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Milí priatelia folklóru!
Mám úprimnú radosť
z toho, že naše Podroháčske folklórne slávnosti sa
konajú už po 40-krát a neustále sa tešia záujmu tisícov domácich i zahraničných hostí, divákov i účinkujúcich. Výročie je udalosť, kedy sa minulosť spája s prítomnosťou, aby pripravili základ budúcnosti.
Vznik festivalu v Zuberci prispel k prebudeniu
a oživeniu folklórnej tradície medzi obyvateľmi Zuberca, výrazne prispel
k jeho propagácii na Slovensku i v zahraničí.
Tento rok slávime okrúhle výročie, ktoré si pripomenieme
aj výstavou fotografií pod názvom „SPOMIENKY“ v Múzeu oravskej dediny.
Podroháčske folklórne slávnosti nie sú len sviatkom piesní,
tancov, hovoreného slova a ľudového remesla. Sú aj miestom
milých a priateľských stretnutí v srdečnom a pohostinnom
prostredí.
Zuberec – obec, ktorá ponúka návštevníkom mnoho zaujímavostí a zážitkov, najmä z prekrásnej prírody, Roháčov. V lete
otvára široko svoju náruč členom folklórnych kolektívov i tisícom divákov, ktorí sa živo zaujímajú o ľudovú kultúru. Za
40 rokov sa ich vystriedalo neúrekom, na pódiu amfiteátra účinkovali všetky folklórne kolektívy z Oravy, takmer všetky významné súbory zo Slovenska a veľmi veľa súborov zo zahraničia.
Slávnosti sú pre Zuberčanov vždy sviatkom. A to aj napriek
tomu, že príprava podujatia je náročná a nie je možná bez zodpovednej a obetavej práce stovky nadšencov, organizátorov,
členov prípravného výboru, pracovných komisií, technického
personálu i štedrých sponzorov.
Štyridsať rokov trvania slávností dokázalo opodstatnenosť
ich konania, spočívajúcu v neustálom, ba zvyšujúcom sa záujme účinkujúcich a divákov. Od skromných začiatkov po dnešný
trojdňový medzinárodný festival, s viacerými sprievodnými podujatiami, prešli slávnosti viacerými míľnikmi. Už po dvadsiatyštvrtýkrát je súčasťou festivalu Oravský tradičný jarmok oživených remesiel, pred dvadsiatimi rokmi sa festival rozšíril
na tri dni s piatkovým programom v obci Oravský Biely Potok,
v roku 2000 prevzala obec Zuberec zodpovednosť za podroháčsky festival ako hlavný organizátor. V súčasnosti je to festival, ktorého sa v posledných rokoch zúčastňuje viac ako
1300 účinkujúcich z viacerých krajín.
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Vážení priatelia,
chcel by som poďakovať všetkým, ktorí sa zapájali do organizácie 40-tich ročníkov slávností v akejkoľvek podobe a forme. Ďakujem najmä spoluorganizátorom: Oravskému kultúrnemu stredisku, Oravskému múzeu P. O. Hviezdoslava, Žilinskému samosprávnemu kraju, obciam Oravský Biely Potok
a Habovka. Ďakujem tiež tým, ktorí pripravili jubilejný ročník
Podroháčskych folklórnych slávností, v ktorom si môžeme pripomenúť a oceniť tých najaktívnejších v poslednom desaťročí.
Pričinením všetkých sa podarilo v Zuberci vytvoriť neopakovateľnú atmosféru. Veríme, že do ďalšieho desaťročia vykročíme
so spoľahlivým tímom spolupracovníkov, privítame množstvo
zaujímavých programov folklórnych kolektívov a tisíce vďačných divákov v neopakovateľnej atmosfére podroháčskych slávností.
Ing. Vladimír Šiška
starosta obce Zuberec

Vážené dámy a páni, milovníci ľudových tradícií,
už po 40. raz sa malebnou rázovitou dedinkou Zuberec budú niesť tóny ľudovej hudby a spev folkloristov zo Slovenska i zahraničia na Podroháčskych
folklórnych slávnostiach.
Orava po roku opäť ožije
krásou folklóru a otvorí svoje brány milovníkom tradícií a ľudového umenia. Tento rok však bude výnimočný, jubilujúci. Už dlhých
40 rokov oživuje festival jedinečné bohatstvo našich
starých rodičov, bohatstvo,
ktoré vytvorili a uchovali
mnohé generácie pred nami.
Silné puto k ľudovým tradíciám, ktoré sa dedia z pokolenia na
pokolenie bez toho, aby stratili na svojej autentickosti, je viditeľné v celom Žilinskom kraji. Ľudové zvyky a tradície tvoria
súčasť nášho kultúrneho dedičstva, sú nevyčerpateľnou studnicou histórie nášho národa, a preto je dôležité oživovať ich, aby
neostali zapadnuté prachom. No a kde inde oživotvoriť toto
bohatstvo ako v oravskom regióne? Už len pohľad na krásnu
prírodu Oravcov si vás podmaní. Pasúce sa ovce na voňavých
zelených lúkach, majestátne Roháče, čisté žblnkotajúce potoky. Príroda si ozaj dala na tejto časti Slovenska záležať. No Orava, to je i folklór, ktorý je s ňou neodmysliteľne spätý. Šírenie
a oživovanie ľudových piesní, zvykov a tancov pomáha spoznávať a upevňovať svoje korene, prebúdza úctu k rodnému
kraju a vytvára k nemu pevné puto. A práve Podroháčske folklórne slávnosti sú príležitosťou, akýmsi silným impulzom, aby ten
prameň, ktorý dáva nášmu životu skutočnú silu, vytryskol na
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povrch, a preto ho nepremárnime a spoločne sa vydajme na
cestu spoznávania života našich praotcov.
Vážené dámy, vážení páni, milí priaznivci folklóru,
verím, že si z týchto troch dní odnesiete veľa hlbokých
a nevšedných zážitkov, aké nám dokáže sprostredkovať iba výnimočná hudba a nádherný ľudový tanec. Zároveň by som rád
poďakoval všetkým, ktorí sa počas štyridsiatich rokov festivalu
podieľali na jeho organizovaní a sprostredkovaní jedinečnej
atmosféry, ktorú so sebou tento folklórny sviatok prináša, a rovnako i folkloristom, ktorí aj takýmto spôsobom s nadšením
a láskou udržujú tradície našich predkov. Pozývam všetkých
fanúšikov folklóru zvlášť na nedeľný program do Zuberca. Pódium Podroháčskych slávností bude patriť prezentácii ľudových
kolektívov a jednotlivcov zo Žilinského samosprávneho kraja.
V mene spoluorganizátorov prajem folklórnym slávnostiam, aby
atmosféra im vlastná aj v roku 2015 vyčarila na vašich tvárach
úsmev, na tele zimomriavky a v duši pokoj.
Ing. Juraj Blanár
predseda Žilinského samosprávneho kraja

Slovo jubilantovi
Sviatok nielen oravského folklóru – Podroháčske
folklórne slávnosti, si pripomínajú 40. výročie svojej
existencie. Najmä zásluhou
obetavých ľudí, členov
oravského folklórneho hnutia, nositeľov a odovzdávateľov tradície, sa stali miestom opätovných návratov
k čistému, pôvodnému
a pre nás všetkých i prirodzenému. Výsledkom štyroch desaťročí poctivej
a umnej práce je festival
vnímaný ako popredný, významný a jedinečný v rámci celého Slovenska.
Podroháčskym folklórnym slávnostiam sme, mnohí z nás
ako profesionálni kultúrni pracovníci, autori programov či účinkujúci, obetovali veľa času, síl a myšlienok. Vzájomne nás inšpirovali a obohacovali. Každoročne sa radi i stretávame v čarokrásnom prostredí pod Roháčmi, aby sme prezentovali trvácne bohatstvo oravskej ľudovej kultúry. Spomienky na chvíle strávené na javisku – i potom, za javiskom, v skanzene, či pri stánku s priateľmi, v nás ožijú i tento rok.
Naozaj, už veľa vody pretieklo Studeným potokom. Za tých
štyridsať rokov veru i nejednu lavicu odniesol. Ale predsa.
I dnes spomienky ožívajú – akoby to bolo nedávno...
Písal sa rok 1976. Z podnetu vtedajších okresných funkcionárov – Milana Kleňa, Eleny Hrnčiarikovej, riaditeľa Okresné5

