
 

 

14. ročník medzinárodného folklórneho festivalu  

2. ‐ 6.9. 2022 

... spája moderné s tradičným, zábavu so vzdelávaním, kultúru s umením, 

ale najmä spája ľudí s rôznymi záujmami 

 

 

 

Medzinárodný folklórny festival Takí sme je špecifický a jedinečný svojho druhu 

v Nitrianskom kraji. Patrí medzi jeden z festivalov na Slovensku, ktorý sa 

organizuje pod hlavičkou a so statusom C.I.O.F.F, čím je zaručená jeho vysoká 

umelecká úroveň a organizačná kvalita. 

Hlavným partnerom podujatia je od roku 2016 Fond na podporu umenia. 

Hlavným organizátorom je od roku 2008 Regionálne osvetové stredisko 

v Leviciach (ďalej len ROS). Riaditeľkou festivalu je Alžbeta Sádovská 

a programovým riaditeľom je David Hudec, metodik ROS.  

Sme pevne presvedčení, že kultúra je na regionálnej úrovni nesmierne dôležitá. 

Je jediným z najdôležitejších pilierov nášho života. Práve v regionálnej kultúre 

môžeme vidieť našu silu. Kontinuálna snaha o skvalitňovanie programovej 

ponuky, čoraz väčší počet zaujímavých a podnetných sprievodných podujatí 

určených pre všetky vekové kategórie sa opláca vo zvyšujúcej sa návštevnosti 

festivalu. Kvalitné organizačné a personálne zabezpečenie, rozsiahla propagácia 

prispievajú k stabilite a skvalitňovaniu festivalu a následne i k zvyšovaniu 

povedomia verejnosti o jeho význame a hodnote. Každý rok sa festival snažíme 



organizovať v inej obci či meste nášho okresu. Naším zámerom a cieľom je 

dostať do povedomia všetkých obyvateľov nášho regiónu tradičnú ľudovú 

kultúru, prehlbovať medzinárodné vzťahy a priateľstvá, šíriť povedomie o 

regiónoch Tekova a Hontu. Najdôležitejšou a najvýznamnejšou úlohou festivalu 

je  spájanie kultúr, národností, menšín a rôznych krajín Európy. 

 
 
 
Festivalu sa zúčastní päť zahraničných folklórnych kolektívov/súborov: 
Ognenite  /Busmantci, Bulharsko/ 
Sveti Stefan Despot Srpski /Despotovac, Srbsko/ 
Szeged Dance Group /Szeged, Maďarsko/ 
Študentský súbor piesní a tancov Poloniny /Rzeszów, Poľsko/ 
Folklórny súbor Lipovjan /Lipov, Česko/ 
 
Na festivale sa predstaví aj folklórny súbor zo Slovenska:  
Folklórny súbor Marína zo Zvolena 
 
Vytvorili sme aj veľký priestor pre prezentáciu folklórnych súborov či skupín 
z nášho okresu Levice:  DFS Vretienko /Kozárovce/, FSK Konopa /Kozárovce/, 
ŽSS Trnky/ Tlmače, Fsk Praslica/Kozárovce/,  MSS Matičiar /Kozárovce/,  FsK 
Dolina/Čajkov/,  FS Vatra Seniori /Tlmače/,  FSS Sen /Starý Tekov/,  FS Volosán 
a Lisna /Pukanec,  ŽSS Hronka /Jur nad Hronom/,  SS Rozmarín /Mýtne 
Ludany/, SS Demandické perly/Demandice. 
 
 
 
 
Spoluorganizátormi festivalu sú obce a mestá nášho okresu: 

Kozárovce (2.9.), Levice (3.9.),  Demandice (4.9.), Tekovské Lužany (5.9.), 

Želiezovce (6.9.), kde sa festival počas piatich dní koná. Bez ochotnej 

a profesionálnej spolupráce obcí a miest, by sa podujatie takého rozmeru ako 

festival Takí sme nesporne je, organizovať nedalo.  

 

Počas piatich dní prebehnú štyri galaprogramy, dva výchovné koncerty a 

tanečné domy, krojovaný sprievod, prehliadka gastronomických špecialít 

(párance, štrúdle, podplamenník), tradičný jarmok ľudových remeselníkov, 

výstavy a prednášky. Postaráme sa aj o najmenších – tanec, tvorivé dielničky.... 



