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Tlačová správa
Tvorivá dielňa Primášikovia 2018 - súčasť projektu Muzikanti kde ste?
Liptovské kultúrne stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
pripravilo aj v roku 2018 dielne pre mladých muzikantov nielen z regiónu Liptov.
V roku 2018 sa teda projekt Muzikanti kde ste? skladá z dvoch tvorivých dielní. Regionálna
hudobná dielna počas víkendu, určená pre liptovských muzikantov, ktorá prebehla 11. - 13.
mája 2018 na Hoteli Spojár v Žiari a letný 6 dňový muzikantský tábor Primášikovia, ktorý máme
aktuálne za sebou.
15 nadaných detí z rôznych častí Slovenska sa stretlo v Liptovských Sliačoch v termíne
od 24. do 29. júla 2018.
Intenzívne muzikantské dielne pre primášov detských ľudových hudieb sú projektom, ktorý
pripravuje Národné osvetové centrum so svojimi partnermi už 19 rokov. V tomto roku je
partnerom práve Liptovské kultúrne stredisko, ktoré podujatie začlenilo do celoročného projektu
Muzikanti kde ste?.
V dielni Primášikovia s deťmi pracovali lektori a hudobníci Michal Noga, Milan Veróny a Adam
Harmata. Primášikovia boli rozdelení do troch skupín pracovali v poobedných a doobedných
vzdelávacích blokoch, v ktorých získali nové informácie, ale aj prax v oblasti hudobnej
interpretácie v rámci regionálnych špecifík. Tvorivé dielne slúžia aj na vzájomnú konfrontáciu,
aby účastníci videli v čom sa líšia herné štýly z jednotlivých oblastí.
Zápal a nadšenie Primášikov pre svoju záľubu sa rozliehal po Liptovských Sliačoch aj vo
večerných hodinách. Vynikajúci kolektív nechcel nechať nič na náhodu a nové hudobné bloky
trénovali
v každej voľnej chvíli.
Primášikovia však majú aj jednu pridanú hodnotu a to sú priateľstvá, ktoré počas dielní
vznikajú. Nielen spoločným hraním, ale aj spoločnými zážitkami a výletmi, ktoré v Liptovských
Sliačoch a okolí deti absolvovali. Krásna liptovská príroda, príjemne prostredie v penzióne
Prameň, návšteva Vlkolínca, odborní lektori, to všetko prispelo k tomu, že sa Primášikovia 2018
vo svojom závere nevyhli emotívnemu lúčeniu.
Lúčilo sa nám ťažko, ale záverečný koncert na festivale Liptovské dni matky, ktorý pripravuje
obec Liptovské Sliače, bol dôkazom, že intenzívna odborná práca prináša kvalitné výsledky a
že mladí ľudia sa chcú venovať ľudovej hudbe, je pre nich záľubou a často aj životným
smerovaním a pokiaľ podobné podujatia budú mať naďalej podporu, nemusíme sa báť o
budúcnosť ľudových hudieb na Slovensku.
Veríme, že sa na Liptove stretneme opäť o rok!
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, spolufinancované s
podporou Žilinského samosprávneho kraja a s finančným prispením Národného
osvetového centra.
Ing. Michaela Košová
metodik pre tanec, folklór a voľnočasové aktivity
Liptovské kultúrne stredisko
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