
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



XXVVIIIIII..  

DDUUBBNNIICCKKÝÝ  

FFOOLLKKLLÓÓRRNNYY  

FFEESSTTIIVVAALL  

  

s medzinárodnou účasťou 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
25. – 28. august 2011 



Organizačný výbor           

18. ročníka DFF 
 

 

 

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,  

Nadácia Svetozára Stračinu,  

Veľvyslanectvo Indonézskej republiky 

 

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 
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Váţení hostia, priatelia folklóru,  

milí Dubničania ! 
 

Mesto Dubnica nad Váhom má mnoho 

prívlastkov. Je mestom, ktoré je srdcom            

nášho regiónu. Je to mesto zelene, 

ohňostrojov, folklóru... Najvýznamnejším 

kultúrnym podujatím, ktoré ho reprezentuje 

a zároveň zviditeľňuje aj náš región je 

Dubnický folklórny festival. Kaţdoročne 

priláka mnoho priaznivcov folklóru. Pritiahne i tých, ktorí si chcú 

uţiť príjemnú atmosféru končiaceho sa leta za tónov ľudovej hudby 

a rôznorodosti ľudových tancov a krojov. Organizátori tradične 

pripravujú nejaké prekvapenie. Festival je súčasne príleţitosťou ku 

stretnutiu s delegáciami dubnických druţobných miest.  

V uplynulom roku mali veľký ohlas programy konané na 

nádvorí Dubnického kaštieľa a v tomto roku sa návštevníci budú 

môcť pokochať zrekonštruovanými priestormi kaštieľa, ktorého 

slávnostné otvorenie sa uskutoční práve počas festivalu. Jeho 

súčasťou bude prehliadka expozícií Dubnického múzea a galérie.   

Nie len chlebom je človek ţivý a preto si Vám dovolíme 

ponúknuť i z nášho bochníku folklóru reprezentovaného domácimi 

i zahraničnými súbormi. Som presvedčený, ţe štyri dni kultúry 

prinesú všetkým príjemné záţitky a dojmy z 18. ročníka Dubnického 

folklórneho festivalu.  

Ďakujem všetkým sponzorom, ale aj ostatným, ktorí sa 

aktívne podieľali na organizovaní osemnásteho ročníka Dubnického 

folklórneho festivalu s medzinárodnou účasťou. Účinkujúcim ţelám 

dobré počasie a spokojných divákov a návštevníkom výbornú 

zábavu.  

Srdečne vítam delegácie druţobných miest z českých 

Otrokovíc, maďarského Vácu, a poľského Zawadzkieho, ako aj 

všetkých návštevníkov festivalu a nášho mesta.  

    

        Ing. Jozef  Gašparík 

           primátor mesta Dubnica nad Váhom 

prezident 18. DFF 



   

 

 

25. 8. 2011  ŠTVRTOK                            25. – 28. 8. 2011 
 

MsDK* 

Dubničania Dubničanom  

18.00   Ţenský zákon  

  (Dubnické divadlo, FS Mladosť, FSSk Dubnička) 

19.30   Trenčianska škola tanca I.  

  (čardáš a špacírpolka z Dubnice) 

20.00   Posedenie pri dychovke  

  (DH Dubničanka) 

 

26. 8. 2011  PIATOK 
 

  9.00 - 18.00 Remeslo má zlaté dno  

  - trhy umeleckých remeselníkov 

10.00 - 18.00 Dubnický jarmok 

 

16.00   V úţitok ľudu odovzdaný!  

  - slávnostné otvorenie Dubnického kaštieľa 

 

Dubnický kaštieľ* 

Kaštieľska brána folklóru sa otvára   

 

18.00   Indonézsky Gamelan 

19.00   FS Technik  

20.00   Otvárací ceremoniál - Svetozár Stračina  

20.30   Po svojom (FS Vršatec) 

  

Dutaf* 

Podvečerie s folklórom  

19.00 Żędowianie – PL, 20.00 Keramicar – MK, 21.00 Ziemia 

Lęborska – PL, 22.00 A sme tu  (FS Nadšenci), 23.00 Stretnutie        

s muzikami  (ĽH Nadšenci) 