Za spoluprácu a podporu pri príprave a realizácií festivalu ďakujeme Fondu na 

podporu umenia, Mestu Levice, Tekovskému múzeu v Leviciach a Nitrianskemu 

samosprávnemu kraju.

 

tešíme sa na Vašu účasť 

20.6.2022,  Levice 

Predstavujeme päť zahraničných folklórnych kolektívov/súborov: 
Ognenite  /Busmantci, Bulharsko/ 
Sveti Stefan Despot Srpski /Despotovac, Srbsko/ 
Szeged Dance Group /Szeged, Maďarsko/ 
Študentský súbor piesní a tancov Poloniny /Rzeszów, Poľsko/ 
Folklórny súbor Lipovjan /Lipov, Česko/ 
 
Folklórny súbor Ognenite 
 V Bulharsku,  v mestečku Busmantci, vznikol v roku 1943 a dodnes existuje. Už viac ako 80 
rokov si súbor zachováva tradíciu a kultúrny poklad bulharského národného folklóru. V 
posledných rokoch vzrástol záujem, túžba a počet účinkujúcich vo folklórnom súbore 
"Ognenite". Dnes súbor zahŕňa: Mládežnícku tanečnú skupina, Folklórny súbor / nad 18 rokov 
/ , spevácku skupinu a orchester. Choreografmi skupiny sú Petia Grigorova a Orlin Ivanov. 
Repertoár súboru zahŕňa piesne a tance z rôznych etnografických regiónov v Bulharsku. 
Bohatá škála národných krojov, dynamické národné tance a veľké množstvo národných piesní 
a tancov potešia  divákov rôznych vekových kategórií a národností. Folklórny súbor 
"Ognenite" sa zúčastňuje mnohých vystúpení na rodnej pôde, ako aj na medzinárodných 
festivaloch v Srbsku, Česku, na Cypre, v Poľsku, Turecku, Taliansku, na Ukrajine. Jedným z 
hlavných cieľov súboru  je zachovávať a udržiavať bulharské ľudové tradície a národného 
ducha. Na druhej strane sa súbor rád podelí o toto národné dedičstvo s inými národnosťami a 
bude užitoční pri kultúrnej výmene medzi krajinami. 
 
Sveti Stefan Despot Srpski  
Folklórny  súbor  "Sveti  Stefan,  DespotSrpski"  bol  založený  v  roku  2003  v  Kultúrnom  centre 
v Despotovci  ‐  Srbsku.  Folklórny  súbor  "Sveti  Stefan" má asi  150  členov od najmladších po 
najstarších, ktorí sú rozdelení do štyroch rôznych skupín. Reprezentačná skupina folklórneho 
súboru  "Sveti  Stefan"  je  Prvý  zborový  súbor.  Vo  svojom  repertoári  majú  desať  rôznych 
choreografií reprezentujúcich rôzne časti Srbska. Zúčastnili sa mnohých festivalov v Srbsku a 
tiež  v  zahraničí  (Ukrajina,  Rumunsko,  Bulharsko,  Grécko,  Taliansko...).  Získali  množstvo 
ocenení a uznaní. Jedným z veľkých úspechov je prvé miesto na Medzinárodnom folklórnom 
festivale vo VelikoTrnovo ‐ Republike Bulharsko. Mestečko Despotovac sa nachádza 130 km 
juhovýchodne od Belehradu. Vedúcim skupiny je pán Petar Miladinov. 
 
Szeged Dance Group  

Tanečný  súbor  Szeged  bol  založený  v  roku  1955.  Keďže  je  najväčším  folklórnym  tanečným 

súborom Szegedu, má aj najhlbšie tradície. Súbor sa podieľal aj na kultúrnom a umeleckom 

živote mesta. Členmi súboru sú najmä deti a mladí ľudia mesta. Cieľom súboru je udržiavať a 



šíriť  staré  tradície  maďarských  a  iných  národností  v  Karpatskej  kotline.    Szeged  –  ako 

hospodárske, sociálne, politické a kultúrne centrum regiónu – má zásadný podiel na podpore 

hlavného postavenia a ochrany maďarských kultúr  za hranicami. Tanečný  súbor organizuje 

medzinárodné folklórne festivaly už 25 rokov. Počas svojej histórie získal súbor všetky ceny, 

ktoré  sú  k  dispozícii  pre  amatérske  súbory  v Maďarsku.  Je  stálym účastníkom miestnych a 

medzinárodných festivalov. Okrem toho vystupoval aj v Alžírsku, Južnej Kórei, Egypte, Japonsku 

a Kanade a na rôznych iných miestach sveta. 