ho osvetového strediska Vladimíra Durkhota a, pravdaže, Zuberčanov – predsedu MNV Tomáša Škerdu, sa z myšlienky stala skutočnosť. Podroháčske folklórne slávnosti - festival venovaný spomienke na významnú dejinnú udalosť národnej histórie - Slovenské národné povstanie. Na provizórnom pódiu sa
na lúke v Brestovej vtedy predstavili štyri folklórne skupiny.
Podnes ešte niektorí spomínajú na prvý krojovaný sprievod zo
Zuberca.
Zámer zachovať a prezentovať tradičné kultúrne symboly
Oravy sa od prvého ročníka ujal presvedčivo a prekvapivo nadšene. Už od druhého ročníka sa, po vzore už vtedy úspešných
festivalov v Detve a Východnej a po rozsiahlom prieskume ľudovej kultúry Oravy v rokoch 1976 a 1977, ktorého autorom
bol Ing. Viliam Gruska, položili aj súčasné základy dramaturgie festivalu. To bol čas oživovania, iniciovania nových folklórnych skupín, folklórneho hnutia, ktoré je výrazne aktívne
podnes.
V čase sa ľudia menili, odchádzali. Duša festivalu však ostávala. Inšpirovaná podnetmi a myšlienkami nových generácií
tvorcov a usporiadateľov festival dozrel do dnešnej podoby.
V programoch, dnes už medzinárodného festivalu, sa každoročne prezentuje viac ako tisícka účinkujúcich. Od nositeľov
tradície po tých najmladších.
V spleti prúdov súčasného sveta náš festival dozrel a darí sa
ho udržať ako miesto, kde sa prezentujú čisto folklórne prejavy.
Oravcom v nich stále patrí dominantné miesto. Záujem divákov o programy folklórnych skupín i bezprostrednosť detských
interpretov v programoch detských folklórnych súborov, sú
dôkazom životaschopnosti oravskej kultúry. Je radosť sa dívať,
ako v čase deti dospievajú a neskôr sa na javisko vracajú už
ako dospelí účinkujúci aj s vlastnými deťmi. Na festivale sa od
roku 2009 v samostatnom programe Žilinského samosprávneho kraja pravidelne prezentujú i najvyzretejšie kolektívy z Kysúc, Liptova, Turca a horného Považia. Dramaturgiu festivalu,
najmä v ostatnom období, obohacujú ďalšie regionálne programy, na ktorých sa už takto samostatne prezentovalo Podpoľanie či Ponitrie.
Druhým životom festivalu sa stal priestor Múzea oravskej
dediny, ktorý žije ľudovými remeslami i spevom a tancom na
malom pódiu. Pastvou pre oči je krojovaný sprievod od zvonice k amfiteátru. To všetko spolu vytvára nezameniteľnú podobu
festivalu. Tú, ktorá je dôvodom návratov.
I ja preto rád a úprimne ďakujem. Zuberčanom, osobnostiam ľudovej kultúry, členom folklórneho hnutia – účinkujúcim, ktorí na javisku v Brestovej v piesni a tanci odovzdávajú
kus svojho srdca a napokon všetkým, ktorí akoukoľvek mierou
prispievajú k tomu, že Podroháčske folklórne slávnosti sú také,
aké sú.
PhDr. Miroslav Žabenský
riaditeľ Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne
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OBEC ZUBEREC
ŽILINSKÝ SAMOSPRÁVNY KRAJ
ORAVSKÉ KULTÚRNE STREDISKO
ORAVSKÉ MÚZEUM P. O. HVIEZDOSLAVA
OBCE ORAVSKÝ BIELY POTOK A HABOVKA
pozývajú na

MEDZINÁRODNÝ FOLKLÓRNY FESTIVAL

40
KLÓRNE SLÁ
VNOSTI
40.. PODROHÁČSKE FOL
FOLKLÓRNE
SLÁVNOSTI
7. – 9. augusta 2015

Zuberec – Brestová

PROGRAM
PIATOK 7. AUGUST 2015
Oravský Biely Potok

18.30 HRAJTE MI HUSLIČKY
Ľudové hudby vyhrávajú po dedine
Športové ihrisko

19.00 PRIVÍTANKA
Účinkujú: Detský folklórny súbor a ženská spevácka
skupina z Oravského Bieleho Potoka
20.00 V TOM BIELOM POTOKU – UŽ DVADSIATYKRÁT
Účinkujú: KOLECZKOWIANIE (Poľsko), OSTROHA
(Írsko), BURSA HALK OYUNLARI (Turecko), SKUS
IVAN BRNÍK SLOVÁK JELISAVEC (Chorvátsko),
LISETS (Bulharsko)
22.00 TANEČNÁ ZÁBAVA
Kultúrny dom Zuberec

18.00 SPOMIENKOVÝ PROGRAM
Slávnostný program k 40-ročnému jubileu
Podroháčskych folklórnych slávností
Príprava, scenár, réžia: Miroslav Žabenský,
Oľga Žabenská, Pavol Šroba
20.00 – 21.00 MUZIKANTSKÉ PÓDIUM
ĽH STRUNA a DĽH STRUNKA zo Zuberca
21.00 – 23.00 TANEČNÁ ŠKOLA
Vedie PODROHÁČSKA FOLKLÓRNA SKUPINA
zo Zuberca
Spoluúčinkujú: SKORUŠINA z Liesku, LIMBORA
(Česko) a KRAJANIA
23.00 – 01.00 ĽUDOVÁ VESELICA
Vedie hudba ľudová STRUNA

SOBOTA 8. AUGUST 2015
Múzeum oravskej dediny

12.00 SPOMIENKY NA 40 ROKOV PODROHÁČSKYCH
FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
Otvorenie výstavy
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13.00 EŠTE MA LEN KOLÍSALI, UŽ MA ZAŇHO SĽUBOVALI
Fragmenty z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava
Príprava, scenár, réžia: Elena Beňušová
14.00 NA ZVONICI ZVONIA
Sprievod súborov a skupín zo skanzenu k amfiteátru
Uvádza: Richard Janoštín
Amfiteáter

14.30 SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE 40. PFS
Prezentácia účinkujúcich, príhovor starostu obce,
Zuberčania
15.00 POZDRAVY ZUBERČANOV
DFS ROHÁČIK a PODROHÁČSKA FOLKLÓRNA
SKUPINA zo Zuberca
Príprava, scenár, réžia: Daniela Žuffová
15.30 VESELO NA BRESTOVEJ
Účinkujú: ROZSUTEC zo Žiliny, MAGURA z
Kežmarku, ORAVAN z Nižnej a SKORUŠINA z Liesku
Príprava, scenár, réžia: Ľubomír Jarolín
16.30 OŽIVENÉ MELÓDIE
Program ľudových hudieb, účastníkov letnej tvorivej
dielne v Zuberci
Príprava, scenár, réžia: Alžbeta Čadecká
16.45 KRAJANIA
Program súborov a sólistov Slovákov žijúcich
v zahraničí
Účinkujú: folklórne súbory OSTROHA (Írsko),
LIMBORA (Česko) a SKUS IVAN BRNÍK SLOVÁK
JELISAVEC (Chorvátsko)
Príprava, scenár, réžia: Ľubomír Jarolín
17.45 NAČIERANIE
Scénický program oravských folklórnych skupín,
ľudových hudieb a sólistov uvádzaný pri príležitosti
40. ročníka festivalu
Účinkujú: folklórne skupiny KÝČERA zo Zázrivej,
PÁRNIČAN z Párnice, PODROHÁČSKA FOLKLÓRNA
SKUPINA zo Zuberca, RABČIČANKA z Rabčíc,
MAGURA zo Sihelného, CHARITA z Hornej Lehoty,
GORAL zo Suchej Hory, folklórna skupina z Babína
a z Brezovice, spevácke skupiny SENKOVÁ z Podbiela
a Oravského Bieleho Potoka, speváčky z Oravskej
Polhory, gajdošské ľudové hudby z Oravskej Polhory
a Sihelného, ľudové hudby zo Zuberca, Karola Šimeka
zo Suchej Hory a Klimekovcov z Habovky, detský
folklórny súbor ROHÁČIK zo Zuberca a sólisti
zo Zuberca, Rabčíc, Oravskej Polhory a Oravského
Veselého
Príprava, scenár, réžia: Miroslav Žabenský, Oľga
Žabenská
19.45 POZDRAVY JUBILEU
Účinkujú: BURSA HALK OYUNLARI (Turecko),
KOLECZKOWIANIE (Poľsko), DEMIŽÓN zo Strážnice
(Česko), LISETS (Bulharsko)
Príprava, scenár, réžia: Pavol Šroba
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20.45 CHODIEVAL BY SOM K VÁM...
Profilový program jubilujúceho folklórneho súboru
KOPANIČIAR z Myjavy
22.00 – 24.00 NA LÚKE PRI KOLIBE
Spievajte a tancujte pri ľudovej hudbe
Príprava: Richard Janoštín

NEDEĽA 9. AUGUST 2015
8.30

STUDENOU DOLINOU FURMANI IDÚ
Sviatočná furmanka spod Klimkovho vŕšku do Zuberca
a Múzea oravskej dediny v Brestovej
Príprava: Pavol Šroba

Múzeum oravskej dediny

9.00

SLÁVNOSTNÁ SVÄTÁ OMŠA

Amfiteáter

10.30 VITAJTE V ZUBERCI
Účinkujú: DFS ROHÁČIK a PODROHÁČSKA
FOLKLÓRNA SKUPINA zo Zuberca, folklórna skupina
BUČNÍK z Habovky a ženská spevácka skupina
z Oravského Bieleho Potoka
Príprava, scenár, réžia: Daniela Žuffová
11.00 KOLOM KOLOM DO KOLA
Program detských folklórnych súborov z Oravy a ich
hostí
Účinkujú: PILSKO z Oravského Veselého,
PODBIELAN z Podbiela, ROHÁČIK zo Zuberca,
SIHELČEK zo Sihelného, TRNKÁRIK zo Žaškova,
VIENOK zo Štefanova nad Oravou, KAŠUNKA
z Rabčíc, STUDNIČKA spod Babej hory z Oravskej
Polhory a VIENOK z Bratislavy
Príprava, scenár, réžia: Miroslav Žabenský,
Pavla Ganobčíková
12.15 KRAJANIA
Program súborov a sólistov Slovákov žijúcich
v zahraničí
Účinkujú: OSTROHA (Írsko), LIMBORA (Česko)
a SKUS IVAN BRNÍK SLOVÁK JELISAVEC (Chorvátsko)
Príprava, scenár, réžia: Ľubomír Jarolín
13.15 JUBILANTI JUBILANTOVI
Program folklórnych súborov Žilinského
samosprávneho kraja pod záštitou jeho predsedu
Ing. Juraja Blanára
Účinkujú: ROZSUTEC zo Žiliny, TURIEC z Martina,
DREVÁR z Krásna nad Kysucou, SKORUŠINA z Liesku
a folklórna skupina LIKAVA z Likavky
Príprava, scenár, réžia: Miroslav Žabenský
14.30 NA ORAVE DOBRE
Účinkujú: ORAVAN z Nižnej, SKORUŠINA z Liesku,
ORAVAN Senior z Nižnej a detský folklórny súbor
ORAVANČEK pri ZUŠ Nižná
Príprava, scenár, réžia: Ľubomír Jarolín
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15.45 ZÁVEREČNÝ PROGRAM
Účinkujú: DEMIŽÓN zo Strážnice (Česko), LISETS
(Bulharsko), KOLECZKOWIANIE (Poľsko), detský
folklórny súbor VIENOK z Bratislavy, KOPANIČIAR
z Myjavy, BURSA HALKO YUNLARI (Turecko),
MAGURA z Kežmarku
Príprava, scenár, réžia: Pavol Šroba

