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HISTÓRIA DFF 
 

Základná myšlienka a vznik Dubnického folklórneho festivalu 

Dubnický folklórny festival (DFF) oslavuje v tomto roku svoje 

25.výročie vzniku. Za toto obdobie sa na dubnických javiskách 
vystriedali desiatky folklórnych súborov a skupín, tisícky tanečníkov, 
spevákov a muzikantov zo Slovenska i zahraničia a desa tisíce divákov 
z Dubnice nad Váhom i širokého okolia. Počas svojej histórie prežíval 
búrlivé obdobia, ale i napriek tomu sa stal jedným z najväčších 
folklórnych festivalov na Slovensku. 

Prvá myšlienka založenia festivalu v Dubnici nad Váhom vzišla 

od Ing. Jána Sýkoru, bývalého člena FS Vršatec. Jeho ideou bolo, aby 

aj dubnickí folkloristi, mali svoj vlastný festival doma, v Dubnici nad 

Váhom, kde by mohli víta  nielen slovenské ale i zahraničné súbory. 
Taktiež spomienka na Mikuláša Senku, bývalého umeleckého vedúceho 
FS Vršatec bola hnacou silou založenia DFF. Ján Sýkora s Jozefom 

Martinkom (súčasný vedúci FS Vršatec) zostavili v priebehu pár 
týždňov štruktúru prvého festivalu, rozpočet  a taktiež navrhli členov 
prvého organizačného výboru. S takto pripraveným návrhom 
oboznámili primátora Mesta Dubnica nad Váhom Juraja Červinku, 

ktorý prednesený návrh podporil. Do alších príprav boli zainteresovaní 
aj alší milovníci folklóru, ktorý každý svojou „troškou“ prispel 
k úspešnému tzv. „nultému“ (prvému) ročníku DFF.  

Prvý organizačný výbor DFF tvorili: Eva Pčolová - autorka loga 

DFF, Jaroslav Daniš a Marcela Tapušíková - konferencieri 

programov, manželia Viera a Jozef Švecovci, Jaroslav Buliš, Imrich 

Tinath, Florina Ladecká, Elena Podperová, JUDr. Jaroslav 

Horňák, Vladimír Kubovčiak – autor výtvarného návrhu Ceny 
Mikuláša Senku, Pavol Ondrejec - majster rezbár Ceny Mikuláša 
Senku a alší. Obrovskou výpomocou pri realizácii prvého ročníka DFF 
boli i pracovníci Národného osvetového centra v Bratislave: Pavel 

Bútor, Jozef Burič, Peter Homolka a Štefan Zima, ktorý zostrihal 
diela Svetozára Stračinu a tak vytvoril oficiálnu znelku DFF. 
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Súťaž o cenu Mikuláša Senku - vznik a vývoj súťaže 

Od historicky prvého ročníka DFF bola základným kameňom 
Súťaž o Cenu Mikuláša Senku, ako spomienka a pocta človeku, ktorý 
počas svojho pôsobenia na folklórnom poli Slovenska zanechal 

nezmazate nú stopu svojej práce. Súčas ou jeho 

tvorivých činov je i  dubnický folklórny súbor 
Vršatec.  

V roku 1994 sa uskutočnil spomienkový 
večer - memoriál za účasti všetkých 
zúčastnených súborov na festivale. FS Vršatec 
a FS Rimavan z Rimavskej Soboty si 

zaspomínali na Mikuláša Senku a vytvorili 

spoločný program. Už v roku 1995 sa 

sformovala samotná sú až, ktorej podstatou boli 
vtipné choreografie z repertoárov folklórnych súborov Slovenska. 
Vytvorené boli kritériá výberu ví aza a taktiež historická postupnos  
zúčastnených súborov. Dva ročníky po sebe sú ažili folklórne súbory 
a v tretí rok folklórne skupiny. Od roku 1995 do roku 2012 sa sú až 
konala vo Ve kej sále MsDK v Dubnici nad Váhom, v rokoch 2013 - 

2015 na javisku v Dubnickom kaštieli a od roku 2016 po súčasnos  na 
rôznych javiskách v meste Dubnica nad Váhom, pričom vyhlásenie 
výsledkov bolo v Športovej hale (1995, 1996, 1998, 2013 - 2017), 

Mestskom dome kultúry (1997, 1999, 2003 - 2008), D-klube (2000, 

2002), na javisku pred ABC (2001) a Dubnickom kaštieli (2009 - 2012).  

Od roku 1997 sa sú ažilo v troch kategóriách v opakujúcich sa 
trojročných intervaloch: I. ve ké choreografie, II. programové bloky, 
III. folklórne skupiny. Hlavnou podmienkou sú ažnej choreografie  bolo 

okrem tradičného udového tanca aj využitie deja s prvkami humoru. 

Prvý výber prebiehal na základe audiovizuálnych nahrávok, druhým 
výberom bola samotná sú až. Sú až sa nekonala len v rokoch 2005 

a 2012 z dôvodu nedostatku sú ažiacich súborov a tak sa v roku 2013 

pristúpilo ku zmene propozícií. V spolupráci s folklórnou úniou 
Slovenska a Národným osvetovým centrom v Bratislave bol zavedený 
nový koncept sú aže. Hodnotené boli 40 - 45 minútové programy 
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folklórnych súborov pod a vlastného uváženia, pomer tanečných, 
speváckych, hudobných, hudobno-speváckych, či hovorených vstupov. 
Podmienkou bolo spracovanie materiálu vychádzajúceho z udovej 
kultúry z územia Slovenska, prednostne z vlastného kraja  pôsobenia 
súboru. Sú aže sa mohlo zúčastni  maximálne 8 súborov 
reprezentujúcich jednotlivé kraje Slovenska. Hodnotené boli: výber 
materiálu a dramaturgia, tanečná interpretácia, choreografia, hudobná 
úprava, hudobná interpretácia, spev, výtvarná stránka, réžia a celkový 
umelecký dojem. V roku 2016 boli kritériá sú aže opä  zmenené. 
Hodnotené sú súbory a ich celkové účinkovanie na festivale - tanečná 
stránka programových čísiel, réžia programu, účinkovanie v sprievode 
mestom a folklórna zábava na Dutaf centre. Laureát DFF získava Cenu 
Mikuláša Senka. 

