mikuláša Senku 

(FS Vršatec, FS Rimavan) 

20.00  Šarišan  

21.00  Rozsutec  

22.00  Osama Mimi Farag  

22.30  Baturim  

23.00  Stretnutie s muzikami  
(Šarišan, Partizán, Magura) 



2. 9. 2012  NEDEĽA  

 

 

 

Kostol sv. Jakuba 

09.30  SLOVENSKO-POĽSKÁ FESTIVALOVÁ OMŠA 

 

MsDK 

10.00  RANNÉ POZDRAVY  

(Baturim, Tseruli, Zaolzi) 

 

športová hala 

15.00  GALAPROGRAM 
(Vršatec, Mladosť, Prvosienka, Senior klub Vršatec, Rozsutec, 

Magura, Partizán, Zaolzi, Tseruli, Baturim, Šarišan) 

 

MsDK 

18.00  FESTIVALOVÉ OZVENY 
(DH Nadličanka) 

 

 

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ ! 
 

 

 

CENA VSTUPNÉHO: 

 

Dubnický kaštieľ, Dutaf Centrum, MsDK: 

2,- € (1,- € ZTP, dôchodcovia, študenti, deti) 

 

Galaprogram:  

3,- € (2,- € ZTP, dôchodcovia, študenti, deti) 

 
 



 

Niečo o Senkovi ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DUBNICKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 

 

 

 
 

FFSS  VVRRŠŠAATTEECC    
 

Vznikol v roku 1953 ako 

neveľká spevácka skupina, ktorá 

sa potom začala rozrastať o 

tanečnú a hudobnú zložku. 

Melódia spevov a tancov, farebná paleta krojov, svojráznosť a 

bohatstvo tanečných variácií, to 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 

životného optimizmu. Významná a rozsiahla je činnosť súboru v 

oblasti reprezentácie slovenského ľudového umenia doma i v 

zahraničí. Vedúcim súboru je Jozef Martinka.  

 

FFSS  SSEENNIIOORR  KKLLUUBB  VVRRŠŠAATTEECC    
 

Folklórny súbor Senior klub Vršatec 

vznikol v októbri roku 2002 pri 

prípravách na 50.výročie FS Vršatec. 

Tu vznikla myšlienka zakladajúcich 

členov FS Vršatec vytvoriť podmienky pre vznik najstaršej vetvy 

súboru - Senior klubu. Vek členov súboru je od 60 do 80 rokov. Od 

svojho vzniku súbor absolvoval rad vystúpení. Predstavili sa v 

miestnych kluboch dôchodcov a v okolitých i vzdialenejších obciach 

i mestách pri rôznych príležitostiach. Od roku 2004 sa pravidelne 

zúčastňujú na Celoslovenskom festivale seniorských súborov 

v Krivosúd Bodovke a od roku 2005 na Dubnickom folklórnom 

festivale. V roku 2008 sa predstavili na festivale Detve a v roku 2009 

vo Východnej. Niekoľkokrát navštívili Českú republiku. Počet 



vystúpení Seniori nedávno zaokrúhlili na 100. Vedúcim súboru je 

Imrich Tinath. 

FFSS  MMLLAADDOOSSŤŤ    

AA  SSPPEEVVÁÁCCKKAA  SSKKUUPPIINNAA  

DDUUBBNNIIČČKKAA  FFSS  MMLLAADDOOSSŤŤ    
 

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 

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.  

 

DDEETTSSKKÝÝ  FFSS  PPRRVVOOSSIIEENNKKAA    
 

Vznikol v roku 1980 a pracuje pri 

Základnej umeleckej škole v Dubnici 

nad Váhom. Jeho členmi sú žiaci 

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 súťaží                         

a prehliadok. Počas roka vystupuje príležitostne na slávnostných 

akciách, festivaloch a iných podujatiach. Umeleckou vedúcou súboru 

je Magdaléna Furmánková a ľudovú hudbu vedie František Róža.  