SPRIEVODNÉ PROGRAMY V MÚZEU ORAVSKEJ DEDINY

XXIV. ORAVSKÝ TRADIČNÝ JARMOK OŽIVENÝCH REMESIEL
Spomienky na 40 rokov Podroháčskych folklórnych slávností
Výstava, objekt č. 20 – Rabčice
IZBA V IZBE
Umelecká tvorba z drôtu inšpirovaná tradičnou
kultúrou Slovenska a Walesu
Autorka: Julia Griffiths Jones, Wales
Výstava, objekt č. 16 – Dolná Lehota
VESELO NA RÍNKU
Otvorená scéna pre kolektívy a sólistov na rínku v múzeu
Nedeľa 9. august 2015 13.00 – 16.00
ALTERNATÍVA NEPRIAZNIVÉHO POČASIA
Programy sa uskutočnia v kultúrnych domoch v Oravskom
Bielom Potoku (piatok) a v Zuberci.
Zmena programu vyhradená!
CENY DENNÉHO VSTUPNÉHO
Základné: 5 €
Zľavnené: 2 € (deti vo veku 6 – 15 rokov, držitelia preukazu
ZŤP – s preukazom ZŤP, dôchodcovia nad 70 rokov)
Deti vo veku do 6 rokov majú vstup zdarma.
Vstupenka je platná aj do Múzea oravskej dediny
Vstup aj na kultúrne poukazy.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
V nedeľu 9. 8. 2015 v čase od 9.00 do 18.00 hod. bude úplná uzávierka cesty zo Zuberca do Roháčov. Zo Zuberca do
areálu festivalu premáva bezplatná kyvadlová doprava.
10

SOBOTA 8. AUGUSTA 2015
Múzeum oravskej dediny

12.00 SPOMIENKY NA 40 ROKOV PODROHÁČSKYCH
FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ
Výstava fotografií uplynulých ročníkov festivalu
Pod Roháče, do prekrásneho kúta oravskej prírody, dnes
chodí veľa návštevníkov. Cieľom ich cesty je pookriať na tele
i na duši tam, kde stále zostáva krištáľovo čistá voda a vzduch.
Uprostred leta, na začiatku augusta, tu prichádzajú mnohí aj
s ďalším cieľom - byť účastnými na krásnom podujatí - Podroháčskych folklórnych slávnostiach.
Jedni tu smerujú, aby v slove, piesni a tanci priniesli časť
bohatstva svojho rodu, obce. Prichádzajú ako výnimoční a neopakovateľní nositelia starých tradícií, vzdávajúci hold a poctu
svojím predkom. Tí druhí, diváci, prichádzajú v úžase vzhliadnuť toto bohatstvo uchované a zveľaďované až do dnešných
čias.
Od prvého po štyridsiaty ročník slávností sa zmenilo mnohé. Ľudového umenia a tradícií, ktoré sa uchovali do dnešných
dní najmä zásluhou stoviek nadšencov a milovníkov folklóru
a jeho organizátorov, sa však žiadne zmeny nedotkli.
Práca súborov a folklórnych skupín si zaslúži obdiv a úctu.
Určite by bolo treba pri príležitosti jubilejných 40. slávností
mnohých vymenovať, poďakovať. Mohlo by sa však stať, že si
my, súčasní organizátori na všetkých nespomenieme, a preto
sa pokúsime aspoň vo fotografii a dokumentoch priblížiť súčasníkom čo to o slávnostiach od ich počiatku po dnešok. Nech
je aj táto malá výstava príspevkom ku spomienkam a vďake za
nádherných ľudí z Oravy, čo milujú svoj kraj a uchovali po
svojich predkoch to úžasné umenie a múdrosť vloženú do mnohých piesní, tancov, zvykov a obyčajov.
1976 - 2005

2005 - 2015

Obsahový koncept výstavy, výber
a zhromaždenie dokumentov:
PhDr. Cecília Matysová
Výtvarno-technické riešenie:
Jozef Jandura
Spolupráca: Ján, Lacko,
Pavol Šroba, Vladimír Žuffa
Fotografie: archív Oravského kultúrneho strediska v Dolnom Kubíne,
Obecného úradu Zuberec, Ing. Lýdia
Vojtaššáková, Vladimír Žuffa

Obsahový koncept výstavy, výber
a zhromaždenie fotografií:
Mgr. Pavol Šroba
Technické riešenie:
Mgr. Pavol Šroba, Vladimír Žuffa
Spolupráca: Mgr. Richard Janoštín,
Mgr. Zuzana Šrobová, Vladimír Žuffa
Fotografie: archív Obecného
úradu v Zuberci,
Katarína Pilarčíková, Vladimír Žuffa,
Mgr. Richard Janoštín

IZBA V IZBE
Umelecká tvorba z drôtu inšpirovaná tradičnou
kultúrou Slovenska a Walesu
Autorka: Julia Griffiths Jones, Wales
Výstava, objekt č. 16 – Dolná Lehota
Pri svojej prvej návšteve Slovenska (1979) sa waleská výtvarníčka Julia Griffiths Jones zoznámila s ľudovým umením.
Neskôr sa sem vrátila, aby si osvojila drotárske zručnosti. Zváraním drôtu do tvaru objektov, z domácností na Slovensku a vo
Walese, vytvorila súvislosti medzi dvoma krajinami. Výstava
Izba v izbe vznikla spracovaním tradičného materiálu tradičnou technológiou, no celkom netradičným spôsobom.
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SOBOTA 8. AUGUSTA 2015
13.00 EŠTE MA LEN KOLÍSALI, UŽ MA ZAŇHO SĽUBOVALI
Fragmenty z Oravského múzea P. O. Hviezdoslava
Príprava, scenár, réžia: Elena Beňušová
Výber životného partnera na Orave
Na Orave pri výbere životného partnera v minulosti takmer
vždy zasahovali do rozhodovania svojich detí rodičia. Tí sa
riadili predovšetkým majetkovými pomermi. Zaužívaný zvyk,
že sa zberali – sobášili mladí zo svojej dediny, prípadne farnosti, vychádzal zo želania rodičov, aby sa netrhali majetky.
Uprednostňovali predovšetkým rozšírenie majetku o kus poľa,
najlepšie ak bolo možné priorať roľu k roli. Túto skutočnosť
najlepšie vystihuje vyjadrenie: Keby koza mala štvrtku (plošná
miera), aj tá by sa vydala. Inokedy bolo potrebné získať do domu
potrebnú pracovnú silu. Prínosom bola aj vyššia finančná čiastka
ako súčasť vena – tisícka do truhly, ale tiež krava, či jalovica.
Okrem dobrého zdravotného stavu u mladého človeka oceňovali predovšetkým jeho pracovitosť a šikovnosť. Krása už nebola taká podstatná, ale u dievčat ani celkom zanedbateľná.
V súvislosti s voľbou životného partnera platila aj ďalšia zásada. Majetní si vyberali z majetných a chudobní z chudobných,
podľa platného príslovia: Vrana k vrane sadá, rovný rovného si
hľadá.
Keď rodičia vybrali životného partnera pre svoje dieťa, poslali do domu k jeho rodičom niekoho z rodiny, aby potvrdil
záujem aj z druhej strany, a zároveň zistil čo dajú. Obyčajne to
boli ujko alebo tetka z rodiny, ktorí išli v niektorý deň v týždni
večerom do domu dievčaťa na priepačky. So sebou priniesli
najčastejšie chlieb, prípadne trochu slaniny alebo oštiepok.
Dedina, ktorá pôvodne žila svojím ustáleným životom, bola
uzavretá nielen pred cudzími vplyvmi, ale rovnako aj pred cudzími ľuďmi. Z toho dôvodu ešte začiatkom 20. storočia, v rámci
tradičných a zaužívaných zásad, pretrvával na Orave zvyk vstupovať do manželstva s partnerom zo svojej dediny. Dievka, ktorá
sa vydala do druhej obce, bola v očiach dedinského spoločenstva považovaná za menejcennú, pretože si ju nezobral žiaden
z domácich mládencov. Podobne posudzovali aj mládenca,
ktorý si došikoval ženu z inej dediny.
Hospodárske zväzky jednotlivých rodín zohrávali svoju úlohu často ešte v útlom veku ich detí. V snahe zveľadiť majetok
vhodným sobášom dieťaťa, výber primeraného partnera začínal neraz už po jeho narodení. Túto skutočnosť nám dosvedčujú aj slová zachovaných ľudových piesní: Ešte ma len kolísali,
už ma zaňho sľubovali, Kmotor je veselý, hrdo sa vypína, že
kmotrička chová dcéru pre ich syna.
Elena Beňušová
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SOBOTA 8. AUGUSTA 2015
15.00 POZDRAVY ZUBERČANOV
Účinkujú: detský folklórny súbor ROHÁČIK a
PODROHÁČSKA FOLKLÓRNA SKUPINA zo Zuberca
Príprava, scenár a réžia: Daniela Žuffová
Neodmysliteľne medzi každoročných účinkujúcich slávností
v Zuberci patria domáce folklórne súbory a skupiny. Zuberčania sa predstavia hneď po otvorení festivalu v programe Pozdravy Zuberčanov a tiež v nedeľu v Privítanke. Samozrejme,
že budú vystupovať aj v ďalších programoch festivalu, ale
v týchto samostatných budú mať priestor, aby ukázali, že folklór je hlboko spätý so Zuberčanmi a Zubercom. Sila ľudovej
piesne, čistota prejavu a radosť, ktorá zo zuberských folkloristov vyžaruje, dokážu vyvolať v divákoch neopakovateľné momenty a zážitky.