27. 8. 2011  SOBOTA 
 

09.00 - 16.00 Remeslo má zlaté dno  

  - trhy umeleckých remeselníkov 

08.00 - 14.00 Dubnický jarmok 

10.00  Krojovaná paráda – sprievod folklórnych súborov 

 

ABC 

11.00   Všetci, čo sme sa tu zišli  

  - krátke reprezentačné vystúpenia zúčastnených  

  súborov a skupín 

12.30    Od obeda po olevrant  

  - ochutnávky tradičných jedál s posedením pri dobrej 

  muzike a speve 

16.00   Potulky Slovenskom - FS Turiec 

 

MsDK 

13.00   Oslavy 67. výročia SNP  

  – pri pamätníku A. Dubčeka pred MsÚ 

13.30  Spomienka na Mikuláša Senka 

14.00   Súťaţ o Cenu Mikuláša Senka 

 

14.00  Poľská akadémia pri príleţitosti predsedníctva  

  Poľska v Rade EÚ (CNO) 

 

Dubnický kaštieľ 

15.00  Výtvarné spektrum – vernisáţ insity 

17.00  Vitajte u nás! - prijatie zástupcov zúčastnených  

  súborov primátorom mesta 

 

Dutaf* 

Podvečerie s folklórom  

19.00   Keramicar – MK 

19.30   Ziemia Lęborska – PL 

20.00              NS Kašava – ČR 

20.30   Żędowianie – PL 



21.00   Uţ tu smrt nesem (NS Kašava) 

21.30   Ishtar dancers 

22.00   Baturim, Tropical live - Rak. 

22.30   Veľký hudobný festivalový ohňostroj 

22.40   FS Ponitran 

23.30   Stretnutie s muzikami (Ponitran, Ekonóm, Turiec) 

 

Dubnický kaštieľ* 

Kaštieľska brána folklóru sa otvára  

18.00 FS Ekonóm 

19.00 Vyhodnotenie Súťaţe o CMS a zdravice druţobných miest 

19.30 Vichodňarom na dzeku, druhim pre pocechu  

(slávnostný večerný program FS Ţeleziar) 

 

28. 8. 2011 Nedeľa 

 
Kostolík na Kalvárii 

09.30  Slovensko-poľská festivalová sv. omša 

javisko ABC 

10.00 – 12.00  Ranné pozdravy 

Grotta s vyhliadkovou veţou  

10.00  Šípová Ruţenka (Dubnické divadlo, Dubnička)*  

športová hala 

15.00  Galaprogram* 

mestský park Rock Star Pub 
18.00  Festivalové ozveny (DH Omšeňanka)  

   

Sprievodné podujatia:  

sprístupnenie expozícií a galérie Dubnického múzea, vyrezávanie 

sochy Svetozára Stračinu, Prejtské hody (DH Bošáčanka 27. 08.             

o 19.00).  

 

*VSTUPNÉ: Dutaf a Dubnický kaštieľ: 1,- €; Galaprogram: 2,- €; 

Ţenský zákon, Šípová Ruţenka: dobrovoľné. Informácie: 

dff@dubnica.eu, mic@dubnica.eu, www.dff.dubnica.eu, 042 44 

55758, 64, 22, 4428386.  



 

NÁHRADNÝ PROGRAM  
V PRÍPADE NEPRIAZNIVÉHO POČASIA 

 

 
25. 8. 2011  ŠTVRTOK 
 

 

MsDK* 

 

Dubničania Dubničanom  

18.00   Ţenský zákon  

19.30   Trenčianska škola tanca  

20.00   Posedenie pri dychovke (DH Dubničanka) 

 

 

26. 8. 2011  PIATOK 

 
10.00 - 18.00 Remeslo má zlaté dno  

10.00 – 18.00 Dubnický jarmok 

 

16.00   V úţitok ľudu odovzdaný!  

 

MsDK* 

18.00   Indonézsky Gamelan 

19.00   FS Technik 

20.00   Otvárací ceremoniál - Svetozár Stračina 

20.30   Po svojom (FS Vršatec)  

22.00   A sme tu (FS Nadšenci) 

23.00   Stretnutie s muzikami (ĽH Nadšenci)  

 

 

 

 



27. 8. 2011  SOBOTA 
 

09.00 - 16.00 Remeslo má zlaté dno  

08.00 – 14.00 Dubnický jarmok 

 