 
Študentský  súbor  piesní  a  tancov  Poloniny  je  reprezentatívnou  umeleckou  skupinou 

Technologickej univerzity v Rzeszowe a mesta Rzeszów. Bol založený v novembri 1969. Súbor 

má viac ako 100 ľudí a skladá sa zo štyroch tanečných skupín, vokálnej skupiny a hudobnej 

kapely a jej členovia sú študenti Technologickej univerzity v Rzeszowe. Vo svojom repertoári 

má  súbor  predovšetkým  folklór  Rzeszówa,  poľské  národné  tance  a  tance  a  spevy  regiónov 

južného a východného Poľska. K dnešnému dňu majú " POŁONINY " za sebou približne 2 000 

koncertov  a  vystúpení  v  Poľsku  a  v  zahraničí.  Toto  je  výsledok  vysokej  úrovne  umeleckého 

výkonu, v kombinácii s temperamentom a spontánnosťou poľských tancov a piesní. Súbor je 

účastníkom a víťazom mnohých národných i medzinárodných folklórnych festivalov. V októbri 

1995 "Poloniny" zastupovali Poľsko na jubilejnom výročí: 3000 rokov Jeruzalema. V júli 1996 

sa súbor zúčastnil na PRVEJ SVETOVEJ FOLKLORIADE v Brunssume v Holandsku. Zúčastnili sa 

mnohých televíznych a rozhlasových programov v Poľsku a v zahraničí. 

 

Folklórny súbor Lipovian pochádza z Horňáckej obce Lipov, ktorá  leží pod pohorím Bielych 

Karpat nedaleko česko ‐ slovenskej hranice. Horňácko je malý folklórny región obsahujúci iba 

deväť obcí. O čo je však malý svojou rozlohou, o to je bohatší na tradície, kroje a piesne, ktoré 

tu zbieral už Leoš Janáček alebo Vítězslav Novák. 

Súbor Lipovjan vznikol v roku 1972 a za dobu svojej existencie absolvoval desiatky vystúpení 
ako v Českej republike, tak aj v zahraničí – v Južnej Kórei, Poľsku, Francúzsku, Taliansku, 
Nemecku, Dánsku alebo Slovensku a i. Okrem iného sa súbor podieľal aj na natáčaní 
dokumentu Českej televízie o Leošovi Janáčkovi a Vítězslavovi Novákovi. V súbore sa od jeho 
založenia vystriedali desiatky tanečníkov a tanečníc a na jeho čele stáli napríklad Ján 
Miroslav Krist, manželia Dobroslava a Stanislav Jagošovi alebo František Jagoš zvaný 
„Kruciš“. Od roku 1983 až dodnes je vedúcim Lipovjanu Ladislav Jagoš ‐ Jožíček. Dnes má 
súbor asi tridsať tanečníkov a tanečníc vo veku od 15 do 30 rokov a hudobne ho sprevádza 
cimbalová muzika Marka Potešila.  

 
Predstavujeme folklórny súbor Marína zo Zvolena: 
Folklórny  súbor  Marína  vznikol  vo  Zvolene  v  roku  1966  vďaka  spojeniu  organizačného  a 

tvorivého potenciálu troch výrazných osobností – Márie Benkovej, Anny Hudecovej a Márie 

