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Súťaž oCenu Mikuláša Senka
Víťazi Súťaže

Ms DK
VŠETCI, ČO SME SA TU ZIŠLI
- reprezentačné vystúpenia zúčastnených
folklórnych súborov a skupín
11.30 h
OČOVAN - OČOVÁ
MsDK
13.30 h
SPOMIENKA NA MIKULÁŠA SENKA
MsDK
SÚŤAŽ O CENU MIKULÁŠA SENKA
MsDK
14.00 h
Dubnické dni priateľstva,
CNO
14.30 h
spolupráce a folklóru
17.00 - 18.30 h
PRIJATIE ZÁSTUPCOV ZÚČASTNENÝCH FS PRIMÁTOROM MESTA
17.00 h
STRÁŽOV - ILAVA
18.30 h
JUBILANTI 2009
MsDK
Vyhodnotenie Súťaže CMS, FS Tren čan 60 rokov, FS Dúbrava 30 rokov, FS Mlado sť 40 rokov
Cena v predpredaji: 3,-€
Cena od 27. 08. 2009: S,-€

o Cenu Mikuláša Senka:

10.00 h

22.00 h

1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007

OČOVÁ, OČOVÁ, VŠAK Sl ROZVLEČENÁ

- ve če r s FS

Očovan

MsDK KAVIAREŇ - ETHNO STAGE

MIKULÁŠ SENKO

l--1_
30. 8. 2009
Ms DK
ko stol sv. Jakuba
Športová hala

Mest ský park

Sprievodné programy - Mestský dom kultúry:
- Keď som bo la maličká - výstava prác žiakov ZUŠ pod vedením J. Svetlíka
- Stánok Janka Hraška
- Spomienka na rezbá ra
- Výtvarný festivalový plenér
- Piesnová zbierka: Eden, beden, kočka, hrebeň
- Dubnické dni pri atel st va. sro lupráce a fo lklóru (Poľský klub - Stredné Považie)
Prejt ské hody
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Podpoľanec

Goral
Kopaničiar

Gymnik
- Lubena
- Dopravár
- nekonala sa
- Bažalička

Gymnik

2008 - Brezová

Folklór trošku inak
18.00 h Žiarislav a bytosti
19.00 h Maok
20.00 h lrish Rose
21 .00 h Hrdza

9.30h
RANNÉ POZDRAVY
1 1.00 h
SLOVENSKO-POĽSKÁ SV. OMŠA
GALAPROGRAM
15.00 h
Krst CD Pi es ne od prameňa Dubničky
Cena v predpredaji: 2,-€
Cena od 27. 08. 2009: 3,-€
18.00 h
FESTIVALOVÉ OZVENY OH LADČIANKA

-

Podpoľanec

Zemplín
Lubena
Turiec

- Všetečnici

- O č ová

NEDEĽA

-

Autor ceny výtvarník Vladimír Kubovčiak
vychádzal pri tvorbe návrhu z dlhoro č ného
vzájomn ého priateľstva s Mikulášom Senkom a dôverného poznania j eho životných
perip etií. Hlavnými kompozičnými prvkami sú symbol samorastu v spodnej časti,
samostatné hľadanie, formovanie ako
skúsenosť a tvorivé ucelenie v časti vrch nej. Rezbá r Pavol Ondrejec vynik ajúco
stvárnil predstavu výtvarníka v dreve. Ví ťaz
ný si'.1bor získa kópiu Ceny a jeho meno
bude vyryt é do dosky, ktorá je súčasťou
Ceny Miku láša Senka.

Porotcovia pre rok 2009 :
Ing. Jozef Lehocký
Margita Jágerová, PhD.
Mgr. Daniela Kľuéiirová
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Detva
Michalovce
Poluvsie
Martin
Detva
Suchá Hora
Myjava
Bratislava
Polu vsi e
Bratislava
Príbelce - Plachtince
Bratislava
Bratislava
Brezová pod Bradlo

Ked'
v Polomke, kde si mládenci
. Ako inak, nebude

O torn, ako
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a ani zábava.

Čo všr:t ko

udiať,

kecl'

O toni, ;iko si dol1niiimki mlôdr,nci našli
zún1ir•nku,
mul1li

vznikol v roku 1979 v Prešove. V st'.H';isnosti
rniÍ takmer 50 élenov v troch
zlo7:k2ích.
s(1boru tvoria

divdd!a (dnes Divadlo Duchnovl{aJ v roku
I'
hedch1Jdcorn i'ui',u bul

vznikol v
ktorá sa potom začala rozrastať o
a hudobnú zložku. Melódia spevov
tancov, farebná
bohatstvo tanečných variácií, to boli hlavné
impulzy s1iboru. V tom čase
súbor prezentoval vo svojom programe
tance a kroje z okolia Dubnice nad
Váhom. Do si.'.1časnej
sa transformoval v roku 1967. Tvorba
je charakteristická
tanečmí

medzi
aj vo
Taliansku, Hakúsku,
Urncleckou vedľ1cou
jf' od r. 2006
Ivan Sadlor'1.

bovľ1 kultľ1ru. V sCiborP

doter;11

Io viac ako 1200 členov. Neoddeliternou
sľ1boru je rudovi'i

ktori·

rovaním životného
rozsiahla je činnosť s1'.lboru v
repre
zentácie slovenského ľudového umenia
doma iv zahraničí. V roku 2008 Vršatec: osli1vil 55 rokov
existencie. Vedúcim
si'.1boru je Jozef Martinka.