 

SLOVENSKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 
 

CCIIGGÁÁNNSSKKII  DDIIAABBLLII    
 

"Cigánski diabli" je názov jedinečného 

zoskupenia hudobníkov, ktorí od roku 

1991 dokázali to, čo sa v strednej Európe 

málokomu podarilo. Ich skladby s 

nadšením po celom svete počúvajú tak 

tisícky oddaných fanúšikov ako aj odborní kritici. "Cigánski diabli" 

prinášajú originálne diela, odvážne aranžmány, neobvyklé hudobné 

kombinácie a nový imidž. Orchester koncertoval na 5 kontinentoch a 

v 35 štátoch sveta - USA, Austrália, Kanada, Japonsko, Čína, Južná 

Kórea, Mexico, Egypt a takmer v celej Európe. "Cigánski diabli" sú 

odbornou verejnosťou považovaný za jeden z najlepších orchestrov v 

kategórii Etno a World Music na svete a je veľmi priaznivo 

prijímaný aj širokou verejnosťou, doma aj v zahraničí, o čom svedčia 

pozvánky na festivaly. 

 

FFSS  DDRRUUŽŽBBAA  ZZ  TTRREENNČČÍÍNNAA    

 
Snaha malej skupiny nadšencov pre 

ľudové tradície pri nábytkárskom 

podniku DRUŽBA v Trenčíne viedla na 

jar v roku l954 k založeniu folklórneho 

súboru s rovnomenným názvom. „Družba“ zároveň symbolizoval 

postavu svadobného družbu.  Súbor tvorí približne 40 mladých ľudí v 

3 samostatných zložkách. Repertoár súbor tvoria piesne a tance 

spracované v mierne štylizovanej forme v prevažnej časti z 

regionálnych oblastí Trenčína a Myjavy, ale i z oblastí Zemplína a 

Šariša. Ľudová hudba súboru snaží o štýlovú interpretáciu 

hudobného prejavu autentických ľudových muzikantov z okolia 

Trenčína, ako aj o mierny stupeň štylizácie v spracovaní hudobného 

materiálu, najmä z oblasti Myjavy, Trenčína, Šariša a Zemplína. 



Vedúcim a choreografom súboru je Jaroslav Mikolášek, 

organizačnými vedúcimi Bohuslav Žitňan a Vladimír Boráň. 

Pedagógom tanca a asistentom choreografa je Andrea Boráňová.  

Vedúcim ľudovej hudby je Vladimír Boráň a predníkom Ľubomír 

Petrovič.  

 

FFSS  MMAAGGUURRAA    

ZZ  KKEEŽŽMMAARRKKUU    
 

História FS Magura sa začala písať v 

roku 1954, keď pri jeho zrode stála 

skupina nadšencov zapálených pre 

folklór, umenie ľudu. Vysoké Tatry a 

Spišská Magura – to bol domov 

Goralov. Folklór tejto oblasti je hlavnou zložkou repertoára FS 

Magura, ktorý nesie meno jedného z pohorí. Okrem goralskej oblasti 

súbor spracúva a interpretuje folklór Spiša, Šariša, Zemplína a 

Podpoľania. Popri účasti na najvýznamnejších domácich 

prehliadkach, festivaloch a súťažiach sa môže pochváliť aj mnohými 

vystúpeniami takmer vo všetkých krajinách Európy, v ktorých 

reprezentovala slovenský folklór ako čistú a jasnú reč pospolitého 

ľudu Slovenska. V súčasnosti má Magura okolo 35 aktívnych členov 

v tanečnej a hudobnej zložke. Umeleckými vedúcimi sú Mgr. Sylvia 

Pavligová a Jaroslav Pavliga, primáškou a vedúcou ľudovej hudby 

Mgr. Slavomíra Kiššová, organizačným vedúcim je Juraj Švedlár.  