 

Víťazi súťaže o Cenu Mikuláša Senku 

 

 

1994 - /   

1995 – FS Podpo anec, Detva 

1996 – FS Zemplín, Michalovce 

1997 – FSk Lubená, Poluvsie 

1998 – FS Turiec, Martin 

1999 – FS Podpo anec, Detva 

2000 – FS Goral, Suchá Hora 

2001 – FS Kopaničiar, Myjava 

2002 – FS Gymnik, Bratislava 

2003 – FSk Lubená, Poluvsie 

2004 – FS Dopravár, Bratislava 

2005 – sú až sa nekonala 

 

 

 

 

 

2006 – FSk Bažalička, Príbelce 

2007 – Všetečníci, Bratislava 

2008 – FS Brezová, Brezová p/B 

2009 – FSk Brezinky, Polomka 

2010 – FS Mlados , Dubnica n/V 

2011 – FSk Praslica, Kozárovce 

2012 – sú až sa nekonala 

2013 – FS Liptov, Liptovský Mikuláš 

2014 – FS Borievka, Košice 

2015 – FS Vranovčan, Vranov n/T 

2016 – FS Hornád, Košice 

2017 – FS Nadšenci, Trenčín 

 

 

 

 

 



5 

 

Mikuláš Senko 
folklorista, choreograf  

*10. 9 1922 - †4. 6. 1990 

 
- osobnos  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 nieko kých 
kolektívoch, ktoré svojou 

prácou vyniesol na vrchol slovenského amatérskeho folklórneho 
umenia. Svedkami jeho práce boli aj FS Čier azeň 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 vidite ný na takmer pä desiatke tanečných, 
hudobných či speváckych čísel. Počas tohto obdobia sa meno Mikuláša 
Senku nieslo Folklórnym hnutím ve kou rýchlos ou a zapísalo sa 
hrubými písmenami. Za toto 18 ročné obdobie vynikol nielen svojím 
choreografickým umením, ale taktiež organizačným umením. Režijne 
alebo scenáristicky sa podie al 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 rekvizitu, s ktorou sa dá 
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tancova . Taktiež tanečné, či spevácke čísla s humornou až parodickou 
tematikou, ktoré sa stali charakteristickou pre jeho tvorbu. K jeho 
úspechom môžeme priradi  aj fakt, že ako jeden z prvých choreografov 
použil v hudobných úpravách svojich tanečných či speváckych čísiel aj 
mohutné dychové nástroje. Nesmieme opomenú  ani fakt, že sa venoval 
aj tzv. malým tanečným formám, ktorým sa mnoho choreografov tohto 
obdobia vyhýbalo. 

Svoju životnú pú  ukončil po ažkej chorobe 4.6.1990 v 
Rimavskej Sobote, pochovaný je v rodnej obci Muránska Lehota.  
 
Účinkujúci počas 24 ročníkov DFF 

 

Dubnické folklórne súbory: 
Folklórny súbor Vršatec, Folklórny súbor Mlados , Detský folklórny súbor 
Prvosienka, Detský folklórny súbor Kolíska, Folklórny súbor Senior klub Vršatec, 

Folklórna spevácka skupina Dubnička, Občianske združenie Senior Vršatec 

 

Slovenské folklórne súbory: 
Aranykert z Gabčíkova (2016); Bezanka z Bratislavy (1996, 1999, 2014); Borievka 

z Košíc (2014); Brezová z Brezovej pod Bradlom (2005, 2008); Bystričan 

z Považskej Bystrice (1995, 1998); Bystrina z Banskej Bystrice (1999); Carpona 

z Jalšovníku (2015); Čarnica z Košíc (2004, 2017); Devín z Bratislavy (2004); 

Dopravár z Bratislavy (2004); Drevár z Krásna nad Kysucou (1998, 2005); Družba 

z Trenčína (2002, 2012); Dudváh z Trnavy (2002); Dúbrava z Prešova (2009); 
Ekonóm z Bratislavy (2000, 2008, 2011); Gymnik z Bratislavy (2002, 2007, 2013); 

Hont z Krupiny (2006); Hornád z Košíc (2016); Hriňovčan z Hriňovej (2016); Ifjú 
Szivek z Bratislavy (2008); Ishtar z Trenčína (2011); Jahodná z Košíc (2005, 2008, 
2013); Jed ovina z Kysuckého Nového Mesta (2015); Jánošík z Partizánskeho 
(2013);  Jánošík zo Zvolena (2002); Javorček z Bratislavy (2005); Jurošík 

z Michaloviec (2015); Kopaničiar z Myjavy (1996, 1998, 2001, 2014); Krtíšan 

z Ve kého Krtíša (2016); Kysučan z Čadce (2001, 2007); Lipa z Bratislavy (1994, 

1999, 2001, 2005); Liptov z Ružomberka (2001, 2006, 2013); Lúčnica z Bratislavy 

(2008); Magura z Kežmarku (2002, 2012, 2014); Marína zo Zvolena (2001); 

Merinka z Trenčína (1995); Mlados  z Banskej Bystrice (1995, 1999, 2013, 2017); 

Mostár z Brezna (2003, 2004, 2006); Nadšenci z Trenčína (2011, 2017); Očovan 

z Očovej (2000, 2009); Oravan z Nižnej (1996); Orgonina z Vranova nad Top ou 
(2013); Otava z Nového Mesta nad Váhom (1998); Partizán zo Slovenskej upče 
(2005, 2012); Poddukelský umelecký udový súbor z Prešova (2009); Podpo anec 

z Detvy (1995, 1998, 1999); Poleno z Bratislavy (2007); Polienko z Bratislavy (1995, 
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1996, 1999); Ponitran z Nitry (2011, 2017); Považan z Považskej Bystrice (1994, 

1996, 2010, 2014, 2015); Rimavan z Rimavskej Soboty (1994, 2002, 2012); Rozsutec 

zo Žiliny (1995, 1996, 1998, 2003, 2007, 2012, 2014); Senior klub Družba 

z Trenčína (2012); Skaličan zo Skalice (1998); Skorušina z Lieseku (1996); 

Slovenský udový umelecký kolektív z Bratislavy (2013); Srňan z Horného Srnia 
(2006, 2007); Stavbár zo Žiliny (1995, 1997); Strážčan zo Strážskeho (2000); 
Strážov z Ilavy (1994, 1997, 1998, 1999, 2004, 2006, 2008, 2009); Šarišan z Prešova 
(1999, 2012); Technik z Bratislavy (1997, 2011, 2017); Trenčan z Trenčína (1994, 
2001, 2009, 2014); Trnafčan z Trnavy (2010, 2017); Turiec z Martina (1994, 1998, 