SOBOTA 8. AUGUSTA 2015
15.30 VESELO NA BRESTOVEJ
Účinkujú: ROZSUTEC zo Žiliny, MAGURA
z Kežmarku a SKORUŠINA z Liesku
Príprava, scenár a réžia: Ľubomír Jarolín
V predchádzajúcom ročníku Podroháčskych folklórnych
slávností sa v programe pod rovnomenným názvom predstavili
folklórne skupiny z oravského regiónu. Tentoraz bude pódium
amfiteátra patriť domácemu súboru Skorušina z Liesku a hosťom, súborom Rozsutec zo Žiliny a Magura z Kežmarku.
Folklórny súbor Magura, Kežmarok
Folklórny súbor Magura z Kežmarku patrí medzi najstaršie
súbory na Slovensku. Zameriava sa na spracovanie ľudových
piesní, hudby a tancov predovšetkým goralskej oblasti regiónu
Spiš. Vo svojom repertoári má aj piesne a tance z regiónov Šariš, Zemplín a Podpoľanie.
Magura sa pravidelne zúčastňuje festivalov doma i v zahraničí. Za svojho aktívneho pôsobenia vystupovala vyše
3000-krát a bola na viac ako 90 zahraničných zájazdoch. Minulý rok súbor oslávil 60.výročie založenia. Pri tejto príležitosti vznikol aj nový program s názvom „Kjeby tu byl Sabala...“.
Ide o scénické spracovanie príhod zo života tvrdého gorala Jana
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Krzeptowskeho, prezývaného Sabala, ktorý bol chýrnym poľovníkom, pytliakom i zbojníkom, muzikantom, sprievodcom
a vandrovníkom, zručným remeselníkom, no hlavne dobrodruhom, čo vedel ľudí očarovať bájkami a povesťami. Námet
a hudobné spracovanie, hudobný skladateľ: Peter Jantoščiak.
Choreograficky sa programu ujali Monika a Daniel Svocákovci, Sylvia a Jaroslav Pavligovci a Juraj Švedlár. Výberom choreografií z tohto programu sa Magura predstaví aj na 40. Podroháčskych folklórnych slávnostiach.

Umeleckí vedúci: Sylvia Pavligová a Jaroslav Pavliga
Organizačný vedúci: Marek Reznický

SOBOTA 8. AUGUSTA 2015
16.30 OŽIVENÉ MELÓDIE
Program ľudových hudieb, účastníkov letnej tvorivej
dielne v Zuberci
Príprava, scenár, réžia: Alžbeta Čadecká
Oživené melódie je podujatie, na ktorom sa každoročne
venuje pozornosť oživeniu, zachovaniu i prezentácií tradičnej
ľudovej hudby, či výrobe ľudových hudobných nástrojov. Tvorivé dielne sa realizujú pod záštitou Oravského kultúrneho strediska. Úlohou takéhoto typu stretnutí je vzdelávať muzikantov
v interpretácií a štýle vybraných lokalít tradičnej ľudovej hudby.
Tohtoročné oživené melódie sa konali v Zuberci a venovali
sa hernému štýlu z oblastí Suchá Hora a Hrochoť. V programe
Oživené melódie nám účastníci tvorivej hudobnej dielne predvedú melódie, ktoré sa pod odborným dohľadom naučili. Lektormi dielne boli Michal Noga, Peter Obuch a Ľubomír Harmata ml.
V programe sa predstavia muzikanti – účastníci tvorivej dielne, ale aj ľudových hudieb Magura, Zákamenčan, Beskýd
a sólisti z celého Slovenska.
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SOBOTA 8. AUGUSTA 2015
16.45 KRAJANIA

NEDEĽA 9. AUGUSTA 2015
12.15 KRAJANIA
Program súborov a sólistov Slovákov žijúcich
v zahraničí
Účinkujú: OSTROHA (Írsko), LIMBORA (Česko) a SKUS
IVAN BRNÍK SLOVÁK JELISAVEC (Chorvátsko)
Príprava, scenár, réžia: Ľubomír Jarolín
Program s názvom Krajania sa v dramaturgii Podroháčskych
folklórnych slávností objavuje po prvýkrát. Zámerom je zachovať tento program i do budúcnosti a dať tak možnosť prezentovať sa súborom rodákov žijúcich v zahraničí, prípadne zahraničným súborov, ktoré sa orientujú vo svojich programoch na
slovenský folklór.
Ostroha, Dublin (Írsko)
Súbor vznikol v roku 2007. Jeho členmi sú mladí nadšenci
slovenského folklóru, ktorí pochádzajú zo všetkých kútov Slovenska, od Bratislavy až po Sninu a žijú a pracujú v Írsku. Repertoár tvoria tance, spevy a hudobné čísla z rôznych regiónov
Slovenska, ako napríklad Gemer, Hron, Šariš, Orava, Terchová, ale naučili sa aj írsky tanec. Počas 7-ročnej existencie súbor
reprezentoval Slovensko na viac ako 150 vystúpeniach v Írsku,
Severnom Írsku, Českej republike, Francúzsku, ale aj na folklórnych festivaloch na Slovensku. Okrem javiskových vystúpení
organizujú členovia rôzne zábavy a slovenské veselice, pomáhajú pri usporiadaní slovenských plesov a v duchu tradícií udržujú veľkonočné oblievačky, vianočné koledovanie, mikulášske obchôdzky, pochovávanie basy a iné. Každoročne pred
Vianocami hrávajú „Vianočný koncert“, kde zaznievajú slovenské koledy a pastierska hra.

17. novembra 2013 Ostroháci oslávili piate výročie založenia súboru a predstavili svoj celovečerný program „Rok na
dedine“. Spevom a tancom priblížili slovenské zvyky a tradície
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z rôznych regiónov Slovenska súvisiace s kalendárnymi a rodinnými zvyklosťami. Pri príležitosti 5. výročia založenia sa
Ostrohe podarilo nahrať CD obsahujúce piesne z mnohých
oblastí Slovenska sprevádzané vynikajúcou ľudovou hudbou.
Obsahuje tiež sólové piesne sprevádzané pastierskymi nástrojmi – píšťalou koncovkou a fujarou.
Vedúci súboru: Stanislav Gonšenica (rodák zo Zuberca)
LIMBORA
Roku 1951 vznikol v Prahe slovenský folklórny vysokoškolský súbor. Od roku 1986 pôsobí pod názvom Limbora. Jeho
zriaďovateľom je občianske združenie rovnakého mena. Združenie zastrešuje aj dva detské súbory Limborka a Malá Limborka. Limbora sa radí k najlepším súborom, ktoré Slováci v zahraničí majú.

Súbor sa aktívne podieľa na kultúrnom a spoločenskom živote Slovákov v Prahe a zapája sa aj do aktivít, ktoré presahujú
rámec tradičnej ľudovej kultúry v Čechách. Svojimi aktivitami
sa snaží o pestovanie a prezentáciu slovenskej tradičnej kultúry v oblasti jazyka, tanca, histórie a etnografie Slovenska.
V roku 1999 Limbora v Prahe založila prvý pražský medzinárodný folklórny festival „Praha srdce národov“. Ten organizujú
spolu s magistrátom hlavného mesta Praha a s ďalšími národnostnými spolkami v priebehu posledného májového týždňa.
V tomto roku sa uskutočnil už jeho 17. ročník za účasti
22 súborov z 12. štátov.
V priebehu rokov Limbora reprezentovala ľudové umenie
na mnohých festivaloch na Slovensku, v Čechách, ale aj v zahraničí. Ich choreografické pásma sú z regiónov Šariš, Zemplín, Spiš, goralská oblasť, Važec, Terchová, Horehronie, Považie, Podpoľanie, Myjava, Tekov. V repertoári má aj príležitostné a zvykoslovné pásma: Vianoce, Svadba, Vinobranie. Okrem
týchto aj množstvo špeciálnych choreografií pre spoločenské
stretnutia a plesy.
Vedúci súboru: Mária Miňová, Jaroslav Miňo
SKUS Ivan Brnik Slovák, Jelisavec (Chorvátsko)
Súbor vznikol v roku 1967. Boli to práve Jelisavčania, ktorí
sa na čele s učiteľom Tomislavom Rajkovićom rozhodli udržať
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slovenské ľudové zvyky a tradície svojich predkov a pretaviť
ich do javiskovej formy prostredníctvom piesní, hudby a tancov.
Postupom času sa súbor vypracoval na popredného predstaviteľa uchovávania kultúrnych hodnôt Slovákov v Chorvátsku. Slovenský folklór prezentuje na rôznych kultúrnych udalostiach, festivaloch a prehliadkach vo všetkých krajoch Chorvátska ako i v zahraničí: Slovensko, Česko, Poľsko, Bosna
a Hercegovina, Macedónsko, Nemecko, Švajčiarsko.
Súbor má dnes okolo 100 členov – spevákov, muzikantov,
tanečníkov. Okrem dospelej tanečnej a hudobnej skupiny si
súbor vychováva aj ďalšiu mladú generáciu. V rámci súboru
pôsobí i cirkevný orchester a spevácky zbor, ktorý pravidelne
vystupuje na všetkých väčších eucharistických slávnostiach.
Ponuka súboru je veľmi bohatá a hudobno-tanečný repertoár tvoria okrem spomínaných jelisavských pôvodných spevov a tancov i choreografie z oblasti Kysúc, Oravy, Liptova,
Terchovej, Horehronia, Šariša a Zemplína.
Dnes je SKUS Ivana Brníka Slováka stabilné a atraktívne
združenie, ktoré svojimi výkonmi vyvoláva pozornosť všetkých
milovníkov folklóru a jednoznačne je najväčšou pýchou Jelisavca.
Vedúci: Slavko Hulak, zástupca vedúceho: Kristijan Zavada
Vedúci dospelej hudobnej zložky: Kristijan Zavada
Vedúci malej hudobnej a speváckej zložky: Samir Slivka
Tanečný pedagóg a choreograf: Darina Labudíková