MsDK 

11.00   Všetci, čo sme sa tu zišli  

13.00   Oslavy 67. výročia SNP 

13.30  Spomienka na Mikuláša Senka 

14.00   Súťaţ o Cenu Mikuláša Senka 

 

14.00  Poľská akadémia pri príleţitosti predsedníctva  

  Poľska v Rade EÚ (CNO) 

 

Dubnický kaštieľ 

15.00  Výtvarné spektrum – vernisáţ insity 

17.00  Vitajte u nás! - prijatie zástupcov zúčastnených  

  súborov primátorom mesta 

 

MsDK* 

18.00 FS Ekonóm, 19.00 Vyhodnotenie Súťaţe o CMS a zdravice 

druţobných miest, 19.30 Vichodňarom na dzeku, druhim pre 

pocechu (slávnostný večerný program FS Ţeleziar), 21.30 Ishtar 

dancers, 22.00 Baturim, Tropical live – Rak., 22.30 FS Ponitran, 

23.30 Stretnutie s muzikami (Ponitran, Ekonóm, Turiec)  

 

28. 8. 2011 Nedeľa 
 

Kostol sv. Jakuba   09.30 - Slovensko-poľská festivalová sv. omša 

MsDK   10.00 - 12.00  Ranné pozdravy   

športová hala  15.00 - Galaprogram*   

mestský park  18.00 - Festivalové ozveny (DH Omšeňanka) 

- Rock Star Pub    
 

 

 



Súťaţ o Cenu Mikuláša Senka  
 

Autor ceny výtvarník Vladimír Kubovčiak vychádzal pri tvorbe 

návrhu z dlhoročného vzájomného priateľstva s Mikulášom Senkom 

a dôverného poznania jeho ţivotných peripetií. Hlavnými 

kompozičnými prvkami sú symbol samorastu v spodnej časti, 

samostatné hľadanie, formovanie ako skúsenosť a tvorivé 

ucelenie v časti vrchnej. Rezbár Pavol Ondrejec vynikajúco 

stvárnil predstavu výtvarníka v dreve. V tradícii vyrezávania ceny 

pokračuje František Rajčan. Víťazný súbor získa kópiu Ceny a jeho 

meno bude vyryté do dosky, ktorá je súčasťou Ceny Mikuláša Senka.  

 

Porotcovia pre rok 2011: 

Mgr. Daniela Kľučárová 

Igor Kovačovič 

Ing. Jozef Lehocký 

 

Víťazi Súťaţe o Cenu Mikuláša Senka: 

 

1995 -  Podpoľanec  Detva 

1996 - Zemplín  Michalovce 

1997 -  Lubena  Poluvsie 

1998 -  Turiec  Martin 

1999 -  Podpoľanec  Detva 

2000 -  Goral   Suchá Hora 

2001 -  Kopaničiar  Myjava 

2002 -  Gymnik  Bratislava 

2003 -  Lubena  Poluvsie 

2004 -  Dopravár  Bratislava 

2005 -  nekonala sa 

2006  - Baţalička Príbelce – Plachtince 

2007 - Gymnik Bratislava     

 - Všetečníci Bratislava 

2008 -  Brezová Brezová pod Bradlom  

2009  -  Brezinky Polomka 

2010    - Mladosť Dubnica nad Váhom 



SSÚÚŤŤAAŢŢ  OO  CCEENNUU  MMIIKKUULLÁÁŠŠAA  SSEENNKKAA  
 

Folklórna skupina Blavanka  
Jaslovské Bohunice  

 

Folklórna spevácka skupina 

BLAVANKA bola zaloţená v auguste 

v roku 2001. Zakladateľom a vedúcim 

súboru je Ján Ryška, umeleckou 

vedúcou je Oľga Mikušová. Má 24 

členov a funguje pri Miestnej organizácii Jednota dôchodcov              

v Jaslovských Bohuniciach. Repertoár tvoria ľudové piesne                 

a folklórne pásma, ktoré sú dejom situované zo ţivota obce našich 

starých otcov a materí. Ľubozvučnosť ľudových piesní dotvárajú 

zlatom vyšívané  kroje, ktoré sú dedičstvom po starých rodičoch.   