Detský folklórny súbor
Prvosienka
vznikol v roku 1980 a pracuje pri Základnej
umeleckej škole v Dubnici nad Váhom . Jeho
č lenmi 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.

Folklórny súbor Senior klub
Vršatec

vznikol pri príležitosti osláv 50. výročia FS
Vr ša tec v roku 2003, kedy zakladajúcimi
členmi FS Vršatec boli vytvorené podmienky
pre vznik najstaršej vetvy súboru, ktorá bola
po viacerých konzultáciách s predstaviteľmi
mesta Dubnica nad Váhom zaregistrovaná
pod oddelenie kultúry Msú Dubnica nad
Váhom. K dnešnému dňu súbor absolvoval
radu vystúpení, prezentuje sa na podujatiach
poriadaných Mestským úradom Dubnica
nad Váhom . Od svojho vzniku je súbor
každoročným hosťom Celoslovenského festiva lu seniorských folklórnych súborov v
Krivosúd -Bodovke a Folklórnych slávností
pod Poľanou v Detve. Vedúcim súboru je
Imrich Tinath.

Sprievodné podujatia
pripravovali obrázky pre obálku piesňovej
zbierky Z na šich koreňov V. Eden, beden,
ko čka, hrebeň . Práce sú vystavené vo vestibule MsDK.

Festivalové výstavy
Obrazy zo Slovácka
- výstava obrazov francúzskeho maliara žijúceho v Uherskom Hradišti na Morave Moarcha Miška Evena a jeho priateľov Jána Boteka a Františka Pavlicu. Vernisáž sa uskuto č ní
27. augusta 2009 o 18.00 hod v m.č. 104 v
Ms DK.

Moja maľovaná šatka, moja
maľovaná hračka
- súťažná výstava výtvarných prác žiakov
dubnických zák ladných škôl na tému ako by
mala vyzerať ľudová šatka, alebo tradičná
hračka. Práce je možné vidieť počas Detskej
festivalovej škôlky 28. 08. 09 pred OD ABC.

Keď som bola maličká
- výstava výtvarných prác žiakov Jaroslava
Svetlíka zo ZUŠ v Dubnici nad Váhom. Žiaci

Z našich

koreňov

V.

Eden,beden,kočka,hrebeň

27. 08. 2009 o 20.00 hod, priestor za Ms DK
ktorí sa chcú dozvedieť niečo nové. V tomto
roku pripravujeme už S. diel, ktorý by mal
návštevníkom priblížiť život detí, ich hry,
tance, piesne, riekanky...
Rovnako iv tomto roku vydávame ku programu rovnomennú zbierku plesni, hier,
riekanokaniek„.
Súčasťou programu bude i ochutnávka
j edá l Kuchyňa starých Dubničanov.

Nosnou myšlienkou podujatí Z našich kore ňov je uchovanie a prezentácia miestn ej
ľudovej kultúry. Pri ich tvorbe sa vystriedali
takmer všetky dubnické fo lklórn e súbory
ako FS Mladosť, Vršatec, Senior klub Vršatec,
DH Dubničanka, ale i DH Nemšovanka, FS
Strážov z Il avy. Z prvých neistých krokov sa
sta lo podujatie, ktoré je vyhľad á vané hlavne
znalcami miestnej ľudovej kultúry, ale i tými,

Detská festivalová škôlka
je festivalovou scénou, ktorá j e ur če ná naj mlad ším divákom, na ktorej ú či nkujú ich
rovesníci, ktorým folklór a ľudová pesnička
prirástli k srdiečku. V programe sa predstavia
okolité detské súbory ilavský Laštek, Vretienko, Dolinka z Omšenia a dubnická Prvosienka. O tom, že deti vedia nielen tancovať ale i
maľovať nás presvedčia malí výtvarníci, ktorí
v tvorivých dielňach budú maľovať na sk lo,
drevo, vytvárať šperky a ozdôbky. Hravosť
detí sa uplatní v s úťa ž iach a hrách, ktoré ich
c'akaju počas tohto programu. Na festivalo
vej škô lke privítame aj zahraničných hostí z
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družobného

mesta

Zawadzkie,

DFS

Z~DOWIANIE a súbor SH IKARULI, ktorý bud e

nielen vystupovať ale naučí divákov ako tancujú mladí Gruzínci. V programe Vás čaká aj
divadlo Stražanovcov, ktoré už po štyri
generácie udržiava tradíciu bábkoherectva
Na naše javi sko prichádzajú s hrou O lenivom Ku bovi, ako sa z lenivého Kuba stal pracovitý a usilovný mládenec. V predstavení v
ľudovom tóne sa nám bude prihovárať hlas
majstra Jozefa Krónera, Zuzky Krónerovej a
Mariána Zednikoviča.
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2, 70 €/81,34 Sk

3,50 €/105,44 Sk

PRÍJEM NÉ U MEL EC KÉ Z.ÁŽ ITK Y ŽELÁ ORGAN IZÁ'I OR FEST IVALU

MESTO DUBNICA NAD VÁHOM