2011); Urpín z Banskej Bystrice (2004); Váh z Liptovského Mikuláša (2002); Váh 

z Púchova (1994, 1995, 2001, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2012, 2015); Vatra 

z Tlmáč (2000, 2004, 2013); Vranovčan z Vranova nad Top ou (1997, 2015); 
Vtáčnik z Prievidze (1995, 1996, 1998, 1999, 2001); Všetečníci z Bratislavy (2007, 

2016); Zemplín z Michaloviec (1996, 1998, 2003, 2010); Zobor z Nitry (1995, 1999); 

Železiar z Košíc (2011); Živel z Bratislavy (2016) 

 

Detské folklórne súbory: 
Biela voda z Púchova (2017); Čajka z Hornej Súče (1999, 2001, 2002, 2003, 2004); 
Dolinka z Omšenia (2009); Dubinka z Novej Dubnice (1994, 1995, 1997, 1998, 

1999, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006); Kamenček z Horného Srnia (2007); Konôpka 
z Dohnian (2006, 2007, 2010); Kopaničiarik z Myjavy (2002, 2003, 2004, 2017); 

Kornička z Trenčína (2002, 2003); Lachovček z Púchova (2006); Laštek z Ilavy 

(2008, 2009); Latovček z Hornej Súče (2017); Machnáčik z Trenčianskych Teplíc 
(1994, 1995, 1996, 1997); Mlados  z Považskej Bystrice (2001, 2016); Nezábudky 

z Drietomy (2005); Púchovček z Púchova (2006); Rados  z Trenčína (1994, 1996, 
2001, 2005, 2007, 2016); Selčianka zo Selca (2002, 2003, 2004); Štvorlístok 

z Trenčianskej Turnej (1999); Teplanček z Trenčianskej Teplej (1994, 1995, 1996, 
1997, 1998); Važtek z Púchova (2005); Vretienko z Ilavy (2009); Vtáčnik 

z Prievidze (1995) 

 

Slovenské folklórne skupiny: 
Bažalička z Plachtiniec - Príbeliec (2006); Belanka z Valašskej Belej (2008); 
Blavanka z Jaslovských Bohuníc (2011); Brezinky z Polomky (2009); Bukovina 

z Kšinnej (2003); Cífer z Trnavy (2000); Červeňan z Červeného Kameňa (2006); 
Dolina z Fačkova (2003); Dolina z Omšenia (2007, 2012); Dúbrava z Jasenice 

(2016); Goral zo Suchej Hory (2000); Hájiček z Chrenovca - Brusno (2000); 

Javorina z Lysej pod Makytou (2010); Javorinka z Lubiny (2003); Javorinka 

z Miškech Dedinky (2009); Javorník z Lúk (2010); Javorník zo Štiavnika (2006); 
Javorníček z Hvozdnice (2016); Jed ovina z Kysuckého Nového Mesta (2006); 
Karička z Družstevnej pri Hornáde a Kostolian nad Hornádom (2011); Kasanka 

z Moravského Lieskového (2006); Konopa z Dohnian (2006, 2007, 2009, 2010); 
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Košarinka z Temeša (2008, 2009); Kubra z Trenčína (1997); Kukulienka z Hornej 

Súče (2007); Kuklovjané z Kuklova (2011); Kýčer z Myjavy (1997); Latovec 

z Dolnej Súče (2006, 2007); Liborčan z uborče (2000; 2012; 2015); Limbora 

z Prečína (2017); Likavka z Likavy (2011);  Lubená z Poluvsia (1997, 2011); 

Lubená z Pravenca (2003); Makovanka z Makova (2006); Manínec z Podmanína 
(2016); Mikušovanka z Mikušoviec (2012); Pobedimčan z Pobedima (2003); 

Podžiaran z Papradna (1997, 2016); Praslica z Kozároviec (2011); Praznovanka 

z Praznova (2000, 2016); Rokôška z Nitrianskeho Rudna (2009); Sečanka 

z Nitrianskeho Rudna (2000); Selčan zo Selca (1997); Strážovanka zo Zliechova 

(2008); Škrupinka z Trenčína (2017); Špačinčanka zo Špačiniec (2003); Šumiačan 

zo Šumiaca (2000); Šuňava zo Šuňavy (2003); Štepnická skala zo Streženíc (2010); 
Teplanka z Trenčianskej Teplej (2006, 2012);  Tiesňavan z Krpelian (1997); 

Tuchyňanka z Tuchyne (2012); Večernica z Trenčianskej Turnej (1997); 
Vig ašanka z Olešnej (2006); Záriečanka zo Záriečia - Mestečko (1995, 1997, 2009, 
2013)  

 

Zahraničné folklórne súbory: 
Agilla e Trasimeno z Talianska (1996, 2004); Ahenk z Turecka (2013); Akrites 

Almopias z Grécka (2008); Arbana z Albánska (1999); Ballet Folklorico de 

Occidente z Mexika (2015); Batala z Rakúska (2016); Beskyd z Česka (2006); 

Bhutte Khan Manganiar z Indie (2007); Boyarishnya z Ruska (2003); Compagnia 

folklotistica Limpiadose z Talianska (2006); Coros Y Danzas Francisco Salzillo 

Cieza  zo Španielska (2009); Danaj z Česka (2002); Dawnswyr Nantgarw zo 

Spojeného krá ovstva Ve kej Británie a Severného Írska (2007); Dolina z Česka 
(1994, 2007); Dúbrava z Česka (2004); Dyleň z Česka (2015); Fanfarta 