 

Folklórna skupina Karička  

Druţstevná pri Hornáde a Kostolian  

nad Hornádom   

 

Skupina vznikla v roku 1979                

v Druţstevnej pri Hornáde (okr. 

Košice- vidiek ) a od roku 2003, kedy 

došlo rozdeleniu obce reprezentuje aj obec Kostoľany nad 

Hornádom. Od jej vzniku je vedúcou folklórnej skupiny Mária 

Nigutová a v súčasnosti má 24 členov. Karička sa zameriava  na 

ţivot predkov,  zachovanie piesni, zvykov a tradícií, ktoré zobrazujú 

obradové aj pracovné pásma ako Kerscini, Svadobné obrázky, Na 

mladzenki, Večarki, Kudzeľna chiţa, Doţinki, Mlinárstvo , Varene 

lekvaru a iné. Pravidelne sa zúčastňuje  speváckej súťaţe „Dargovská 

ruţa“ a celoštátnej súťaţnej prehliadky skupín „Nositelia tradícií“. 

Reprezentovala región na FFS vo Východnej, Heľpe, Abovských 

folklórnych slávnostiach, FOLK – FESTe v Košiciach, Hontianskej 

paráde v Hrušove aj v zahraničí.  

 



Folklórna skupina Kuklovjané  

Kuklov 

 

Kuklov, malá dedinka na Záhorí, uţ skoro 

štyridsať rokov ţije folklórom. Najprv dve 

ţeny, nadšené folkloristky, pozbierali v 

sedemdesiatych rokoch všetky zvyky, piesne a tance, ktoré sa v tej 

dobe zachovali. Za celé toto obdobie získala skupina nejedno 

ocenenie, či uţ na okresných, krajských alebo celoslovenských 

súťaţiach. Reprezentovala  Záhorie doma a aj za hranicami. Tento 

rok sa rozhodli oprášiť  a novonaštudovať pásmo „U Muziky“. 

 

Folklórna skupina Likavka  
Likava 

 

Folklórna skupina vznikla v roku 2000. 

Zatiaľ najväčším úspechom. folklórnej 

skupiny je postup na celoštátnu prehliadku 

dedinských folklórnych skupín „Nositelia 

tradícii“ v Banskej Bystrici v roku 2003, kde sa dostali medzi 6 

najlepších a získali cenu a diplom za vynikajúce dramaturgicko-

reţijné stvárnenie likavskej svadby. Folklórna skupina, ktorá má  30 

členov a umeleckým vedúcim je Ján Mudička st., úzko spolupracuje 

s Andreou Jágerovou, ktorá je autorkou mnohých choreografií.  

Svojou prítomnosťou spríjemňuje rôzne slávnostné príleţitosti. Do 

zbierky ich tancov patrí Regrútsky tanec, Faktorský tanec, Likavská 

bursa, Vitie pierok, Klebetnice, Likavská svadba a mnoho ďalších 

hudobných a speváckych čísel. 

 

Folklórna skupina Lubená  
Poluvsie 

 

Folklórna skupina vznikla v obci Poluvsie v roku 

1984 na podnet dlhoročného vedúceho Ing. Jozefa 

Strečanského. Jej zakladateľovi – Jozefovi 

Strečanskému sa podarilo postaviť pevné základy v 



podobe zozbieraných piesní, zvykoslovia a predmetov, ale i v podobe 

zanietenosti ľudí podieľajúcich sa na pôsobení a fungovaní skupiny. 

Folklórna skupina Lubená sa venuje zachovávaniu a prezentovaniu 

ľudových zvykov a tradícií svojej obce a farnosti.  Vedúcim skupiny 

je v súčasnosti Ing. Jozef Beňadik. 

 

Folklórna skupina Praslica 
Kozárovce 

 

Folklórna skupina Praslica vznikla v 

roku 1965. Vo svojom repertoári má 

programové čísla: Vítanie jari, Hrabačky, 

Doţinky, Regrútsku odobierku, 

Svadobnú odobierku, Vianočné koledy, Priadky, Fašiangy, Zimné 

večery, Chodenie s Mikulášom a ďalšie. Skupina je drţiteľkou 

mnohých významných ocenení. Medzi najvýznamnejšie patria: 

bronzová medaila z festivalu Východná, udelilo MK SR, strieborná 

plaketa NOC za dlhoročnú prácu, laureát súťaţnej prehliadky na 

celoštátnej súťaţnej prehliadke Nositelia Tradícií, v máji 2009. 

