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Tlačová správa
Nositelia tradícií - krajská súťažná prehliadka folklórnych skupín
17.6.2018, Dom kultúry Liptovský Mikuláš
V Dome kultúry v Liptovskom Mikuláši sa v nedeľu 17. 6. 2018 stretli folklórne skupiny z Oravy,
Turca, Horného Považia, Kysúc a Liptova.
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja, v
spolupráci s mestom Liptovský Mikuláš, pripravilo krajskú súťažnú prehliadku folklórnych skupín
Žilinského samosprávneho kraja - Nositelia tradícií.
Krajská súťažná prehliadka Nositelia tradícii je prehliadkou dedinských folklórnych skupín a
teda tých najčistejších foriem tradičného umenia. Z tejto prehliadky odborná porota v zložení:
Mgr. art. Miroslava Palanová - choreografka, riaditeľka Liptovského kultúrneho strediska,
Liptovský Mikuláš
Mgr. Mária Palasthyová - choreografka, umelecká vedúca FS Váh Liptovský Mikuláš
PhDr. Andrea Jágerová - etnologička, interpretka ľudových piesní, Podpolianske osvetové
stredisko Zvolen
Mgr. Eva Dudková - etnologička, Slovenské národné múzeum Martin - kurátorka pre ľudový
odev
Mgr. Rudolf Veselovský - hudobník, Banská Bystrica
určili zástupcov, ktorí budú Žilinský kraj reprezentovať na celoštátnom kole, ktoré sa bude konať
začiatkom augusta v Zuberci.
Členovia folklórnych skupín načierajú do starých záznamov a nahrávok, no najmä do svojich
osobných spomienok, a vedia, že tú rokmi nazbieranú krásu a múdrosť treba ponúkať ľuďom
každodenne, že je potreba zjemňovať uponáhľaný život súčasného človeka, presvetľovať ho
láskou a jednoduchosťou pravidiel obyčajného života našich predkov.
Takto opísali svoju činnosť a poslanie členovia Folklórnej skupiny zo Smrečian a v nedeľu 17.6.
sa práve tieto slová v činnosti 11 folklórnych skupín potvrdili.
Na prehliadke sa zúčastnili folklórne skupiny z Kysúc (Kýčera z Ochodnice, Turzovanka z
Turzovky), z Oravy (Brezovica z Brezovice, Rabčičanka z Rabčíc, Trnkári zo Žaškova), z
Horného Považia (Kolárovičianky z Kolároviec), z Liptova (Kriváň z Východnej, Sliačanka z
Liptovských Sliačov a Fsk Smrečany) a folklórne skupiny Prameň a Tiešňavan z Turca.
Porota ich rozdelila do troch pásiem a určila postupujúcich na vyššie kolo súťaže:
zlaté pásmo:
Fsk Kriváň, Východná - postup na celoštátne kolo súťaže
Fsk Sliačanka, L. Sliače - návrh na postup na celoštátne kolo súťaže
Fsk Tiešňavan, Krpeľany - návrh na postup na celoštátne kolo súťaže
Fsk Rabčičanka, Rabčice
strieborné pásmo:
Fsk Smrečany, Smrečany
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Fsk Kolárovičanky, Kolárovice
Fsk Prameň, Dubové
Fsk Trnkári zo Žaškova
Fsk Turzovanka, Turzovka
bronzové pásmo
Fsk Kýčera, Ochodnica
Fsk Brezovica, Brezovica
Postupujúcim držíme palce na celoslovenskom kole prehliadky, ktorá sa bude konať 4.-5.8.2018
v Zuberci a všetkým skupinám prajeme veľa úspechov v ich ďalšej nenahraditeľnej práci v
oblasti tradičnej kultúry.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia a spolufinancoval
Žilinský samosprávny kraj.
Ing. Michaela Košová
Liptovské kultúrne stredisko
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