Transilvania z Rumunska (2015); Fen Bladi z Alžírska (2017); Gamelan 

z Ma arska (2008, 2011); Gamelan indonézsky súbor z Bratislavy (2011); Grupo 

de Coros Y Danzas „Villa de Leganés“ zo Španielska (2002); Grupo Cultural 

Tonalli Amgar Ciudad de Mexiko z Mexika (2002); Ioanninské tanečné združenie 

z Grécka (2010); Iršavská rodina z Ukrajiny (2008); Istanbul Turkuaz z Turecka 

(2008); IYASA zo Zimbabwe (2008); Jasénka z Česka (2001); Javorina z Česka 
(2017); Joapira zo Španielska (1996); Kašava z Česka (2011); Keramicar 

z Macedónska (2011); Kidance z Číny (2016); Klas z Česka (2008); Kopaničár 

z Česka (2013); Krasija z Ukrajiny (2002); Kud Koledišče z Chorvátska (1998); 
Klobučan z Česka (2010, 2012); Kud Marof z Chorvátska (2003); Kunovjan 

z Česka (2013); Kyjov z Česka (2005); Lenok z Ruska (1995); Mbunda z Konga 

(2004); Mladina z Česka (1999); Neretva z Bosny a Hercegoviny (2017); Olšava 

z Česka (1996); Ondráš z Česka (2014); Olza z Česka (2003); Osama Mimi Farag 

z Egypta (2012); Ostravica z Česka (1997); Poznań z Po ska (2014); Radzimitchi 

z Bieloruska (2000); Rancho Folclorico de Parada de Conta z Portugalska (2006); 

Růže z Česka (2016); Sakarci z Bulharska (2007); Salcioara z Rumunska (1994); 
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Shorashim z Izraela (2005); Sikharuli z Gruzínska (2009); Sisli z Turecka (1999); 

Spandan Sanskrutik Trust z Indie (2014); Sveti - Sava z Juhoslávie (2001);  Šumen 

z Bulharska (1999); Temachtiani z Mexika (1997); Tessedik z Ma arska (2004); 
Toronto Slovak Dancers z Kanady (1996); Trávnica z Česka (2010); Tseruli 

z Gruzínska (2012); Uldukas z Litvy (2006); UNJ - perkusijná skupina z Indonézie 
(2009); Váczi Neptánc Együtles z Ma arska (2000); Vácka folklórna skupina 

z Ma arska (2009); Veselaja Sloboda z Ruska (2005); Vlčnovjan z Česka (1998); 
V Pivnickom poli z Juhoslávie (1997); Vraka z Cypru (1997); Vsacan z Česka 
(2000); Vysočan z Česka (2009); Zaolzi z Česka (2012); Ż dowianie z Po ska (2009, 
2011, 2013); Žerotín z Česka (1995, 2008); Ziemia L borska z Po ska (2011); 
Ziemia Żiwiecka z Po ska (2015); Zoel Valdes z Guatemaly (1995) 

 

Iné zoskupenia: 
Abáda z Bratislavy (2016); Afro Campana zo (2007); Akordeónový súbor Úsmev 

z Trenčianskych Teplíc (2006); Arzén zo Žiliny (2007); Banda (2016); Batala 

z Rakúska (2016); Baturim a Tropical live z Rakúska (2011, 2012); Bobáňovci 
z Terchovej (2017); Brněnská Moravěnka z Brna (2004); Campana Batucada z 

Nitry (2014); Cigánsky diabli z Bratislavy (2012); Credance z Bratislavy (2016); 

Detský mandolínový súbor Žiarinka z Nesluše (2002); Dríst z Ilavy (2008, 2010); 

Družina z Banskej Bystrice (2008); Dychová hudba Bodovanka z Krivosúd - 

Bodovky (2004); Dychová hudba Bošáčanka z Bošáce (2005); Dychová hudba 
Dubničanka z Dubnice nad Váhom (2007, 2008, 2011); Dychová hudba 
Chabovienka z Hornej Súče (2014); Dychová hudba Krásinka z Dolnej Súče 
(2013); Dychová hudba Lieskované z Moravského Lieskového (2014); Dychová 
hudba Nadličanka z Nadlíc (2012); Dychová hudba Nemšovanka z Nemšovej 
(1995, 1999, 2003, 2005, 2006, 2015); Dychová hudba Omšeňanka z Omšenia 
(2011); Dychová hudba Opatovanka z Opatovej (2016); Dychová hudba 
Sedmerovanka zo Sedmerovca (1998, 2002, 2003); Dychová hudba Termálka 

z Trenčianskych Teplíc (2004); Dychová hudba Vlčovanka  Hornej Súče (2001); 
Dychový orchester mladých s mažoretkami z Novej Dubnice (1994, 1995, 1996, 

1997, 1998, 2001, 2003, 2010); Dychový orchester Z S z Dubnice nad Váhom 
(1994); Etnopárty Róberta Gregora (2007); Hrdza z Prešova (2006, 2009); Irish 

Rose (2009); Jamadan z Bratislavy (2008, 2010); Jožka Černý (1998); 
La3noCubano (2010); Mandolínový súbor z Nesluše (2007); Maok (2009); 

Nebeská muzika z Terchovej (2005); Spojené huky Slovenska (2017); Stožari 
z Ukrajiny (2008); Zlaté husle z Bratislavy (2008); Žiarislav a bytosti (2009) 

 

 

Spracoval: Bc. Tomáš Tinath 
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Organizačný výbor 25.DFF 
  

Prezident DFF:         Ing. Jozef Gašparík 

 

Riadite  DFF:           František Mikolášek 

 

Predseda OV DFF:   Bc. Zuzana Líšková 

 

Členovia OV:     PhDr. Richard Benech, Adriana   

                                   Gergelyová, Mgr. Daniela Nehézová,  

                                   Jozef Martinka, Branislav Múčka,  
                                   Ing. Michal Pagáč 

 

Spoluorganizátori:  České folklórne združenie 

  Dubnické múzeum, m.r.o. 

  dubnické folklórne súbory 

  Centrum vo ného času 

farské a obecné úrady 

 

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.kultura.dubnica.eu 
 

 

 

 

 

 

mailto:mic@dubnica.eu
http://www.dff.dubnica.eu/
http://www.kultura.dubnica.eu/
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Vážení priatelia folklóru,  
vážení hostia, milí Dubničania! 
 

Kultúrne dedičstvo našich predkov je 
ako poklad, o ktorý by sme sa mali s láskou 
stara  a rozvíja  ho. Folklórne bohatstvo 
v podobe piesní, tancov, skladieb či udových 
tradícií patrí spolu s jazykom a literatúrou 
k identifikačným znakom národa, ktorý si my, 
Dubničania, cie avedome rozvíjame už celú 
štvr storočnicu.  