Vedúcimi skupiny sú Ing. Miloš Ďurovič a Mária Ďurovičová. 

 

SLOVENSKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 
 

Folklórny súbor Ekonóm  
Bratislava 

 

FS Ekonóm vstúpil do folklórneho sveta 

22. mája 1969, keď sa skupina mladých 

milovníkov folklóru z rôznych kútov 

Slovenska rozhodla zaloţiť pri vtedajšej 

Vysokej škole ekonomickej folklórny 

súbor. Repertoár súboru je pestrý a pozostáva z ucelených 

programových blokov i samostatných tanečných, hudobných a 

speváckych čísel z viacerých regiónov: Myjavsko, Topoľčiansko, 

Ponitrie, Tekov, Liptov, Kysuce-Terchová, Podhalie, Horehronie, 

Podpoľanie, Spiš, Šariš, Zemplín. So svojim programom sa súbor 



predstavil na mnohých festivaloch na Slovensku a slovenský folklór 

prezentuje aj v zahraničí – bývalé ZSSR a Juhoslávia, Nemecko, 

Grécko, Bulharsko, Švajčiarsko, Taliansko, Francúzsko, Španielsko, 

Portugalsko, Holandsko, Jemen, Sýria, Izrael a Austrália.  

 

Folklórny súbor Nadšenci  
Trenčín 

 

Folklórne zoskupenie Nadšenci sa na 

folklórnej mape vyskytlo koncom 

roka 2006 a ako občianske zdruţenie 

pôsobí nepretrţite od septembra roku 

2007. V repertoárovej tvorbe sa 

objavujú dve oblasti javiskového prejavu: Prvou je spracovanie 

pôvodného tanečného a hudobného materiálu z Trenčianska, ako aj 

iných oblastí Slovenska. V druhom sa venuje netradičnému humorno 

- umeleckému spracovaniu repertoáru so zábavnou tematikou. 

Nadšencov vo veku 19 aţ 26 rokov si moţno vychutnať na rôznych 

tanečných domoch, festivaloch a slávnostiach doma i v zahraničí. 

Doma sú v Trenčíne, no neobchádzajú Mníchovu Lehotu, Moravu, 

Hrušov či Myjavu. Umeleckým vedúcim je Tomáš Hanáček 

 

Folklórny súbor Ponitran  
Nitra  

 

Folklórny súbor Ponitran vznikol v 

roku 1966 a v súčasnosti pôsobí pri 

Filozofickej fakulte Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre. Po 

mnohé roky sa súbor formoval a 

nakoniec našiel svoju jedinečnosť v repertoári z oblasti Ponitria, 

Tekova, Hontu, ale najmä v gajdošských tradíciách, ktoré vynikajú 

nielen vďaka gajdám, ale aj vďaka typickému spevnému a 

hudobnému štýlu. V terajšej zostave pracuje súbor od roku 2004. Za 

ten čas sa zúčastnil desiatok vystúpení doma aj v zahraničí. Počas 

svojej existencie prezentoval svoj program na festivaloch na 



Slovensku a v zahraničí. Predstavil sa v Poľsku, Maďarsku, 

Juhoslávii, Srbsku, Chorvátsku, Francúzsku, Tunise, Azerbajdţane, 

Španielsku a inde a bolo mu udelených viacero titulov a ocenení. 

 

Folklórny súbor Technik  
Bratislava 

 

je  umelecké teleso Slovenskej 

technickej univerzity v Bratislave,  

pozostávajúce z ľudovej hudby, 

speváckej a tanečnej zloţky. 

Vznikol v roku 1953. Jeho cieľom 

je udrţiavať, pestovať  a scénicky rozvíjať slovenské folklórne 

tradície. Spracováva folklór z rôznych oblastí Slovenska. Vo svojej 

tvorbe kladie dôraz na zachovanie  lokálnych a regionálnych špecifík 

jednotlivých tradičných prejavov. V súčasnosti patrí Technik  k 

najúspešnejším reprezentantom našej tradičnej tanečnej kultúry. V 

posledných piatich rokoch sa stal niekoľko násobným laureátom 

domácich i zahraničných choreografických súťaţí. Umelecký súbor 

vedie Fero Morong a Barbora Morongová. Riaditeľkou súboru je 

Ľubica Mešková.   