 

FFSS  PPAARRTTIIZZÁÁNN    

ZZOO  SSLLOOVVEENNSSKKEEJJ  ĽĽUUPPČČEE    
 

Folklórny súbor založila v roku 1958 

skupina mladých nadšencov so 

spoločným záujmom zachovať tradície 

svojich predkov. Jeho meno 

zvýrazňuje spojenie tradície minulosti 

s históriu SNP, v blízkosti centra ktorého súbor pôsobí. Jeho 

poslaním je byť dobrým reprezentantom slovenského ľudového 



umenia, mať svoj osobitný štýl a vlastnú tvár, zachovať čistotu 

folklórnych prejavov v ich samotnom umeleckom stvárnení, 

vychovávať mladých ľudí k úcte k tradíciám slovenského ľudu. Jeho 

umelecká tvorba sa hlavne zameriava na umelecké stvárňovanie 

tradičnej ľudovej kultúry regiónov stredného Slovenska: Horehronia, 

Gemera a Podpoľania. Súbor je držiteľom Striebornej reťaze zo 

svetového festivalu v Dijone, ceny za tanečnú interpretáciu 

v Szegede a laureátom festivalu Východná. Predstavili sa v 24 

krajinách Európy, Ázie, Afriky a Ameriky. Vedúcim súboru je Igor 

Kovačovič. 

 

FFSS  RROOZZSSUUTTEECC    
 

Folklórny súbor Rozsutec, ktorý 

vznikol v roku 1965, sa už dávnejšie 

zaradil medzi najvýraznejších 

interpretov slovenského folklóru. 

Takmer 60-členný kolektív mladých 

ľudí pracuje v súčasnosti pod 

taktovkou umeleckého šéfa Tibora Mahúta a organizačného 

vedúceho Miloša Kleina. Zriaďovateľom súboru je mesto Žilina, 

prevádzkovateľom Mestské divadlo Žilina. V bohatom repertoári 

súboru sú zastúpené všetky významnejšie folklórne regióny 

Slovenska – Kysuce, Orava, Liptov, Horehronie, Myjava, Zemplín. 

So súborom je od jeho založenia neodmysliteľne spojená originálna 

terchovská muzika, spev a tanec. V tomto ohľade prispel Rozsutec 

výraznou mierou k rozvoju svojráznej hudobnej tradície Jánošíkovho 

kraja. Aj zásluhou jeho dlhoročnej tvorivej činnosti si terchovská 

(nebeská) muzika udržala podobu jednej z najarchaickejších 

ľudových hudieb na Slovensku.  

 

FFSS  ŠŠAARRIIŠŠAANN  ZZ  PPRREEŠŠOOVVAA    
 

Folklórny súbor je umelecké teleso 

Parku kultúry a oddychu v Prešove, 

popredný folklórny reprezentant 



regiónu Šariš a jeho metropoly Prešova. V súbore hrá, spieva a 

tancuje viac ako 60 mladých ľudí, ktorí absolvujú ročne vyše 70 

vystúpení doma i v zahraničí. Program folklórneho súboru je 

inšpirovaný bohatstvom folklórnych tradícií regiónov východného 

Slovenska - Šariš, Zemplín, Spiš a Abov. Od svojich počiatkov 

Šarišan vyniká osobitou dramaturgiou, úspešnou experimentálnou 

choreografickou tvorbou s využitím širokej škály netradičných 

ľudových nástrojov. Počas svojej 43 ročnej činnosti Šarišan získal 

množstvo ocenení a tituly laureáta z najprestížnejších domácich 

festivalov, ako i v silnej konkurencii folklórneho umenia v zahraničí, 

kam vycestoval za divákmi 110 krát. Súbor zožal potlesk obecenstva 

v 32 štátoch Európy, Ázie, Afriky a Ameriky 

 

FFSS  VVÁÁHH  ZZ  PPÚÚCCHHOOVVAA    
 

Súbor založil v roku 1971 

spisovateľ Milan Húževka so 

svojimi priateľmi. Dvadsať rokov 

bola vedúcou a choreografkou FS 

Váh Mgr. Eva Kukučková. 