 

Milí priatelia, je to naozaj už dvadsa pä  
rokov, odkedy sa v našom meste koná toto významné podujatie 
s medzinárodnou účas ou.  Tento rok si zároveň pripomíname i 825. výročie 
od prvej písomnej zmienky o Dubnici nad Váhom. Budete sa môc  teši  nielen 
na vystúpenia „domácich“ súborov zo Slovenska, ale i na súbory z 
krajín našich družobných miest - vystúpia folklórne súbory z Po ska, 
Ma arska, Českej republiky. Je pre nás c ou, že naše pozvanie prijali i tri 
súbory z ruského mesta Jaroslav , s ktorým máme podpísané Memorandum 
o vzájomnej spolupráci a určite vás poteší i jeden súbor zo Španielska. 
Tradičnou súčas ou festivalu budú opä  rôzne sprievodné podujatia, Dubnický 

jarmok, sprievod súborov mestom a iné. Zlatým klincom programu festivalu je 
už tradične hudobný ohňostroj, ktorý však vzh adom na okrúhle výročie bude 
o niečo väčší ako zvyčajne. 

 

Dovo te mi srdečne privíta  vás, domácich i všetkých hostí, ktorí ste si 
s nami prišli vychutna  toto jedinečné podujatie. Osobitne vítam delegácie 
z našich partnerských miest – ma arského Vácu, českých Otrokovíc, po ského 
Zawadzkieho i ruského Jaroslav u. akujem všetkým sponzorom a tým, ktorí 
sa pričinili o zorganizovanie tohto jubilejného ročníka Dubnického 
folklórneho festivalu. A vám, milí hostia, prajem, aby ste si od nás odniesli 
príjemné a  nezabudnute né kultúrne zážitky.  
 

Vivat 25.ročník Dubnického folklórneho festivalu! 
   Ing. Jozef Gašparík,  

primátor mesta, prezident 25. DFF 
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PROGRAM 
 

20. 8. 2018 - PONDELOK 

20:00 Festivalové kino *                                          Dubnický kaštie  

              Jánošík I. (r.1963) 

   

21. 8. 2018 - UTOROK 

20:00 Festivalové kino *                                          Dubnický kaštie  

              Jánošík II. (r.1963) 

  

22. 8. 2018 - STREDA 

19:00 KONTRA *                                                                      Kino Lastovička 

 Premietanie 3 dokumentárnych filmov o vybraných javoch udovej kultúry. 

 

23. 8. 2018 - ŠTVRTOK 

15:00 Slávnostné mestské zastupite stvo                    DK – Prezentačná miestnos  

  

19:00 Festivalové ladenie *                                          DK – Ve ká sála  
 KRÁČALI POD NAMI – PU S 

 Hudobno-tanečné dielo profesionálneho Podduklianského umeleckého 

              udového súboru o baníctve na dolnom Spiši.  

  

24. 8. 2018 - PIATOK 

09:00      „V Dubnici na rínku“ – trhy umelecký remesiel, jarmočníci, trhovníci  
                                                                     

15:00  „Paste sa mi, paste“                                                                     Javisko ABC 

               Vystúpenia detských folklórnych súborov z Dubnice n/V a blízkeho okolia.  

               Pripravil: Mgr. Daniela Nehézová 

 

19:30      FESTIVALOVÁ BRÁNA FOLKLÓRU SA OTVÁRA*Dubnický kaštie  

               - otvárací ceremoniál 25. DFF 

  Zdravice družobných miest 
  Účinkujú: Mužská spevácka skupina zo Šumiaca 

20:00   „Tanečným krokom k zlatu“ 

  Program bývalých členov FS Mlados  z Dubnice nad Váhom ako pozvánka  
               k 50. výročiu založenia. 
 

 

 



13 

 

18:00  Pod tehelňu vyhrávajú *                                             Dutaf Centrum 

               Účinkujú: Grupo de danzas Villalbilla de Burgos (Burgos, Španielsko),  
               FS Javorina (Strání, ČR), FS Ruthenia (Bratislava), FS Kopaničiar (Myjava),  
               FS Molodos  a spevácka skupina DIVO (Jaroslav , Rusko), FSk Škvarkare  
               (Košická Nová Ves)     
23:00      Večer s muzikami (Hrá: H Ruthenia, H Kopaničiar) 
 

25. 8. 2018 - SOBOTA 

09:00      „V Dubnici na rínku“ – trhy umelecký remesiel, jarmočníci, trhovníci  
                                                                     

10:00      Krojovaná paráda – sprievod mestom 

10:30      „Všetci, čo sme sa tu zišli“                                                         Javisko ABC 

               - krátke reprezentačné vystúpenia  

                                                           

14:00      „Okolo Dubnice“                                                                        Javisko ABC 

               Hudobný program dychových hudieb 

 

14:00      Oslavy SNP                            Nám. A. Dubčeka 

14:30  Spomienka na M. Senka                          Nám. A. Dubčeka 

15:00  Slávnostná Akadémia Po ského klubu           Penzión Oliwa, Tr. Teplice 

 

17:00  Vitajte u nás!                                           Dubnický kaštie  

               Prijatie zástupcov folklórnych súborov primátorom mesta.  
               Len na pozvánky. 
 

18:00      Pod tehelňu vyhrávajú i dnes I.*                                          Dutaf Centrum 

               Účinkujú: Ż dowianie (Zawadzkie, Po sko), FS Rozsutec (Žilina),  
               Gödöllő táncegyüttes (Gödöllő, Ma arsko) 
20:20      „PARADZINA“  

               - program zostavený z vynikajúcich hudobných, tanečných a speváckych  
               interpretov zo známej folklórnej šou ZEM SPIEVA 

               Účinkujú: Goralská muzika z Hladovky, Chlopi zo Šumiaca, Alfréd Lincke,  

               Peter Vajda, Vladimír Michalko, H Javorníček z Hvozdnice, H Pa áčovci  
               a rozkazovači z Hrochote, Tomáš Ondruš a Fsk Škvarkare z Košickej Novej  
               Vsi, Fsk Podžiaran z Papradna, Ladislav Konečník a Veronika Zgurišová 

               z Myjavy, Trombitáši z Fsk Javorník z Lúk, H M. Pagáča z Dubnica n/V 

               Pripravil: Ing. Michal Pagáč 

21:55      Ve ký hudobný festivalový ohňostroj 
22:00      Pod tehe ňu vyhrávajú i dnes II. 