Mázorovej.  Názov  dostal  podľa  lyrickej  básnickej  skladby Andreja  Sládkoviča  a  to  určilo  aj 

charakter programov Maríny. V popredí tvorby stáli poetickosť,  lyrickosť a cit pre krásno. V 

roku 1981 sa umeleckým vedúcim súboru stáva Ján Jamriška. Nadväzuje na poetickosť 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 umelecký šéf Andrej Sýkora. Počas svojej existencie súbor 



uviedol 55 choreografií a programových blokov, vycestoval na medzinárodné festivaly do 22 

krajín  sveta  (medzi  inými do Brazílie, Mexika či  Japonska),  získal mnoho ocenení doma a v 

zahraničí, vydal 6 hudobných nosičov a jednu knihu. V súčasnosti patrí Marína medzi známe 

amatérske folklórne telesá na Slovensku.  Ambíciou súboru je prezentácia hudobnej a tanečnej 

kultúry  Slovenska  so  zreteľom  na  etnografický  región  Podpoľanie.  Umelecké  spracovanie 

programov  súboru  vychádza  z  podrobného  štúdia  tradičného  hudobného  a  tanečného 

materiálu,  pričom  tradičnú hudbu  a  tanec nepokladá  za  čosi  lokálne  a uzavreté,  ale  práve 

naopak, snaží sa ich vnímať v širších stredoeurópskych súvislostiach. Repertoár súboru tvoria 

choreografie „U Bírešou“ a „Babiak“ (tance zo Zvolenskej Slatiny), „Do kola a Horu“ (tance z 

Jakubian), „Tancoš“ (tance zo Zámutova) a nový programový blok pod názvom „Fenomény“ 

(tanečný a hudobný materiál z obcí Podpoľania – Očová, Hriňová, Podkriváň, Detva, Zvolenská 

Slatina,  Pstruša,  Slatinské  Lazy).  Súbor  tvorí  tanečná  skupina,  ľudová  hudba,  dievčenská 

spevácka skupina, ženská spevácka skupina a mužská spevácka skupina. 

 
predstavujeme domáce folklórne súbory/skupiny:   
DFS Vretienko /Kozárovce/ 
FSK Konopa /Kozárovce/ 
ŽSS Trnky/ Tlmače/ 
Fsk Praslica/Kozárovce/ 
MSS Matičiar  /Kozárovce/ 
FsK Dolina/Čajkov/ 
FS Vatra Seniori /Tlmače/ 
FSS Sen /Starý Tekov/  
FS Volosán a Lisna /Pukanec/ 
ŽSS Hronka /Jur nad Hronom/  
SS Rozmarín /Mýtne Ludany/ 
SS Demandické perly/ Demadice 

 
DFS Vretienko  

Súbor  vznikol  v  roku  1980.  Pracuje  pri  Miestnom  odbore  matice  Slovenskej    a  ZŠ  v 

Kozárovciach. Od svojho vzniku absolvoval už desiatky vystúpení a to nie len doma vo svojej 

obci a okrese, ale aj za  jeho hranicami. S Vretienkom sme sa mohli stretnúť na folklórnych 

festivaloch vo Východnej, Myjave, Detve, Želiezovciach, v Šali. Má za sebou niekoľko nahrávok 

v Slovenskej televízii a v Slovenskom rozhlase DFS má nacvičených niekoľko pásiem: Husiari, 

Lucie, Drotári, Píšťalenka a mnohé iné. 

 

FSK Konopa  

Súbor vznikol v roku 1990. Prvé vystúpenia prebehli na FS Myjava, ďalej v Kozárovciach a na 

Malej Lehote. Potom sa konopa na niekoľko rokov odmlčala a svoju činnosť znova obnovila v 

roku 1999 pod novým názvom KONOPA . Názov zároveň korešponduje s rastlinou, ktorá sa na 

brehoch  Hrona  hojne  pestovala  ešte  do  polovice  20.  storočia.  FSK  Konopa  účinkovala  na 

Myjave,  Strážnici,  Strání,  v  Leviciach,  vo  Východnej,  v  Sebechleboch,  v  Tlmačoch,  počas 

programov  Vianoce na Hrade ‐ Bratislava, Matičné dni v Komárne, Hronovce, Dni Majstrov 

UĽUV ‐ Bratislava, Nitrianska vínna cesta a mnoho iných.  



 
ŽSS Trnky 
Sú veľmi výraznou súčasťou FS Vatra  z Tlmáč. Trnky  sa  zameriavajú hlavne na  spracovanie 
piesní z tekovského regiónu, ale nevynechajú ani piesne z iných regiónov Slovenska. Vystupujú 
ako súčasť tanečného súboru, no hlavne v spolupráci s ľudovou hudbou súboru alebo sólovo 
v  číslach  medzi  tancami.  Výraznými  speváckymi  osobnosťami  sú  predovšetkým  Majka 
Páleníková,  Jarka  Lehocká  a  Renáta  Kotorová,  ktoré  sa  venujú  aj  príprave  dramaturgie 
speváckych čísel.  
 