SOBOTA 8. AUGUSTA 2015
17.45 NAČIERANIE
Scénický program oravských folklórnych skupín,
ľudových hudieb a sólistov uvádzaný pri príležitosti
40. ročníka festivalu
Účinkujú: KÝČERA zo Zázrivej, PÁRNIČAN z Párnice,
PODROHÁČSKA FOLKLÓRNA SKUPINA zo Zuberca,
RABČIČANKA z Rabčíc, MAGURA zo Sihelného, CHARITA z Hornej Lehoty, GORAL zo Suchej Hory, folklórna skupina z Babína a z Brezovice, spevácke skupiny
SENKOVÁ z Podbiela a Oravského Bieleho Potoka, speváčky z Oravskej Polhory, gajdošské ľudové hudby
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z Oravskej Polhory a Sihelného, ľudové hudby zo Zuberca, Karola Šimeka zo Suchej Hory a Klimekovcov
z Habovky, detský folklórny súbor ROHÁČIK zo Zuberca a sólisti zo Zuberca, Rabčíc, Oravskej Polhory a Oravského Veselého
Príprava, scenár, réžia:
Miroslav Žabenský, Oľga Žabenská
Spolupráca: Valéria Baľáková
Včera, dnes, zajtra. Večný kolobeh tvorenia a zániku. Načierania do minulého, pôvodného, jeho transformácia v súčasnom a odovzdávania pre to budúce. Len čo sa človek ráno
narodí, už s otvorenou mysľou hľadá v minulom. Aby vedel kto
je, poznal súvislosti, korene. Na obed svojho života si oddýchne a pri súmraku sa otočí a sumarizuje. Aby tak, ako od starších
dostával, aj mladším vracal.
S oravskými nositeľmi tradícií prežijeme deň človeka. Pristavíme sa pri farebných dňoch detstva, mladosti i dospelosti.
Pripomenieme si ich podoby v časoch minulých.
Čas na oživenie spomienok je naozaj vhodný. Veď náš festival má štyridsiatku. Oravci boli vždy jeho dušou a na javisku
sa ich vystriedalo už niekoľko generácií. Načrime preto do minulého, priblížme si i tie najúspešnejšie programy a pripomeňme osobnosti. Napime sa priamo z prameňa.

V programe sa predstavia:
Folklórna skupina Kýčera zo Zázrivej
Vedúca: Eva Kostrošová
Folklórna skupina Párničan z Párnice
Vedúca: Ľubica Leváková
Folklórna skupina z Babína
Vedúci: Martin Matys
Folklórna skupina Charita z Hornej Lehoty
Vedúca: Ing. Emília Franeková
Folklórna skupina Magura a ľudová hudba Šelec
zo Sihelného
Vedúca: Kristína Vnenčáková
Folklórna skupina Rabčičanka a sólisti z Rabčíc
Vedúca: Valéria Baľáková
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Folklórna skupina Goral zo Suchej Hory
Vedúca: Dominika Kukucová

Folklórna skupina z Brezovice
Vedúci: Ľubomír Lužbeťák

Podroháčska folklórna skupina zo Zuberca
Vedúca: Daniela Žuffová
Detský folklórny súbor Roháčik zo Zuberca
Vedúca: Daniela Žuffová
Spevácka skupina Senková z Podbiela
Vedúca: Hedviga Mintálová
Spevácka skupina z Oravského Bieleho Potoka
Vedúci: Pavol Martáň
Ľudová hudba Karola Šimeka zo Suchej Hory
Vedúci: Karol Šimek
Speváčky a gajdošské ľudové hudby z Oravskej Polhory
Vedúci: Ivan Matis
Richard Janoštín a ľudová hudba zo Zuberca
Ľudová hudba Klimekovcov z Habovky
Pavla a Serafín Ganobčíkovci z Oravského Veselého
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SOBOTA 8. AUGUSTA 2015
19.45 POZDRAVY JUBILEU
Účinkujú: LISETS (Bulharsko), DEMIŽÓN zo Strážnice
(Česko),
BURSA HALK OYUNLARI (Turecko),
KOLECZKOWIANIE (Poľsko)
Príprava, scenár, réžia: Pavol Šroba
LISETS (Bulharsko)
História folklórneho súbor LISETS siaha do roku 1962. Vznikol zlúčením troch spolkov – folklórneho speváckeho zboru,
orchestrálnej zložky a mládežníckej tanečnej skupiny. Od roku
1979 pôsobí ako nezávislé združenie s názvom Lisets. Názov
Lisets – po našom Lisá hora, si súbor dal podľa najvyššieho
vrcholu v hrebeni Stará planina pri meste Omurtag v Bulharsku, kde súbor pôsobí.
Lisets získal mnoho ocenení na regionálnych, národných
a medzinárodných festivaloch. Účinkoval aj v Maďarsku, Nemecku, Rusku, Moldavsku, Poľsku, Francúzsku, Rumunsku
a Turecku. Z detí, ktorých sa od roku 1962 vystriedalo v súbore
viac ako 1400, mnohí dnes pôsobia ako vedúci jednotlivých
skupín.

Repertoár kolektívu zahŕňa tance, piesne a hudobné vystúpenia viacerých národopisných oblastí Bulharska. Umenie súboru Lisets kombinované s farbami, štýlom a temperamentom,
je vždy potešením pre publikum.
Vedúci súboru: Stoycho Tonchev
Hudobný riaditeľ: Dushko Angelov
Tanečný vedúci: Lachezar Lazarov
Hudobný pedagóg: Sibila Ilieva
DEMIŽÓN (Česko)
Zo Strážnice na južnej Morave prichádza naše slávnosti
pozdraviť folklórny súbor Demižón. Strážnica je známa najstarším folklórnym festivalom v bývalom Československu. V júni
tohto roka slávil strážnický festival 70 rokov od svojho založenia.
Súbor Demižón vznikol v roku 1999 pod jednotou Orla
v Strážnici. V súčasnosti má 12 tanečných párov, ktoré sprevá20

dza cimbalová muzika s primášom Jakubem Tomšejem. Repertoár súboru tvoria piesne a tance zo Strážnice a jej okolia –
Horňácka a Kopanic. Na spestrenie programu Demižón do repertoáru zaradil aj tance zo Slovenska. Za 16 rokov svojej činnosti sa predstavil na mnohých festivaloch nielen v Čechách,
ale aj vo Francúzsku, Dánsku, Nemecku, Poľsku, Rakúsku
a samozrejme na Slovensku. Demižón sa na Podroháčske
folklórne slávnosti vracia po 11 rokoch. V Zuberci účinkoval aj
v roku 2004.
Vedúci súboru: Jiří Rybecký a Jana Bělochová
BURSA HALK OYUNLARI (Turecko)
Jedným z najzaujímavejších hostí zo zahraničia na 40. PFS
je turecký súbor Bursa z mesta rovnakého mena. Bursa, je mesto
na severozápade Turecka v regióne Marmara. Je administratívnym centrom rovnomennej provincie a štvrtým najväčším mestom Turecka.
Súbor Bursa bol založený len v roku 2014 a tvoria ho úspešní
profesionálni tanečníci, ktorí tancujú aj v iných miestnych tanečných súboroch a skupinách. Kolektív sa zúčastňuje na vystúpeniach na národnej aj medzinárodnej úrovni. Bursa má viac
ako 100 tanečníkov, ktorí trénujú trikrát do týždňa. Ich choreografie predstavujú mnoho tanečných štýlov zo siedmich regiónov Turecka. Napríklad Zeybek z egejskej oblasti, Horon z oblasti Čierneho mora, Karşilama z regiónu Trácia a regiónu Marmara.
Cieľom súboru je predstaviť a prezentovať mesto Bursa
a krajinu Turecko vo svete.
Vedúci súboru: Ilhan Sefil

21

KOLECZKOWIANIE (Poľsko)
Ďalekú cestu, až od Baltického mora, má za sebou regionálny súbor Koleczkowianie z Poľska. Jeho členmi sú obyvatelia Koleczkowa, Bojan, Kielny a Gdyne. Súbor prezentuje autentické piesne a hudbu Kashubského regiónu. Pôsobí pri Mestskom kultúrnom stredisku so sídlom v Szemude a bol založený
v roku 1973.
Koleczkowianie vystupujú na rôznych festivaloch doma
i v zahraničí. Získali mnoho významných úspechov, ktoré boli
ocenením popularizácie tradícií Kashubského regiónu. Jeho
činnosť inšpirovala mnohých výskumníkov k spracovaniu tém
o pestovaní tradičnej kultúry v tomto regióne pri Baltickom mori.
Za 42 rokov činnosti Koleczkowianie účinkovali na rôznych festivaloch a pri slávnostných príležitostiach doma
i v zahraničí. V Zuberci regionálny zespol Koleczkowianie vítame už druhýkrát.
Vedúci: Tadeusz Dargacz