               Účinkujú: FS Marína (Zvolen), Elling (Jaroslav , Rusko) 
23:20      Večer s muzikami (Hrá: H Rozsutec, H Marína) 
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26. 8. 2018 - NEDE A 

10:00      Slovensko-po ská festivalová omša 

               Kostol sv. Štefana Uhorského, Trenčianske Teplice  

 

15:00  „Cez dubňickí chodňíček“*                                   Športová hala 

  Galaprogram s vyhlásením laureáta 25. ročníka DFF 

 

 

*VSTUPNÉ 

 

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.eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:dff@dubnica.eu
http://www.dff.dubnica.eu/
mailto:elena.prekopova@dubnica.eu
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DOMÁCE FOLKLÓRNE SÚBORY 
 

Folklórny súbor 
VRŠATEC   

Folklórny súbor Vršatec 
vznikol v roku 1953. Svojou 

kvalitou sa ve mi rýchlo zaradil 
medzi najlepšie amatérske 
folklórne súbory na Slovensku. 
Doteraz absolvoval viac ako 3000 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 atraktívnos  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 sú ažných prehliadkach a na 
festivaloch. 

  

Folklórny súbor MLADOS  

a Spevácka skupina DUBNIČKA  
Folklórny súbor 

Mlados  od roku 1969 pôsobí v 

Dubnici nad Váhom. Členmi 

terajšieho súboru už nie sú len 

študenti, ale i folkloristi 

v produktívnom veku. V 

súbore pôsobí 35 členov. 

V repertoári má choreografie 
z oblasti Terchová, Trenčín, Myjava, Horehronie, Čičmany, Detva, Spiš 
a Zemplín a v súčasnej tvorbe sa venuje dubnickému regiónu. 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 udových piesní. 
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V roku 2010 súbor získal Cenu Mikuláša Senku a v roku 2014 sa 

podarilo vyda  prvé CD s názvom Okolo Dubnice. Prezentuje sa nielen 
na Slovensku, ale aj v zahraničí ako v Nemecku, Švajčiarsku, 
Bulharsku, Rumunsku, Macedónsku, Ma arsku, Turecku a Česku. Od 
roku 2012 organizuje v meste  Dubnica nad Váhom „Folklórnu kvapku 
krvi“. Takýmto spôsobom sa snaží pomôc  tým, ktorí potrebujú 
najvzácnejšiu tekutinu života. 
  

Detský folklórny súbor PRVOSIENKA 
Detský folklórny súbor 

PRVOSIENKA je neodmyslite ným 
článkom Základnej umeleckej školy 
v Dubnici nad Váhom a mesta. 

Zakladate om a jej prvým vedúcim 
bol učite  Pavel Cibira v roku 1980. 
Súbor tvoria žiaci vekovej kategórie 
4 -15 rokov. Prvosienka je 

pravidelným účinkujúcim Dubnického folklórneho festivalu a mnohých 
kultúrno-spoločenských akcií mesta i okolia. Vychováva mnohých 
tanečníkov, hudobníkov i spevákov.  
 

 

FOLKLKÓRNE SÚBORY A SKUPINY 
 

Folklórny súbor ROZSUTEC 

ŽILINA 
Folklórny súbor Rozsutec vznikol v Žiline v roku 1965. Už 50 

rokov je reprezentantom regiónu Terchová a mesta Žilina. Súbor bol  
pomenovaný pod a jedného z najkrajších vrchov pohoria Malá Fatra - 

Rozsutca. Spoločne  ich spája nielen názov, ale aj vytrvalý záujem udí 
a sila autentického zážitku. Najväčším pokladom v celej jeho histórii sú 
udia – speváci, tanečníci, muzikanti, bez ktorých by súbor nemohol 

existova .  Takmer 60-členný kolektív mladých udí  sa už dávnejšie 
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zaradil medzi najvýraznejších interpretov folklóru na Slovensku. Svedčí 
o tom nielen pravidelná účas  na významných domácich i 
medzinárodných festivaloch, ale aj viaceré prestížne vyznamenania a 

ocenenia. V  bohatom  repertoári 
súboru  sú zastúpené prakticky všetky 
významnejšie folklórne regióny 
Slovenska – Terchová, Kysuce, Orava 

(goral), Liptov, Horehronie, Myjava, 

Zemplín, Šariš, umenie  rómskej 
menšiny. 
  

Folklórny súbor MARÍNA 

ZVOLEN 
Folklórny súbor Marína vznikol vo Zvolene v roku 1966, v aka 

spojeniu organizačného a tvorivého potenciálu troch výrazných 
osobností – Márie 
Benkovej, Anny 

Hudecovej a Márie 
Mázorovej. Názov 
dostal pod a lyrickej 
básnickej skladby 
Andreja Sládkoviča a 
to určilo aj charakter 
programov Maríny. V 

popredí tvorby stáli poetickos , lyrickos  a cit pre krásno. V roku 1981 
sa umeleckým vedúcim súboru stáva Ján Jamriška. Nadväzuje na 
poetickos  v tvorbe a svojím dlhoročným špecifickým rukopisom dáva 
Maríne vlastnú, jedinečnú tvár, charakteristickú vysokým umeleckým 
spracovaním a interpretačnou úrovňou. Od jesene 2017 vedie umelecké 
smerovanie Maríny mladý umelecký šéf Andrej Sýkora. Jeho ambíciou 
je vnáša  do tvorby viac prirodzenosti, živelnosti a rôznorodosti. 
Nateraz vo svojej tvorbe čerpá inšpiráciu najmä z blízkeho Podpo ania 
a Hontu, súbor má v repertoári aj tance z Jakubian na severnom Spiši a 
z He py na Horehroní. 
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Folklórny súbor  KOPANIČIAR 

MYJAVA 
V roku 1955 bol mladými nadšencami založený folklórny súbor 

piesní a tancov Kopaničiar. Odvtedy obohacuje kultúrno-spoločenský 
život v myjavskom regióne, v rámci celého Slovenska, ale i za 

hranicami našej vlasti. FS Kopaničiar je dlhoročným šírite om a 
uchovávate om tradícií myjavského 
folklóru, ktorý sa prejavuje svojimi 
charakteristicky temperamentnými 
znakmi. Súbor svoju činnos  
zameriava predovšetkým na 
spracovanie myjavských udových 
tancov a piesní, no vo svojom 
repertoári má aj choreografie z iných 

regiónov Slovenska. Za svoju prácu je súbor držite om viacerých 
významných ocenení a uznaní, vrátane nieko kých laureátov sú ažných 
festivalov a prehliadok. Patrí medzi najvýznamnejšie umelecké 
kolektívy na Slovensku, ktoré šíria tradičné udové umenie a svojou 
dlhoročnou činnos ou uchováva vzácne bohatstvo našich predkov pre 
budúce generácie. 
 