Fsk Praslica z Kozároviec vznikla v roku 1965. Za 57 rokov svojej činnosti má za sebou vyše 700 
vystúpení. Vo svojom repertoári čerpá zo zvykov, tancov a piesní svojej obce, ktoré sa uchovali 
z  rozprávania najstarších občanov. Medzi  najznámejšie možno  zaradiť  Priadky, Vítanie  jari, 
Hrabačky,  Dožinky,  Stavanie  májov,  Regrútsku  odobierku,  Svadobnú  odobierku,  Páračky, 
Vianočné koledy, Fašiangy s pochovávaním basy, Na jarmoku, Pierková muzika, Zimné večery, 
Tance z Kozároviec. Podľa prvej spracovanej scény – Priadky – je aj názov folklórnej skupiny 
„PRASLICA“. Zloženie je prevažne z mladých ľudí, ktorých sa v skupine vystriedalo viac ako 250. 
Praslica získala viacero významných ocenení, celoštátneho i medzinárodného charakteru.  
 
MSS  Matičiar  z  Kozároviec  vznikol  pri  príležitosti  obnovenia  činnosti  Miestneho  odboru 
Matice  slovenskej  v  roku  1990. MSS  sa  zameriava  na  piesne  ľudové  –  z  nášho  bydliska  a 
blízkeho okolia,  piesne  národné,  upravené.  V  októbri  2005  súbor  vydal  prvé  CD  s  názvom 
Kozárovské šíre pole v spolupráci s ľudovou hudbou Brezina z Trenčína. Súbor má za sebou 
mnoho  vystúpení  v  našej  obci,  okrese  a  na  festivaloch Myjava,  Východná,  Hrušov,  Tekov, 
Strážnica,  Strakonice  a  ďalších. 
 
FsK Dolina z Čajkova vznikla v roku 1997. V roku 1999 nacvičili pásmo „Pytačky“, s ktorým 
vystúpili aj  v okolitých dedinách. V  rokoch 2000 až 2001 sa činnosť obmedzila väčšinou na 
vystúpenia  ženskej  speváckej  skupiny.  V  roku  2002  vznikla  mužská  spevácka  skupina 
„Čajkovskí vincúri“, takže k ženám pribudli aj muži. Odvtedy majú spoločne nacvičené rôzne 
folklórne pásma, ako Pytačky, Na priedomí, Páračky, V krčme na tanci, Vianočné pásmo, Pocta 
Sv.Urbankovi,  Stretnutie  pred  hajlokom,  Vysťahovalectvo,  Dožinky,  Príprava  na  oberačky, 
Svadba, Čepenie nevesty, Krštenie a  iné. V  roku 2002 vydala mužská  spevácka  skupina CD 
„Kamaráti bratia“ a v roku 2014 celá FSk Dolina nahrala s cimbalovou muzikou Temperamnet 
Cimbal Orchestra druhé CD s názvom „Cez ten Čajkov“. 

FS  Vatra  Senior  z  Tlmáč  –  seniorská  zložka  FS  Vatra  vznikla  celkom  spontánne  stretnutím 

bývalých  Vatrákov.  Slovo  dalo  slovo  a  už  vo  februári  2010  sa  začali  pravidelne  stretávať 

a trénovať. Spolupracujú s ľudovou hudbou FS Vatra, účinkujú prevažne v domácom prostredí, 

ale aj na rôznych podujatiach a festivaloch na Slovensku ( FF Myjava, MFF Takí sme, Vianočné 

trhy Bratislava, ...) Vedúci súboru je Ľubo Káčer. 