Vystupoval s viac ako štrnástimi 

spoločnými (skupinovými) 

choreografiami a šiestimi sólovými choreografiami. Základom jeho 

činnosti bolo vyhľadávanie a scénické spracovanie folklóru 

stredného Považia /najmä Púchovská dolina, ale i neďaleký Kostolec, 

Papradno, či Selec pri Trenčíne. Pre pestrosť dopĺňal program aj 

hudbou, spevom a tancom ďalších regiónov Slovenska. Súbor Váh z 

Púchova získal viacero ocenení v súťažiach folklórnych kolektívov: 

Vytancoval si cenu za "Kostolecké čardáše" na celoslovenskej 

prehliadke tvorivých choreografií v r. 1998. V roku 2001 sa súbor 

zúčastnil na celoštátnom finále súťaže tanečníkov (sólistov) - Šaffova 

ostroha" s tancom, v ktorom boli použité motívy z púchovskej 

doliny. V súčasnosti sa folklórny súbor zameriava hlavne na oblasť 

Ilavskej kotliny a Púchovskej doliny. Ich cieľom je prezentácia 

Púchovskej doliny ako významnej folklórnej oblasti Slovenska. 

Vedúcim súboru je Richard Benech a ĽH Váh vedie Ivan Sadloň.  



ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 

 
BBAATTUURRIIMM  AA  TTRROOPPIICCAALL    

LLIIVVEE  ZZ  RRAAKKÚÚSSKKAA  
 

Baturim je inštrumentálnou bubnovou a 

perkusijnou skupinou, ktorá pôsobí vo 

Viedni v Rakúsku. Jej členskú základňu 

tvoria študenti z iných krajín sveta. 

Spolupracuje s tanečnou skupinou Tropical 

live. Prezentujú hudobno-tanečnú kultúru 

Brazílie: originál Rio Samba Batucada, 

Samba Funk a mnoho iného. Ich ambíciou je 

zábava v atmosfére Brazílie. Súbory sa 

zúčastnili aj 18. DFF 

 
NNÁÁRROODDOOPPIISSNNÝÝ  SSÚÚBBOORR  

KKLLOOBBUUČČAANN  ZZ  ČČEESSKKAA  

 
 

Súbor pôsobí vo Valašských 

Klobúkoch, ktoré sú stredom 

južného Valašska. Súbor vznikol 

v orku 1981 a nadviazal tak na 

folklórne tradície „tetičky Libuše 

Sušilové a stýca Horalíka“ v súbore Dúbrava a učiteľa Milana 

Švrčiny v súbore Skřivánek. Súbor sa zaoberá hlavne oblasťou 

Valašskoklobúcka (figurálne, cechové tance, klobucká točená a stará 

uherska). Vystupuje v typickom "závršskom" kroji – biele a fialové 

súkno. Poriada tradičné valašské bály, fašiangové obchôdzky, 

veľkonočné a vianočné vystúpenia, dožinky... Od roku 1984 je 

súčasťou súboru aj detský súbor Klobučánek s detskou cimbalovou 

muzikou. Vedúcou súboru je Hana Tarabusová a vedúcim muziky 

Ladislav Tarabus. 



OOSSAAMMAA  MMIIMMII  FFAARRAAGG    

 
Egyptský profesionálny tanečník 

a choreograf Osama Mimi Farag je 

absolvent Pallon theater Káhira, v Egypte 

tancoval vo folklórnych tanečných 

súboroch. Narodil sa v rodine umelcov. 

Jeho otec bol folklórny tanečník v skupine 

Reda, kde pôsobil aj on. Pôsobil ako profesinálny tanečník na 

mnohých miestach v Egypte. V roku 2003 získal na medzinárodnom 

festivale Tafage Yaloga v Turecku ocenenie "Najlepší egyptský 

tanečník Tanory". Tancuje egyptské a orientálne tance. So svojou 

manželkou IVANOU pôsobí v súčasnosti v Prahe ako taneční 

pedagógovia. V roku 2011 sa zúčastnil súťaže Česko Slovensko má 

talent, kde si získal veľký obdiv. Jediná vec v jeho živote je tanec, 

má ho v krvi. Miluje ho, flirtuje s ním. Má zvláštny dar od Boha. 

Ľudia sa zaujímajú o neho, jeho prácu a jeho úžasnú energiu. 

 

FFSS  TTSSEERRUULLII  

II  ZZ  GGRRUUZZÍÍNNSSKKAA    
 

Krásna oblasť Kakheti sa nachádza 

vo východnom Gruzínsku. 