SOBOTA 8. AUGUSTA 2015
20.45 CHODIEVAL BY SOM K VÁM
Profilový program jubilujúceho folklórneho súboru
KOPANIČIAR z Myjavy
KOPANIČIAR z Myjavy
V kraji kopaníc a sliviek na Myjave bol v roku 1955 založený folklórny súbor Kopaničiar. Mladí nadšenci myjavských tradícií sa vtedy rozhodli uchovať úžasné bohatstvo svojho regiónu. Ktovie, či zakladatelia tušili, že sa ich dielo dožije krásnej
šesťdesiatky. Kopaničiar v myjavskom regióne za 60 rokov činnosti objavil a uchoval pre budúce generácie vzácne kultúrne
bohatstvo svojich predkov.
V súčasnosti v tanečnej, speváckej a hudobnej zložke pôsobí viac ako 40 členov z Myjavy a okolia. Zaujímavosťou je,
že v prvých rokoch existencie súboru hrával v ľudovej hudbe aj
legendárny myjavský primáš Samko Dudík.
Kopaničiar vo svojej práci spracúva najmä myjavský región,
ale načrel aj do klenotnice folklórnych oblastí Horehronia,
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Podpoľania, Trenčína a Zemplína. Zúčastňuje sa najvýznamnejších folklórnych festivaloch v rámci Slovenska a krásu slovenského folklóru v jeho podaní obdivovali tisícky divákov
z európskeho, ale i ázijského, afrického a amerického kontinentu.
Ľudová hudba súboru Kopaničiar z príležitosti 60. výročia
svojho vzniku pripravila pre všetkých priaznivcov prekvapenie
v podobe nového dvojdiskového albumu s názvom „Šak to pekné časy bývali“.
Na Podroháčskych folklórnych slávnostiach Kopaničiar
uvedie program zo života jedného mládenca, jeho starosti, žiale, ale i radosti.
„Chodjeval bi som k vám bár aj každý den,
len ked tej roboty je na celý týden...
Prídem, Anička, ked pokosím, omlátim,...
v nedelu naisto prídem!
Dole dedinu regrúti spievajú,
myjavské djefčence za chlapci banujú.
Chodieval bi som k vám, ale nemóžem,...
Rukovat, Anička, rukovat budem!
Počkaj ma, má milá, šak ja sa vrátim,
uvidíš jak si ta v tanci vyvrtím!“
Umelecká vedúca: Elena Ptáčková
Vedúci tanečnej zložky: Róbert Madluška
Vedúci ľudovej hudby: Martin Bunčiak
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NEDEĽA 9. AUGUSTA 2015
11.00 KOLOM KOLOM DO KOLA
Program detských folklórnych súborov z Oravy a ich
hostí
Účinkujú: detské folklórne súbory PILSKO
z Oravského Veselého, PODBIELAN z Podbiela,
ROHÁČIK zo Zuberca, SIHELČEK zo Sihelného,
TRNKÁRIK zo Žaškova, VIENOK zo Štefanova nad
Oravou, KAŠUNKA z Rabčíc, STUDNIČKA spod Babej
hory z Oravskej Polhory a VIENOK z Bratislavy
Príprava, scenár, réžia: Miroslav Žabenský, Pavla
Ganobčíková
Detské programy majú v dramaturgii Podroháčskych folklórnych slávností svoje pevné miesto. Sú nielen vyvrcholením práce
v oblasti detského folklórneho hnutia na Orave, motiváciou
k tvorbe, ale i príjemným spestrením programu. Detská prirodzenosť, nenútenosť a hravosť výpovede i interpretačná vyspelosť mladých spevákov, muzikantov a tanečníkov, vždy zaujmú
diváka a vyčaria dobrú pohodu.
V programe sa predstavia:
Roháčik zo Zuberca
Vedúca: Daniela Žuffová
Názov programu: Ľanová košieľka

Súbor Roháčik zo Zuberca bol založený vo februári 1992,
keď sa dve kamarátky Daniela Matištíková - Žuffová a Daniela
Blažeková - Krúpová, členky zuberskej folklórnej skupiny rozhodli, že zistia, aký záujem majú deti o tanec, spev a ľudovú
kultúru. Záujmom detí boli milo prekvapené, a tak pripravili
prvý program na vianočnú estrádu v roku 1992. Odvtedy deti
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vo svojich programoch rozdávajú radosť, smiech, spev i poučenie. Od roku 1995 je vedúcou súboru a tvorkyňou programov Daniela Žuffová. Najúspešnejší bol pre Roháčik rok 1999,
keď deti postúpili z krajskej prehliadky, ako jediný súbor, na
celoštátny festival detského folklóru. Svojimi vystúpeniami potešil Roháčik divákov mnohých festivalov, každoročne vystupuje na PFS, zúčastňuje sa regionálnych a krajských prehliadok. Videli ho diváci v Poľsku, v Čechách, ba aj v Kanade.
Studnička spod Babej hory z Oravskej Polhory
Vedúca: Zuzana Machajdová
Názov programu: Pasačky
Detský folklórny súbor Studnička spod Babej hory vznikol
iba nedávno, keď sa spojili detská gajdošská hudba a spevácka
skupina, ktoré pôsobia v obci od roku 2012. Členmi detskej
ľudovej hudby sú Martin Machajda – gajdy, Tatiana Machajdová – husle, Kristínka Tropeková – husle, Tonko Štefaňák – kontrabas. Repertoár súboru tvoria predovšetkým goralské piesne
spod Babej hory a Pilska, ktorými chce Studnička prezentovať
tradičnú ľudovú kultúru beskydských goralov. Súbor má v súčasnosti do 30 členov.
Podbielan z Podbiela
Vedúca: Martina Orčíková
Názov programu: Zahrajme sa na regrútov
V Podbieli od novembra 2007 tancujú deti v súbore Podbielan. Súbor obnovil svoju činnosť po 9-ročnej prestávke na
podnet nadšenca Pavla Tmáka a za pomoci obecného úradu.
Umelecký chod súboru zabezpečuje Martina Orčíková. V súbore, ktorý sa zúčastňuje vystúpení v obci a na regionálnych
detských súťažiach, účinkujú deti od 4 do 15 rokov.
Za posledné roky bol Podbielan dvakrát na výmennom zájazde v Josipovaci v Chorvátsku.
Podbielan má vlastnú ľudovú hudbu, ktorú v súčasnosti
vedie Adam Šiška, primáškou je Martina Orčíková. Zaujímavosťou je, že všetci mladí muzikanti začínali v Podbielane ako
tanečníci.
Pilsko z Oravského Veselého
Vedúci: Pavla a Serafín Ganobčíkovci
Názov programu: Muj kuň
Detský folklórny súbor Pilsko z Oravského Veselého už má
43 rokov. Počas svojej existencie sa zúčastnil mnohých významných festivalov, súťaží i zahraničných zájazdov. Účinkoval vo
Východnej, Detve, Myjave, Martine, Terchovej, Veľkej Lehote,
Trenčíne, Zuberci, Sihelnom, Dulovciach a Strážnici. Absolvoval zájazdy do Francúzska, Nórska, Švédska, Česka, Maďarska
a Poľska. Súbor získal mnoho ocenení a je známy na celom
Slovensku. Niekoľkokrát získal hlavnú cenu na Celoštátnom
detskom folklórnom festivale v Prešove i v Trenčíne. Na Podpolianských folklórnych slávnostiach v Detve získalo Pilsko
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1. miesto v roku 1987 i 1991, na medzinárodnom folklórnom
festivale v Strážnici v roku 1993 získalo ocenenie Laureát festivalu. DFS bol pozvaný aj na 1. svetový festival detského folklóru, ktorý sa konal v roku 1992 v Luhačoviciach. Niekoľkokrát
účinkoval v televízii, nahrával v Slovenskom rozhlase a vydal
vlastné CD s názvom Ganobčíkovci a DFS Pilsko. Vo svojom
repertoári sa zameriava na spracovanie ľudových hier, zvykoslovia a tancov z rodnej obce i okolia. Deti z Pilska v piesňach,
hrách, riekankách uchovávajú goralské nárečie, ktoré pomaly
zaniká, ale hlavne oživujú ľudové tradície rodného kraja.
Sihelček zo Sihelného
Vedúci: Katarína Maslaňáková, Daniela Masničáková
Názov programu: Tlačenie kapusty
Súbor Sihelček vznikol v roku 2008 s podporou Obecného
úradu v Sihelnom a projektu Komunitnej nadácie. Jeho zakladateľkami a vedúcimi sú učiteľky Katarína Maslaňáková a Danka Masničáková. Hudobné úpravy tvorí a o umelecký chod sa
stará Peter Grižák. Súbor zoskupuje okolo 30 detí, ktoré sa každoročne zúčastňujú na regionálnej súťaži detských folklórnych
súborov, folklórnych slávnostiach pod Babou horou a Pilskom
a Podroháčskych folklórnych slávnostiach v Zuberci. V repertoári majú programové bloky: Na zbere čučoriedok, Piesne
a hry zo Sihelného, Pri pasení veselo, Cyje to policko, Na svadbe veselo, Mútenie masla, Tlačenie kapusty.
Detský folklórny súbor Trnkárik zo Žaškova
Vedúca: Mária Langová
Názov programu: Keď som ja rukoval
Trnkárik pracuje pri Základnej škole v Žaškove pod vedením učiteľky Márie Langovej. Pravidelne pripravuje programy
pre obecné slávnosti, ale i letné festivaly na Orave. Ako hosť sa
zúčastnil i detského festivalu v poľskej Wisle. Je pravidelným
účastníkom regionálnej prehliadky Nižnianske krpčeky, z ktorej už niekoľkokrát postúpil na krajskú prehliadku. Medzi obľúbené programy súboru patria: Na vojakov, Aj my chceme fa26