 
FSS Sen zo Starého Tekova vznikla, ako súčasť členov  dôchodcovskej organizácie v roku 2013. 
Celých  deväť  rokov  účinkovala  vo  všetkých  dôchodcovských  podujatiach,  ako  i  kultúrnych 
podujatiach  konaných  v  Starom  Tekove.  Pravidelne  sa  zúčastňuje  Okresnej  prehliadky 
seniorských  speváckych  súborov    organizovaných OO  JDS  Levice.  Na  požiadanie  vystupuje 
v  DSS  v  Hornej  Seči,  v  Leviciach  a  v  Santovke,  ale  i  na  ďalších  podujatiach  v  regióne.  ŽSS 
spracúva piesne a  zvykoslovné pásma  z  čilejkárskej oblasti,  ale predovšetkým z obce Starý 



Tekov.  Tento  malý,  životaschopný  kolektív  dokazuje  všetkým,  ktorí  si  ešte  nenašli  cestu 
k  sebarealizácii,  že aj dôchodcovia,  čo prežívajú  jeseň  života  v neľahkej dobe,  vedia  krásu, 
radosť a veselosť aj iným rozdávať. 

Folklórny  súbor  Volosán  z  Pukanca  svojou  činnosťou  nadväzuje  na  dlhoročnú  tradíciu 
folklórnej  skupiny  Smrečinár  a  folklórnej  skupiny  Vajrab.  Jeho  cieľom  je  uchovávanie, 
rozvíjanie tradícií ľudového umenia hlavne z okolia Pukanca, Hontu a z celého Slovenska. Do 
činnosti  folklórneho  súboru  patrí  budovanie  vzťahu  k  ľudovej  kultúre  u  detí,  a  to 
prostredníctvom Detského folklórneho súboru Lisna. Členovia Folklórneho súboru Volosán sa 
v  minulosti  predstavili  na  rôznych  podujatiach  v  rámci  regiónov  Hont  a  Tekov, 
v stredoslovenských banských mestách, ako aj u zahraničných Slovákov v srbskej Vojvodine. 
 
SS Demandické perly  vznikla v  roku 2018. Na  jej vzniku sa podieľalo   14 členiek. Spevácka 
skupina za 4 roky svojho pôsobenia spracovala niekoľko maďarských ľudových piesní, každý 
rok  nacvičí  nové  pásmo,  s  ktorým  reprezentuje  svoju  obec  na  rôznych  podujatiach  najmä 
v  obci,  v  okolí,  ale  aj  za  hranicami  v  Chorvátsku,  či  Maďarsku.  Spevácka  skupina  okrem 
ľudových piesní spracúva aj hallgató a operety. Umeleckou vedúcou a pedagogičkou speváckej 
skupiny  je  Katarína  Ballová,  ktorá  speváčky  aj  hudobne  doprevádza.  Demandické  perly 
spievajú aj  v miestnom Rímskokatolíckom kostole pri bohoslužbách, najmä počas  sviatkov. 
V  súčasnosti má  spevácka  skupina 12  aktívnych  členiek  a organizačne  ich  vedie  pani  Etela 
Plevová.  

 

P R O G R A M: 
 

2.9. 
Levice 
Krojovaný sprievod  
16.00 Námestie hrdinov Levice – pešia zóna – park M.R.Štefánika    
 
účinkujú zahraniční účastníci: 
Ognenite  /Busmantci, Bulharsko/ 
Sveti Stefan Despot Srpski /Despotovac, Srbsko/ 
Szeged Dance Group /Szeged, Maďarsko/ 
Študentský súbor piesní a tancov Poloniny /Rzeszów, Poľsko/ 
Folklórny súbor Lipovjan /Lipov, Česko  
vstup voľný 

 

Kozárovce 
Galaprogram 
18.00  Dom Kultúry  



slávnostné otvorenie festivalu, privítanie účastníkov, príhovor starostu Ižolda 
Bystríka a riaditeľky festivalu Alžbety Sádovskej /ROS/ 
 
účinkujú: 
DFS Vretienko a Fsk Konopa /Kozárovce/ 
 
účinkujú zahraniční účastníci: 
Ognenite  /Busmantci, Bulharsko/ 
Sveti Stefan Despot Srpski /Despotovac, Srbsko/ 
Szeged Dance Group /Szeged, Maďarsko/ 
Študentský súbor piesní a tancov Poloniny /Rzeszów, Poľsko/ 
Folklórny súbor Lipovjan /Lipov, Česko/ 
 
vstupné dobrovoľné 
 
......................................................................................................................... 