 

Folklórny súbor Turiec  
Martin 

 

Folklórny súbor Turiec vznikol v 

roku 1954 a dnes funguje pod 

centrom voľného času Juniorklub v 

Martine. Súbor prezentuje 

slovenský folklór po celom svete. 

Posledných 10 rokov to bol 

Cyprus, Španielsko, Poľsko, Kórea, Brazília a tento rok aj Mexiko v 

Juţnej Amerike. Umeleckým a organizačným vedúcim je Jozef 

Dudka, hudobný doprovod - Ľudová hudba Stračinovci z Turčeka a 

ako inštrumentalista sa predstaví Milan Roob. 



Folklórny súbor Ţeleziar  
Košíc  

 

Súbor pôsobí na slovenskej folklórnej scéne 

od roku 1964. Zameriava sa na prezentáciu 

ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, 

Šariš, Spiš. Je známy špičkovou 

interpretáciou ľudových tancov a 

vynikajúcou ľudovou hudbou v spojení so 

ţenskou speváckou skupinou. Ţeleziar vie 

ohúriť, prekvapiť, vyvolať diskusiu i 

poetickú náladu, zabaviť i rozplakať. No 

podstata ostáva rovnaká - dôsledne ťaţiť z toho najčistejšieho 

ľudového umenia, chrániť, pestovať a šíriť to, čo sa nám zachovalo. 

 

Tanečná skupina ISHTAR 
Trenčín 

  

Ishtar z Trenčína je zdruţením 

šiestich tanečníc,  ktorým je blízky 

orientálny tanec a úspešne sa mu 

venujú uţ niekoľko rokov. Skupina 

vznikla na jar roku 2010 a  od 

svojho vzniku uţ absolvovala 

mnoţstvo verejných i komerčných 

vystúpení na Slovensku i v 

zahraničí. Na tohtoročnej 

medzinárodnej súťaţi orientálneho 

tanca v Liptovskom Mikuláši  

získala 1. miesto v arabskom folklóre a 2. miesto v klasickom 

orientálnom tanci. Základ repertoáru skupiny tvoria skupinové i 

sólové tance v klasickom orientálnom štýle, tieţ folklórne  či 

moderné formy orientálneho tanca. Skupinu vedie Eva Chupáčová – 

Farisa. 

 

 



ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 
 

Folklórny súbor Kašava 
Česko 

 

pôsobí na Zlínsku uţ 40 rokov. 

Venuje   sa folklóru a zvykosloviu 

zo západného a juţného Valašska 

a čiastočne aj z priľahlých oblastí 

luhačovického Zálesí a východnej 

Hané. V roku 2009 súbor získal 

titul Laureáta MFF Stráţnica za spracovanie materiálu luhačovického 

Zálesí. Repertoár súboru tvoria okrem tancov scénické hudobno-

tanečno-dramatické pásma, vychádzajúce z ľudových obradov a 

zvykov. Špecifikom Kašavy je obnovovanie zaniknutých 

zvykoslovných vianočných a fašiangových hier.  Dôleţitou súčasťou 

je práca s deťmi – 5 detských folklórnych súborov s 200 deťmi. 

Vedúcou tanečnej zloţky sú Ondřej Pavlištík a Anna Macháčková, 

primášom cimbalovej muziky je Petr Král, organizačným vedúcim je 

Radek Vitovský. 

 

Folklórny súbor Keramicar  
Macedónsko 

 

Súbor vznikol v roku 1954 a v 

súčasnosti má 250 členov, z 

ktorých najväčšiu časť tvoria ţiaci 

a študenti. Keramikár absolvoval viac neţ 3500 koncertov a zúčastnil 

sa na mnohých festivaloch, kultúrnych podujatiach, oslavách. Vďaka 

kvalitnému programu získal mnoho ocenení ako napr. „Srebren 

gerdan“ v Dijon vo Francúzsku. Súbor nahral mnoho LP platní 

národných ľudových piesní. 