Folklórny súbor  RUTHENIA 

BRATISLAVA 
Súbor vznikol v roku 2010 

pod hlavičkou organizácie 
molody.Rusyny. Od roku 2012 pôsobí 
súbor ako samostatné občianske 
zduženie Ruthenia ensemble. 

Hlavným cie om súboru je 
zachovanie rusínskej kultúry a jej 
prezentovanie širokej verejnosti. 
Súbor spracováva tradičný folklór rusínskych regiónov Slovenska. Pri 

svojej práci sa opiera o výskumy, nahrávky, dobové fotografie, pracuje 
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s autentickým materiálom. Súbor od začiatku spolupracuje s externými 
choreografmi, pedagógmi a hudobníkmi – Marianna Svoreňová, Štefan 

Štec, Slavomír Ondejka, Katarína Babčáková, Betka Lukáčová, Michal 

Noga, Radoslav Kertis. Okrem tanečnej zložky má súbor aj vlastnú 
spevácku a hudobnú zložku, ktoré spolu združujú viac ako 30 členov. 
Tanečníci sa zapájajú do sú aže sólistov v interpretácii folklóru Šaffova 

ostroha ako aj do sú aže choreografií. Okrem Slovenska súbor 
účinkoval na festivaloch v Čechách, Po sku, Ma arsku, Srbsku, 

Chorvátsku a v Peru. 

  

Folklórna skupina ŠKVARKARE 

KOŠICKÁ NOVÁ VES 
Vznikla koncom roka 2008 a pôsobí pod záštitou  a s podporou 

Miestneho úradu Mč Košická Nová Ves. Pomenovanie si ponechali 

pod a tradičnej prezývky, pod a ktorej poznajú Novoveš anov azda po 
celom Above, pretože 
vynikali mäsiarskym 
remeslom. V súčasnosti 

má 15 aktívnych členov. 
Skupina sa prezentuje 

najmä spracovaním 
folklóru z Košickej 
Novej Vsi autentickým 
spôsobom. Profesionálne pracujú s tanečným pedagógom Ing. 
Slavomírom Ondejkom. Skupina dodržiava autentiku krojov, snaží sa 
dodrža  presný postup ako sa obliekali muži a ženy v KNV. Zháňajú 
a renovujú staré kroje, tak aby sa opä  dali používa . Kroje, ktoré sú 
ušité v súčasnosti musia presne korešpondova  so starými fotografiami 
a opisom najstarších obyvate ov obce. Vedúci skupiny má vo svojej 
zbierke vyše 250 abovských krojov, ktoré členovia nosia na svoje 
vystúpenia. Skupina sa venuje autentickému folklóru najmä z Abova. 

Vo svojom repertoári má verbunk, karičky a čardáše z Košickej Novej 
Vsi, Bidoviec a urkova. Z oblasti Zemplína tancujú tance zo 
Zámutova a Parchovian. Za svoje pôsobenie získali nespočetné 
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množstvo ocenení na rôznych sú ažiach – prvé miesta, zlaté a strieborné 
pásma v rôznych kategóriách. Vedúcim, a zároveň zakladate om 
folklórnej skupiny Škvarkare je Ing. Tomáš Ondruš. 
 

Mužská spevácka skupina Fsk ŠUMIAČAN 

ŠUMIAC 
Mužská spevácka skupina je súčas ou folklórnej skupiny 

Šumiačan zo Šumiaca, ktorá vznikla v roku 1957. Má za sebou tisícky 
vystúpení na domácich folklórnych festivaloch ale aj nespočetné 
vystúpenia v zahraničí. Zožali 
obrovské množstvo úspechov 
a ocenení na rôznych sú ažiach doma 
i v zahraničí. Ve kým úspechom boli 
získanie 1. miesta na medzinárodnej 
sú aži v Moskve, či účinkovanie 
v Petrohrade na narodeninovej 

gratulácii prezidentovi Vladimírovi 
Putinovi. 

Známi sú hlavne svojím Horehronským viachlasným spevom, 
ktorý bol zapísaný do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného 
kultúrneho dedičstva Slovenska a do UNESCO.  

 

ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 
 

FS JAVORINA (Strání, Česko) 
Súbor 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. Časom sa 

k chlapcom pridali i dievčatá. Začala sa 
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tak schádza  skupinka mladých udí, ktorí si radi zatancovali 

a zaspievali peknú udovú 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. Za celú dobu pôsobenia súboru 
Javorina sa v ňom vystriedali desiatky členov, dnes už sú to deti 
zakladate ov. Repertoár sa od tej doby značne rozšíril. Súčasný súbor sa 
môže predvies  s pásmami zo Strání, Korytného, Hrozenkova, Kopaníc, 
Dolněmčí, Bílovic a tiež  zo Slovenska – z Lieskového a z Myjavy. 
 

 

Ż DOWIANIE (Zawadzkie, Po sko) 
Súbor národných a regionálnych tancov bol založený v roku 

2004. Po dobu svojej pôsobnosti sa folklórna skupina stále rozvíjala, 
rozširovala svoj repertoár a obohacovala artistický vnem. Súbor 
nieko ko rokov spolupracuje so skvelou pedagogičkou, tanečníčkou 
a choreografkou  

p. Žofiou Czechlewskou, 
zakladate kou „Školy po ských 
tancov“. V súčasnej dobe v súbore 
účinkuje výše 70 tanečníkov – žiakov 
a absolventov Základnej školy 
a Gymnázia v Ż dowiciach, obce 

Zawadzkieho. Repertoár „Ż DOWIAN“ obsahuje všetky po ské 
národné tance, a to: polonezy, mazury, kujaviaky, oberky a krakoviaky, 

a tiež regionálne tance Horného Sliezska a Tešinského  Sliezska . 
Umelecká koncepcia súboru je založená na štylizovanej prezentácii 
folklóru v opiera sa  nielen o autentické národné a regionálne tance, ale 
tiež na pestros  choreografického zloženia hudby s udovým 
podfarbením. 
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VILLALBILLA DE BURGOS  

(Burgos, Španielsko) 
V roku 1992 sa škola 

Villalbilla de Burgos 

rozhodla zaradi  kastilský 
folkór ako školský krúžok 

(krúžkovú mimoškolskú 
aktivitu). Ako výsledok tejto iniciatívy bola v roku 1995 tanečná 
skupina Villalbilla de Burgos, oficiálne vytvorená s cie om dosta  
kastilský tradičný folklór do povedomia, no najmä folklór ich domáceho 
mesta Burgos. 