šängovať , Hej bola to nevesta, Na potoku, Na salaši. Súbor má
35 členov.
Vienok zo Štefanova nad Oravou
Vedúci: Zuzana Čierna, Zuzana Bučeková
Názov programu: Na debnára
Detský folklórny súbor Vienok, pôvodne založený v júni
2001, po dlhšej odmlke obnovil svoju činnosť iba nedávno.
Inšpiráciou k obnove boli výrazné detské spevácke a pohybové
talenty v obci. Deti sa opäť učia nielen spievať a tancovať, ale
prostredníctvom spracovaných celkov sa oboznamujú s konkrétnymi remeslami a zvykmi, ktoré sú súčasťou tradícií obce
Štefanov nad Oravou a blízkeho okolia. Vienok uvádza programové bloky zamerané najmä na spracovanie remeselníckeho
folklóru. Ako hry boli spracované: plátenníctvo v programovom bloku Pláteníci spod Žiblonky, debnárstvo v programe
Oravskí debnári, salašníctvo a pasenie oviec v programe Poza
bučky, hry chlapcov na valachov v tanci Hajdúch, ale aj Jarné
hry detí na lúke, Vynášanie Moreny, Priadky, Dievky v kolese.
Súbor uvádza i párové tance – zajačí, polka a programové bloky - Veľká noc, Krstenie dieťaťa, Vianočné pásmo.
Detský folklórny súbor Kašunka z Rabčíc
Vedúca: Valéria Baľáková
Názov programu: Džeči, slunko švječi
Súbor Kašunka založila v roku 1982 učiteľka Valéria Baľáková. Ako dcéra známeho rabčického muzikanta - primáša Jána
Kolčáka, chcela podchytiť mladé spevácke i tanečné talenty
a ďalej ich rozvíjať. Používanie goralského nárečia bolo na ústupe, a tak bolo treba deti učiť slovo po slove, prekladať a vysvetľovať ich význam. Pomáhali jej najmä manželia Eva a Jozef Jagelkovci. Deti zo súboru so svojou vedúcou navštevovali najstarších občanov a vyhľadávali zvykoslovný, piesňový a tanečný materiál, ktorý následne spracovávali do programov. V súčasnosti niektoré z nich pôsobia vo folklórnej skupine Rabči27

čanka a rabčické piesne sa tak spievajú takmer v každej rodine
v obci.
V roku 1986 bol súbor posilnený o detskú ľudovú hudbu
Studženka, ktorá sa ako súčasť detského folklórneho súboru,
ale i samostatne predstavila na mnohých podujatiach. Detský
folklórny súbor Kašunka má v súčasnosti 30 členov. Reprezentuje obec Rabčice na rôznych kultúrnych podujatiach, regionálnych a krajských súťažiach, prehliadkach a festivaloch. Deti
z Rabčíc účinkujú každoročne na Podroháčskych folklórnych
slávnostiach v Zuberci, Folklórnych slávnostiach v Sihelnom,
poznajú javiská folklórnych festivalov v Detve, Likavke, Kokave, Bratislave i v Poľsku. So svojím úspešným programom Mamulecko, gode ido sa predstavili takmer v štyridsiatich oravských obciach, na Kysuciach, Liptove i Honte. Kašunka viackrát nahrávala pre Slovenský rozhlas a spev detí je zdokumentovaný i na CD.
Vienok z Bratislavy
Vedúca: Helena Jurasovová
Názov programu: Jak Skaličané k trdelníku došli

Detský folklórny súbor VIENOK vznikol v roku 1968 vo vtedajšom Dome pionierov a mládeže. Od začiatku stojí na jeho
čele pani Helena Jurasovová - Blahová, ktorá dala a dáva súboru Vienok jasný smer po celé roky jeho existencie. Hravosť
a bezprostrednosť detí na scéne dáva vyniknúť témam a tancom z rôznych regiónov Slovenska, napríklad zo Zemplína,
Šariša, Oravy, Terchovej, Podpoľania, Ponitria, Myjavy, Horehronia a Trenčína.
Súbor každoročne navštevuje okolo 100 detí vo veku od
5 do 18 rokov, ktoré pracujú v šiestich vekových skupinách.
Príznačná pre súbor je komplexná múzická výchova založená
na prepojení tanečného, speváckeho a hereckého prejavu, vďaka čomu dostali deti možnosť účinkovať v predstaveniach opery i činohry SND a na iných profesionálnych scénach. Vienok
účinkoval na mnohých významných domácich i zahraničných
festivaloch, kde získal významné ocenenia. Po účinkovaní
u nás cestuje na festival do Chorvátska.
28

NEDEĽA 9. AUGUSTA 2015
13.15 JUBILANTI JUBILANTOVI
Program folklórnych súborov Žilinského
samosprávneho kraja pod záštitou jeho predsedu
Ing. Juraja Blanára
Účinkujú: ROZSUTEC zo Žiliny, TURIEC z Martina,
DREVÁR z Krásna nad Kysucou, SKORUŠINA z Liesku
a folklórna skupina LIKAVA z Likavky
Príprava, scenár, réžia: Miroslav Žabenský
Trvalou súčasťou dramaturgie Podroháčskych folklórnych
slávností sa stali programy predstavujúce folklórnu činnosť
v Žilinskom kraji. A niet sa čo čudovať. Súbory, skupiny i ľudové hudby, ktoré tu pôsobia, patria medzi najlepšie na Slovensku a prezentujú podnes pestré čriepky tradičnej ľudovej kultúry Oravy, Liptova, Kysúc, Turca a horného Považia. Na javisku
amfiteátra na Brestovej sa v ucelených programoch prezentujú
od roku 2009. Jubilejné 40. Podroháčske folklórne slávnosti
pozdravia piesňou a tancom tiež jubilanti – folklórne súbory
a skupiny, ktoré si v tomto období pripomínajú svoje jubileá.
Folklórny súbor Skorušina z Liesku
Vedúci: Róbert Vavrek a Gabriela Vavreková
Názov programu: Goralské tance
Súbor vznikol v decembri 1988 v Liesku. Spracúva folklór
z celého Slovenska, no najmä z Oravy. Od svojho vzniku sa
zameriava na goralský folklór z Hladovky a Suchej Hory. Zachováva autenticitu tejto oblasti či už po tanečnej alebo hudobnej stránke. Súbor dosiahol niekoľko ocenení na celoslovenskej prehliadke v malých formách, ale aj v programových
blokoch. Zúčastnil sa na svetových festivaloch v Belgicku,
Maďarsku, Taliansku, Česku a hlavne v Poľsku, kde viackrát
vystupoval v poľskej televízii a rozhlase. Je nositeľom a predstaviteľom tanečného a muzikantského štýlu oblasti a goralskou
ozdobou takmer všetkých našich stretnutí v amfiteátri na Brestovej.
Turiec z Martina
Vedúci: Jozef Dudka
Názov programu: Turčiansky patekát, Turčianski
olejkári
Folklórny súbor Turiec tvorí skupina nadšencov, ktorí svoju
činnosť zameriavajú na scénické stvárnenie slovenského folklóru a prostredníctvom tanca, hudby a ľudovej piesne rozdávajú ľuďom radosť a dobrú náladu. Minulý rok si súbor pripomenul 60. výročie svojho založenia. Dlhodobým cieľom súboru je vyhľadávať a spracovávať tradície, zvyky, rôzne činnosti
a zábavu našich predkov. Inšpiračným zdrojom tvorivej činnosti je autentický slovenský folklór, ktorý je citlivo pretváraný
rôznym stupňom štylizácie pri dodržiavaní charakteristických
znakov pôvodného materiálu do svojej konečnej scénickej podoby. Pri interpretácii vytvorených diel je snaha o prirodzený
prejav, aby tanec, hudba a pieseň pôsobili autenticky.
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Drevár z Krásna nad Kysucou
Vedúci: Jozef Murín
Názov programu: Kysucký čardáš
Folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou vznikol
v októbri 1976. Boli to páni Rudolf Kuljovský a Tomáš Sýkora,
ktorí chceli udržať ľudové zvyky regiónu v spevoch, hudbe
a tancoch. Postupom času sa Drevár vypracoval na popredného predstaviteľa uchovávania kultúrnych hodnôt vo svojom regióne. Neskôr zapracoval do svojho repertoáru všetky významné oblasti slovenskej ľudovej kultúry. O rok si pripomenie
40-ku. Počas svojej činnosti absolvoval viac ako 800 vystúpení
na Slovensku, v Poľsku, Českej republike, Chorvátsku, Francúzsku, Švédsku, Portugalsku, Mexiku, Turecku i Macedónsku.
V roku 1997 získal najvyššie ocenenie na festivale v Juhoafrickej republike. V súbore pod vedením Jozefa Murína pôsobí dnes
30 mladých spevákov, muzikantov, tanečníkov.
Rozsutec zo Žiliny
Vedúci: Štefan Mucha
Názov programu: Terchovské špásy, Ej tam spod Tater

Folklórny súbor Rozsutec vznikol v roku 1965 a v Žiline
pôsobí už celých 50 rokov. Je pomenovaný podľa najkrajšieho
vrchu pohoria Malá Fatra. Patrí medzi najvýraznejších interpretov slovenského folklóru. Svedčí o tom nielen pravidelná
účasť na významných domácich i medzinárodných festivaloch,
ale i viaceré prestížne vyznamenania a ocenenia. Takmer
60-členný kolektív mladých ľudí pracuje v súčasnosti pod taktovkou umeleckého šéfa Tibora Mahúta a programovo-produkčného vedúceho Štefana Muchu. Zriaďovateľom súboru je mesto
Žilina, prevádzkovateľom Mestské divadlo Žilina.
V bohatom repertoári súboru sú zastúpené prakticky 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
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(nebeská) muzika udržala podobu jednej z najarchaickejších
ľudových hudieb na Slovensku.
Folklórna skupina Likava z Likavky
Vedúci: Juraj Pšeno, Ján Mudička
Názov programu: Likavská svadba
Za viac ako 50 rokov trvania detského folklórneho súboru
v obci vyrástli desiatky výborných tanečníkov, ktorí ďalej pokračovali vo folklórnom súbore Liptov v Ružomberku. Mnohí
z nich sa už dlhé roky zaoberali myšlienkou existencie folklórnej skupiny, ktorá by oživovala a zachovávala zvyky obce Likavka. Práve v jubilejnom roku 2000 sa našli ľudia, ktorí túto
myšlienku i zrealizovali a pri príležitosti príprav 25. ročníka
detského folklórneho festivalu v Likavke vznikla dedinská
folklórna skupina Likava. Prvýkrát sa predstavila práve na detskom folklórnom festivale v Likavke. Nasledovalo účinkovanie
na folklórnych festivaloch v Lúčkach, Východnej, Detve, Sihelnom, Heľpe, Podzámčoku, Liptovskej Tepličke, v poľskej Zawoji, v rumunskom Bodonoši, Ružomberku, v Pribyline. Skupina je i neodmysliteľnou súčasťou domácich podujatí.
Zatiaľ najväčším úspechom Likavy je postup na celoštátnu
prehliadku dedinských folklórnych skupín „Nositelia tradícii“
v Banskej Bystrici roku 2003, kde sa dostali medzi 6 najlepších
a získali cenu a diplom za vynikajúce dramaturgicko-režijné
stvárnenie likavskej svadby. Práve tento program predstavia divákom na Podroháčskych folklórnych slávnostiach.