Nachádza sa tu 8 obci s 82 tisíc 

obyvateľmi. Region Gurjaani je 

srdcom oblasti. V oblasti sa 

nachádza mnoho kultúrnych pamiatok, jedinečná príroda a polia. Je 

známa svojím hroznom a vínom. V roku 1992 v centre Gurjaani bol 

založený detský národný tanečný súbor „Tseruli I“. „Tseruli“ je 

gruzínsky spôsob tancovania na špičkách. Jeho zakladateľom je 

laureát štátnych a medzinárodných festivalov, Temur Janashvili, 

ktorý je umeleckým vedúcim dodnes. Prvý koncert súboru bol veľmi 

úspešný a súbor sa stal populárny doma i v zahraničí. Predstavili sa 

v baltských krajinách, Turecku, Bulharsku, Macedónii, kde získali 

mnoho ocenení a diplomov. V roku 2008 získali v Bulharsku na 

medzinárodnom festivale SIOFF prvú cenu. Súbor má 40 členov. 



FFSS  ZZAAOOLLZZII  

ZZ  PPOOĽĽSSKKAA  
 

Pôsobí od roku 2001 pri 

miestnej organizácii Poľského 

kultúrno-osvetového zväzu 

v Jablunkove. Súbor vznikol 

z podnetu skupinky 

milovníkov folklóru, ktorí 

dodnes tvoria jeho jadro. V súčasnosti v súbore účinkuje 40 

tanečníkov a 5 hudobníkov. Od roku 2003 začal súbor pracovať aj 

s deťmi a mládežou od 14 rokov. Od roku 2005 pracuje so známou 

ľudovou kapelou Nowina. Repertoár súboru tvoria piesne a tance 

Těšínských Beskyd, ale aj tance z oblasti Zemplína a rómske tance. 

Súbor spolupracoval s mnohými choreografmi a podieľa sa na 

orgranizácii festivalu „Gorolski Święto“. Súbor sa predstavil na 

mnohých festivaloch v Poľsku, Česku i Slovensku. Umelecký 

vedúci: Marcin a Dorota Filipczyk. Primáš kapely: Peter Byrtus.  

 

POZVÁNKY 
 

TTRRHHYY  UUMMEELLEECCKKÝÝCCHH  RREEMMEESSIIEELL    
 

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, 

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. 

Súčasťou podujatia je aj hosťovanie remeselníkov 

z Valašskoklobúcka. Trhy ľudových a umeleckých remesiel sa 

uskutočnia pred Dubnickým kaštieľom v piatok 31. 8. 2011 a v 

sobotu 01. 09. 2010. 



ĽĽUUDDOOVVÝÝ  OODDEEVV  IILLAAVVSSKKEEJJ  KKOOTTLLIINNYY    

AA  VVAALLAAŠŠSSKKOOKKLLOOBBOOUUCCKKAA  
 

Výsledkom projektu „Tradície nás spájajú“ je výstava fotografií 

a ľudového odevu dvoch spolupracujúcich miest Dubnica nad 

Váhom a Valašské Klobúky. Na výstave, ktorá je súčasťou expozície 

Dubnického múzea v Dubnickom kaštieli môžete vidieť 

reprezentatívne špecifické kroje spolupracujúcich oblastí tvoriacich 

jedinečné dedičstvo oboch regiónov.  

 

 

 

 

 

FFEESSTTIIVVAALLOOVVÉÉ  LLEETTNNÉÉ  KKIINNOO  
 

Nádvorie Dubnického kaštieľa 
 
 

Pondelok 

27.8.  

o 21.00 h 

Zem spieva 

 

 

Utorok  

28.8. 

o 21.00 h 

Rodná zem 

 

Streda  29.8.  

o 21.00 h 

Tanec medzi 

črepinami 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



OORRGGAANNIIZZÁÁTTOORR  

FFEESSTTIIVVAALLUU  

ZLATÍ SPONZORI 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

MESTO DUBNICA NAD VÁHOM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PODPORILI 

STRIEBORNÍ SPONZORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

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