 

 

 



Folklórny súbor Żędowianie  
Poľsko 

 

Účinkuje v druţobnom meste 

Dubnice nad Váhom v Zawadzkom. 

Vedúcou je Jadwiga BREGUŁA. 

Počet členov 12. V repertoári 

súboru sa nachádzajú tance ako Krakowiak, Polonez, Trojak, 

sliezsky tanec a iné.  

 

Folklórny súbor Ziemia Lęborska  
Poľsko 

 

Je mnohogeneračný folklórny 

súbor. Je základňu tvorí mládeţ a 

deti. Myšlienka vzniku súboru 

vznikla v roku 2004 v Zdruţení 

Lebork sv. Jakuba. V repertoári 

súboru sa nachádzajú tance a 

piesne Kašubov a iných regiónov Poľska. Súbor je doprevádzaný 

akordeónom, klarinetom, husľami a regionálne špecifickými 

nástrojom „burczybas“ a „diabelskie skrzypce“. Súbor sa prezentoval 

viackrát na Slovensku, ale aj v Maďarsku, Nemecku, Česku a 

Macedónsku. 

 

Baturim a Tropical live  
Rakúsko 

 

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. 

 

Gamelan indonézsky súbor 
Bratislava 

 

Gamelan (indon. gamelan = 

kladivo) je typický názov 

hudobného telesa bicích 

nástrojov pre Indonéziu. 

Typ tohto gamelanu je 

“Gong Kebyar” a pochádza 

z Bali. “Kebyar” je 

doslovne blesk a v tomto prípade označuje schopnosť orchestra hrať 

prudko a výbušne. Z hudobných nástrojov prevaţujú v orchestri 

perkusie ako sú gongy a rôzne druhy xylofónov a podobných 

nástrojov, ale nechýbajú ani bubny, bambusové flauty či dokonca 

hoboj alebo rytmické drievka claves. Hudobníci pochádzajú z 

rôznych krajín a kultúr. Aţ na pár výnimiek to sú väčšinou amatéri, 

no všetkých spája láska k hudbe a vášeň pre spoznávanie nových 

kultúr a tradícií. 

 

DUBNICKÉ FOLKLÓRNE SÚBORY 
 

Folklórny súbor Vršatec  
 

Vznikol v roku 1953 ako 

neveľká spevácka skupina, 

ktorá sa potom začala 

rozrastať o tanečnú a hudobnú 

zloţku. 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 ţivotného optimizmu. 

Významná a rozsiahla je činnosť súboru v oblasti reprezentácie 

slovenského ľudového umenia doma i v zahraničí. Vedúcim súboru 

je Jozef Martinka. 

 

FS Senior klub Vršatec  
 

Vznikol pri príleţitosti osláv 

50. výročia FS Vršatec 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 rad vystúpení, prezentuje sa na 

podujatiach poriadaných Mestským úradom Dubnica nad Váhom. Od 

svojho vzniku je súbor kaţdoročným hosťom Celoslovenského 

festivalu seniorských folklórnych súborov v Krivosúd-Bodovke a 

Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve. Vedúcim súboru je 

Imrich Tinath.  

 

 

FS Mladosť  

a Spevácka skupina 

Dubnička  

 
FS Mladosť vznikol z pôvodne 

estrádneho krúţku, v ktorom 

okrem ľudového tanca pôsobila 

aj jazzová hudba a dramatický 

krúţok. 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. Prvým 

vedúcim bol Jozef Mišák. Koncom roku 1969 sa súbor rozšíril o 

hudobnú zloţku. Pracoval pod Stredným odborným učilišťom 

strojárskym pri ZŤS Dubnica nad Váhom. Jeho členmi boli prevaţne 

učni spomínaného učilišťa a do roku 1995 bol dotovaný učilišťom.  

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. Od roku 2004 sa súbor 

intenzívnejšie zameriava hlavne na ľudovú kultúru oblasti Dubnice 

nad Váhom a jej samotnej. Výsledkom bolo zaloţenie speváckej 

skupiny Dubnička, ktorá spolupracuje na rôznych projektoch 

zameraných na miestnu ľudovú kultúru. Jej členskú základňu tvorí 7 

bývalých členiek dubnických súborov, ktoré si ku svojím 

vystúpeniam prizývajú hostí, či iné súbory. V roku 2010 súbor získal 

Cenu Mikuláša Senku. 