NEDEĽA 9. AUGUSTA 2015
14.30 NA ORAVE DOBRE
Účinkujú: ORAVAN z Nižnej, SKORUŠINA z Liesku,
ORAVAN Senior z Nižnej a detský folklórny súbor
ORAVANČEK pri ZUŠ Nižná
Príprava, scenár, réžia: Ľubomír Jarolín
Programový blok venovaný oravským folklórnym súborom.
ORAVAN z Nižnej
Prvopočiatky činnosti súboru sa datujú do roku 1952, obnovenie činnosti do roku 1972. Za roky svojej existencie ORA-
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VAN absolvoval množstvo domácich i zahraničných vystúpení
a festivalov, z ktorých má aj veľa významných ocenení. Na
Podroháčskych folklórnych slávnostiach má Oravan domovské práva, veď účinkoval v programoch takmer všetkých ročníkov. Ponúka predovšetkým hudbu a tance z dolnej i hornej
Oravy, ale i z Kysúc, Liptova, Podpoľania, Horehronia, Myjavy,
Zemplína a Šariša a ako perličku cigánsky tanec, s ktorým
v roku 1999 zvíťazil na medzinárodnom súťažnom festivale
v španielskom Cantonigros. Účinkoval na mnohých folklórnych
slávnostiach po Slovensku, reprezentoval Slovensko na festivaloch v Nemecku, Holandsku vo Francúzsku, Španielsku, Taliansku, Grécku, Turecku, v krajinách bývalej Juhoslávie, na
Ukrajine, v Maďarsku, Poľsku, Českej republike, Rakúsku,
v Belgicku a Luxembursku, v Izraeli, v Brazílii.
Umeleckým vedúcim a choreografom súboru jeho dlhoročný a ešte stále aktívny tanečník, sólista a tanečný pedagóg Ľubomír Jarolín. Práve on sa už vyše 40 rokov stará o výchovu
mladých tanečníkov.
Vedúci súboru: Ľubomír Jarolín
SKORUŠINA z Liesku
Folklórny život v hornooravskej obci Liesek je od decembra roku 1988 spojený s činnosťou folklórneho súboru Skorušina. Od svojho vzniku sa súbor špecializuje na goralský folklór
z Hladovky a Suchej Hory. Uchováva autenticitu tejto oblasti.
V jeho repertoári sú tiež spevy a tance rôznych slovenských
regiónov.

Popri dospelých členoch v súbore pôsobí aj detská zložka,
ktorá je stálou súčasťou folklórneho kolektívu. Súbor získal niekoľko ocenení na celoslovenskej prehliadke v malých formách,
ale aj v programových blokoch. Skorušina vystupuje na slovenských festivaloch, ale aj v zahraničí. Videli ho diváci v Belgicku, Maďarsku, Taliansku, Česku či Poľsku, kde sa niekoľkokrát predstavil aj v televízii a rozhlase.
Tu pod Roháčmi je súbor veľmi častým hosťom rôznych
kultúrnych podujatí a najmä programov organizovaných
v Múzeu oravskej dediny. Na tohtoročných slávnostiach vo Vý32

chodnej sa súbor predstavil v programoch o Martinovi Ťapákovi, rodákovi z Liesku.
Organizační a umeleckí vedúci: Róbert a Gabika Vavrekovci
ORAVAN Senior z Nižnej
FS Oravan Senior vznikol v roku 2002 z bývalých členov
súboru Oravan. Súbor má za sebou vyše 250 predstavení nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí. Zúčastnil sa folklórnych
festivalov v Poľsku, Česku, Maďarsku, Chorvátsku a Nórsku.
Vlani Oravan Senior absolvoval 10-dňový zájazd do USA, kde
účinkoval na festivale slovenskej kultúry v Chicagu. Vo svojom
programe ponúka divákovi pestrosť tancov, hudby a spevov zo
všetkých regiónov Slovenska. Oravan Senior má vlastnú ľudovú hudbu, spevácka zložka má desať členiek a tanečná osem
párov. V tomto roku sa predstavili v Budapešti na Pltníckych
dňoch.

Vedúci: Ján Homola
Vedúca speváckej zložky: Daniela Iskrová
Vedúci hudobnej zložky: Peter Kubala
ORAVANČEK pri ZUŠ NIŽNÁ
Členmi súboru sú deti z Nižnej a Medvedzia vo veku od
4 do 15 rokov. Sú žiakmi tanečného odboru Základnej umeleckej školy v Nižnej. Ako detský folklórny súbor pôsobia od roku
2011, kedy sa po prvýkrát predstavili folklórnym pásmom „Zahrajme sa na vojakov“ na prehliadke Oravské krpčeky v Nižnej. Hudobne ich často sprevádza ľudová hudba Ostrvka, ktorá rovnako pôsobí pri domácej umeleckej škole v Nižnej.
Vedúci súboru: Miroslava Malatinková, Ľubomír Jarolín
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FOLKLÓR
REGINE PRISTANE
Leto popretkávané ľudovou hudbou, reportážami a súťažami
z najrôznejších folklórnych festivalov stredného Slovenska
Vám vo svojom vysielaní aj tohto roku prináša
Rádio Regina Banská Bystrica. Aktuálne informácie o programoch
festivalov, rozhovory s organizátormi a účinkujúcimi.
Kde všade budeme:
Detský folklórny festival v Likavke, Horehronské dni spevu a tanca
v Heľpe, Klenovská rontouka v Klenovci, Folklórny festival
Východná, Podpolianske folklórne slávnosti v Detve,
Celoslovenská prehliadka fujerášov a heligonkárov Korytárky,
Jánošíkove dni Terchová, Koliesko v Kokave nad Rimavicou,
Podroháčske folklórne slávnosti v Zuberci, Očovská folklórna
hruda, Hontianska paráda v Hrušove...

FOLKLÓR NÁM PRISTANE
RTVS
Rádio Regina Banská Bystrica
hrdý partner folklórnych festivalov
na strednom Slovensku.

Banská Bystrica 101,50
Lučenec 88,20
Námestovo 100,40 Poprad-Kráľova hoľa 96,90
Ružomberok 100,60
Žilina 100,10
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Modrý Kameň 88,50
Rimavská Sobota 95,00

Podujatie realizované s finančnou podporou:

Na realizáciu
40. Podroháčskych folklórnych slávností prispeli:
Vladimír Žuffa, JUREK, Zuberec
Tlačiareň Kubík, Námestovo
Štúdio F Teťák, Námestovo
COOP Jednota Trstená, spotrebné družstvo
BAUPAK, s. r. o., Rovinka
Nealko ORAVAN, s. r. o., Podbiel
Penzión u Michala, Ing. Michal Borsík, Zuberec
Penzión Pribiskô, Stanislav Gejdoš, Zuberec
Roháče, spol. s r. o., Zuberec
Jozef Korman, MLYN Trstená
ORAVING, s. r. o., Dolný Kubín
VEPY spol. s. r. o., Trstená
MUDr. Františka Urbanová
Penzión STOMATOLÓG, Zuberec
Pizzéria UNO, Jana Jandurová, Zuberec
Poláčik Valér, White star sport, Zuberec
Reštaurácia Skala, Zuberec
Peter Jendrášek, výroba mäsa a mäsových výrobkov,
Brezovica
Oravská izba, Miloš Šiška, Zuberec
Ing. Stanislav Urban, STAMON, Zuberec
Lekáreň ARNIKA MEDI s. r. o. Habovka
Ing. Ján Urban, stavebná a obchodná činnosť, Habovka
Penzión MILOTÍN, Zuberec
Martin Ťapaják, Autoservis Ťapaják, Zuberec
Penzión TIMEA, Mária Šrobová, Zuberec
Ladislav Matištík, Cukráreň Katka, Zuberec
Potraviny Večierka, Marián Bernát, Zuberec
Július Magerčák, Autosúčiastky, Zuberec
Miroslav Filek ElFiM, Zuberec
Zdeno Škerda, Zuberec
Peter Bebej – CYKLO BEJ, Zuberec
Peter Bažík APB, Zuberec
Práčovňa ARIS, Martin Šimičák, Zuberec
Pavol Janoštín, Suveníry, Zuberec
Výroba parených buchiet a knedlí Valekovci, Zuberec
Martin Šiška, Stolárska výroba, Zuberec
Oľga Zúbeková, AUTOHAUSE Zúbek, Zuberec
Marián a Viera Šrobovci, Zuberec
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Na realizáciu
40. Podroháčskych folklórnych slávností

prispeli:
Základná škola s materskou školou v Zuberci
Roľnícke podielnícke družstvo, Zuberec
Klaster ORAVA o. o. c. r, Dolný Kubín
Panasonic Industrial Devices Slovakia s. r. o., Trstená
PROVEST, s. r. o., Trstená
Hotel PRIMULA, Zuberec
Technické služby Ružomberok, a. s., Ružomberok
Stavebniny Jozef Garbiar, Liesek
Drevodom ORAVA s. r. o., Podbiel
Tatrawest, s. r. o., Zuberec
Hotel Osobitá, Zuberec
Ďakujeme

PODROHÁČSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI 2015
Festivalový bulletin
Vydal: Obecný úrad Zuberec
Zostavil: Mgr. Pavol Šroba
Redakčná spolupráca: PhDr. Cecília Matysová
Sadza: Štúdio F – Teťák Námestovo
Tlač: Tlačiareň Kubík Námestovo
Rok vydania: 2015
Náklad: 1000 ks