3.9. 
Levice 
Tekovské múzeum v Leviciach 
 
15.00 – 17.30 
Galaprogram 
„Ľeviciach na rínku“ 
účinkujú domáce folklórne skupiny a súbory 
ŽSS Trnky Tlmače 
Fsk Praslica Kozárovce 
MSS Matičiar Kozárovce  
FsK Dolina Čajkov 
FSS Sen Starý Tekov 
DFS  Lisna Pukanec 
ŽSS Hronka Jur nad Hronom 
SS Rozmarín Mýtne Ludany 
 
 
17.30  
Jozefína Mäsiarová Nová Dedina  
„A tá naša gazdiná blingáčovie sukne má“ 
detailne vám predstavíme čilejkársky ľudový odev  
 



18.00 – 21.30  
Galaprogram  
,,Dole Hronom, Dunajom“ 

Horehronskí chlopi zoskupenie spevákov z obcí Pohorelá, Šumiac, Telgárt 

a Vernár 

FS Marína Zvolen  

Ognenite  Busmantci, Bulharsko 

Sveti Stefan Despot Srpski  Despotovac, Srbsko 

Szeged Dance Group Szeged, Maďarsko 

Študentský súbor piesní a tancov Poloniny Rzeszów, Poľsko 

Folklórny súbor Lipovjan Lipov, Česko 

 

13.00 – 15.00 
Hudobné pozdravy Rádia Regina Západ 
 
 
16.00 – 17.00 
tanečné domy pre deti aj dospelých 
 Szeged Dance Group, Folklórny súbor Lipovjan 
 
 
15.00 – 21.00 
tradičné gastro špeciality 
guláš, fazuľovica, párance, sedliacky posúch 
ochutnávka vín 
čapované remeselné pivo 
 
jarmok ľudových remesiel 
 
tvorivé dielne pre deti 
tkanie na krosnách 
hrnčiarska výroba z Pukanca 
tradičná výroba šúpolienok 
 
drevený kolotoč 
malý záchranár: prvá pomoc /aj s občerstvením/ 
 
voľný vstup do stálych expozícií Tekovského múzea 
Archeológia 



Lekáreň 
Etnografia – Ľudový odev 
Ladislav Bielik ‐ August 1968 
Cechy a remeslá 
Spoločenský život 
História levického hradu 
  
vstupné dobrovoľné 

 
......................................................................................................................... 

 

4. 9. 
Demandice 
11.00 – 12.00 
Slávnostná omša vo Farskom kostole sv. Michala Archanjela za účasti 
zahraničných hostí a účastníkov festivalu 
 
15.00 – 18.00, Dom kultúry 
Galaprogram  

účinkuje domáca spevácka skupina:  
Demandické perly 
 
účinkujú zahraniční účastníci: 
Ognenite  /Busmantci, Bulharsko/ 
Sveti Stefan Despot Srpski /Despotovac, Srbsko/ 
Szeged Dance Group /Szeged, Maďarsko/ 
Študentský súbor piesní a tancov Poloniny /Rzeszów, Poľsko/ 
 
vstupné dobrovoľné 
 

Želiezovce 
14.00, Dom kultúry  
slávnostné otvorenie výstavy 
„Krása odevu ukrytá v histórií“ 
výstava ľudového odevu Maďarov žijúcich na Slovensku,  
organizovaná v spolupráci s Miestnym odborom Matice Slovenskej v 
Želiezovciach 
 



účinkujú:  
SS Borsika /Hronovce 
SS Vrbovianka /Želiezovce 
FS Tekovan /Starý tekov  
DFS Tekovanček /Starý tekov 
 
......................................................................................................................... 
 

5. 9. 
Tekovské Lužany 
14.00 Komunitné centrum  
výchovný koncert  

výchovný koncert so zameraním na ľudovú hudbu Tekovského regiónu, poznávanie ľudových 
hudobných nástrojov, píšťaliek, gájd a iných  
 
účinkuje: 
spevácka skupina a gajdošské zoskupenie Briežok/Jedľové Kostoľany 
 

 

6. 9. 
Želiezovce 
9.00, Materská škola v Mikule 

výchovný koncert  

výchovný koncert so zameraním na ľudovú hudbu Tekovského regiónu, poznávanie ľudových 
hudobných nástrojov, píšťaliek, gájd a iných  
 
účinkuje: 
spevácka skupina a gajdošské zoskupenie Briežok/Jedľové Kostoľany 
 
 
 

 
 
 
 
 