 

Detský folklórny súbor Prvosienka  
 

Vznikol v roku 1980 a 

pracuje pri Základnej 

umeleckej škole v 

Dubnici nad Váhom. 

Jeho členmi sú ţiaci 

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 súťaţí a prehliadok. Počas 

roka vystupuje príleţitostne na slávnostných akciách, festivaloch a 

iných podujatiach. Umeleckou vedúcou súboru je Magdaléna 

Furmánková a ľudovú hudbu vedie František Róţa. 



POZVÁNKY 
 

Ţenský zákon  
 

Jedinečné stvárnenie najobľúbenejšej 

hry Jozefa Gregora Tajovského 

"ŢENSKÝ ZÁKON", v ktorej sa spája 

divadlo, folklór a hlavne humor. 

Dubnické divadlo v spolupráci s FS 

Mladosť a FSSk Dubnička doteraz 

reprezentovali mesto s touto hrou na 

celoslovenských divadelných prehliadkach ako Divadelný Trebišov a 

Paláriková Raková, kde získali striebornú medailu Jána Palárika a 

mimoriadne ocenenie. Okrem stoviek divákov v Dubnici, potešili aj 

návštevníkov folklórneho festivalu s názvom Turčianske slávnosti 

folklóru v Martine. Hra o ţenských pletkách, láske, bohatstve 

popretkávaná krásnymi ľudovými melódiami a tancami. 

 

Insita v Dubnickom kaštieli   
 

Od 25.8. 2011 bude v novorekonštruovaných 

priestoroch Dubnického kaštieľa v Dubnici 

nad Váhom sprístupnená výstava, na ktorej 

budú prezentované diela neprofesionálnych 

výtvarných umelcov – účastníkov 48. 

ročníka celoštátnej postupovej súťaţe a 

prehliadky neprofesionálnej výtvarnej tvorby 

Výtvarné spektrum 2011 v kategórii insita. 

Podujatie Výtvarné spektrum nadväzuje na 

viacročnú úspešnú tradíciu podujatia 

Výtvarná Dubnica, ktoré vzniklo v 60. 

rokoch minulého storočia v Dubnici nad 

Váhom. Ambíciou organizátorov navrátiť 

vrcholné podujatie neprofesionálnej výtvarnej tvorby na Povaţie – 



do Trenčína a Dubnice nad Váhom. Vernisáţ výstavy sa uskutoční 

27. 8. 2011 o 15.00 hod. v Dubnickom kaštieli. Súčasťou výstavy 

bude seminár na tému insitná tvorba, ktorý sa uskutoční 27. 8. 2011 o 

10.00 hod.  

 

Trhy umeleckých remesiel  
 

Trhy ľudových a umeleckých remesiel sú pravidelnou súčasťou 

Dubnického folklórneho festivalu.  Zúčastňujú sa ich drobní 

remeselníci a ţivnostníci z celého Slovenska Návštevníci DFF  tohto 

roku môţu vidieť najmä tieto druhy činností: výrobu krojovaných 

bábik, tkanie kobercov, podmaľbu na sklo, riasenie krojov, 

krosienkovanie, vyšívanie, drevovýrobu,  keramiku, drôtené 

predmety, domáce oblátky, ručne vyrábané noţe, prírodné kamene,  

šúpolky, sviečky, vosk, sklenené predmety, koţené predmety, atď. 

Veľká časť účastníkov svoju výrobu aj predvádza. Samozrejme 

všetky výrobky si je moţné kúpiť. Trhy ľudových a umeleckých 

remesiel sa uskutočnia pred Dubnickým kaštieľom v piatok 27. 8. 

2011 od 9.00 – 20.00 hod a v sobotu 28.8. 2010 od 8.00 – 16.00 hod. 

 

 

Trenčianska 

škola tanca I.  
Počas krátkeho kurzu sa budete môcť 

priučiť ľudovému tanečnému umeniu. 

Škola sa zameriava na tance 

trenčianskeho regiónu. Do tanca hrá DH 

Dubničanka. Vyučujú sa tance z oblasti 

Dubnice nad Váhom: čardáš a 

špacírpolka.  
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STRIEBORNÍ SPONZORI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAMP SVORADA, s.r.o.
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