Momentálne ich tvorí 94 členov rozdelených do skupiny, ktorú tvoria 
deti a dospelí. alšia je skupina seniorov rozdelená do funkcií 
zastupujúcich tanec, spevácky zbor a hráčov hudobného nástroja 
rondally.  

 

G D LL  TÁNCEGYÜTTES  

(G d ll  – Budapeš , Maďarsko) 
„Môže sa to zda  nevidite né, ale toto sú korene, ktoré držia 

strom!“ – toto bolo motto tanečnej skupiny Gödöllő po dvadsa  rokov, 
ktoré definuje hodnotu úspechu 
generácií a ich vz ahu ku tancu 
a tradícii.  Ich úsilie je mierené  na 

vytváranie „moderného 
tradicionalizmu“, ktorý spája 
hodnotu časov minulých ale zároveň 
vytvára výzvy súčasnosti. V ich 

práci sa nezameriavajú len na 
jednotlivé vystúpenia a virtuóznu 

technickú hodnotu ale aj na nieko ko stáročí, ktoré zdokonalili hodnoty 
a štandardy. Tanečná skupina Gödöllő má 150 členov v piatich 

vekových kategóriách počínajúc od predškolského veku.  Ich vystúpenia 
sa držia ma arského tanca a hudobných tradícií a taktiež menšín. Sólisti 
sa zúčastňujú národných a regionálnych sú aží či talentových sú aží 
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a nedávno mali šancu vystúpi  medzi najlepšími v TV show „Fölszállott 
a páva“. Hranice medzi tradičným a moderným, minulým a súčasným, 
Ma armi a menšinami sú ich životnou silou. Hranice, ktoré 
nerozde ujú, ale spájajú. 
 

Tanečný  súbor ELLING A MOLODOS  a spevácky 
súbor DIVO  

(Jaroslav , Rusko) 
ELLING 

Tanečný súbor Elling je jeden 

z perličiek kultúry Jaroslav u, konkrétne 
Frunzenského okresu. Bol založený v roku 

1985. Už za prvých 5 rokov ich práce im bola 
za aktívnu prácu v oblasti estetickej výchovy, 
kultúrnych služieb obyvate stvu, za vysokú 
ideologickú a umeleckú úroveň repertoáru a výkonnostné schopnosti 
udelený titul „Vzorný amatérsky tím“ a v roku 2004 za svoju činnos  
titul „Národný amatérsky kolektív“.  
Súbor je jedným z popredných kolektívov meste i regióne. Pracuje 

v ňom viac ako 100 členov vo veku od 16-30 rokov. Zúčastnili sa 
množstva vystúpení doma i v zahraničí a sú držite mi viacerých cien 
Laureáta. 
 

MOLODOS  

Umelecký súbor bol založený v roku 

1984 Galinou Michailovnou, absolventkou 

Moskovského inštitútu kultúry. 
Jeho repertoár tvoria tance národov sveta. 
Vystúpenia sú majstrovské diela udovej 
choreografie, ktoré obdržali vysoké 
hodnotenia Moskovskej univerzity kultúry a Ruskej akadémie 
divadelných umení. 
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DIVO 

Spevácky folklórny súbor, 
v ktorého repertoári sú hlavne ruské 
udové piesne a starodávne romance. Jeho 

súčas ou sú viacerí významní sólisti 
a držitelia cien Laureátov, Grand Prix 
všeruských a medzinárodných festivalov. 
 

 

KOMPONOVANÉ PROGRAMY 
 
PU S – Kráčali pod nami 
Hudobno-tanečné dielo o baníctve na dolnom Spiši položené na 
základoch udového naturelu ale aj vysokej štylizácie tejto rázovitej 
oblasti, kde baníctvo zohrávalo dôležitú úlohu. Zábavné aj smutné 
okamihy v živote baníkov, obrazy z bačovej koliby, ažby dreva, práce 
v bani, stretnutia s prefíkanými permoníkmi, či Banícka ofera sú 
základnými kameňmi tohto celovečerného predstavenia.  
Choreografia a réžia: Viliam Mikula 
Hudba: Anton Kónya 

 

„KONTRA“  
Premiérové uvedenie troch dokumentárnych filmov o vybraných javoch 
udovej kultúry, o ich vývoji, rozšírení v konkrétnych lokalitách 

Slovenska. Projekt má za cie  vyh adáva  a prezentova  nepoznané a 
málo známe fakty o tradičnej udovej kultúre a jej refúgiách v 
súčasnosti. Jednotlivé javy sa snaží vysvet ova  v geografických a 
historických súvislostiach ako KONtexty TRAdícií - KONTRA. Prvé tri 
filmy pojednávajú o vtáčnictve v obci Sverepec, vplyvu výšivkárskeho 
spolku Izabella na udový odev v Dubnici nad Váhom a o prežívajúcich 
tradíciách mikulášskych obchôdzok v Bielych Karpatoch. 
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SPRIEVODNÉ PODUJATIA 
 

„V DUBNICI NA RÍNKU“ 

Trhy udových a umeleckých remesiel sú pravidelnou súčas ou 
Dubnického folklórneho festivalu. Zúčastňujú sa ich drobní remeselníci 
a živnostníci z celého Slovenska. Návštevníci DFF tohto roku môžu 
vidie  výrobu krojovaných bábik, tkanie kobercov, ma bu na sklo, 
riasenie krojov, krosienkovanie, vyšívanie, drevovýrobu, keramiku, 
drôtené predmety, domáce oblátky, ručne vyrábané nože, prírodné 
kamene, šúpo ky, sviečky, vosk, sklenené predmety, kožené predmety, 
at . Ve ká čas  účastníkov svoju výrobu aj predvádza. Samozrejme 
všetky výrobky si je možné kúpi . Trhy udových a umeleckých 
remesiel sa uskutočnia pred Dubnickým kaštie om v piatok 24. 8. 2018 
a v sobotu 25. 8. 2018. 

VÝSTAVA FOTOGRAFÍ Z 24 ROČNÍKOV DFF 

Výstavu si budete môc  pozrie  od 14.-31. augusta na Námestí Matice 
slovenskej. 
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SPONZORI 
Zlatí sponzori 

 
 

 

 

 

 

 

 

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