Tlačová správa - Veruže mi zahraj 2019

V nedeľu 15. septembra 2019 sa v Kultúrnom dome v Smrečanoch konala regionálna
prehliadka hudobného folklóru dospelých Veruže mi zahraj
. Predstavilo sa viac ako 50 účinkujúcich v kategóriách spevácke skupiny, sólisti speváci, duá
a jeden sólista inštrumentalista.
Regionálnu prehliadku pripravilo Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši v
zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja v spolupráci s obcou Smrečany.
Súťažná prehliadka Veruže mi zahraj si kládla za cieľ aktivizovať vedúcich a členov hudobných
zložiek folklórnych kolektívov (folklórnych súborov a skupín) k samostatným výstupom, k
vyhľadávaniu, spracúvaniu a interpretácii hudobno-folklórneho materiálu, dať priestor k verejnej
prezentácii a konfrontácii aj samostatne pôsobiacim ľudovým hudbám a speváckym skupinám,
ponúknuť priestor novým speváckym a muzikantským talentom v oblasti sólovej interpretácie
ľudovej hudby a zároveň oboznámiť verejnosť s umeleckými hodnotami pôvodného i v rôznych
štylizačných stupňoch spracovaného hudobno-folklórneho materiálu.
Veľmi ťažká úloha pripadla odbornej porote, ktorá pracovala v zložení Mgr. Miroslava
Kulfasová Dis.Art. - etnologička, tanečná pedagogička a vedúca DFS Matičiarik z Banskej
Bystrice, Mgr. Radoslav Žolko - pedagóg hry na husle, pedagóg sólového spevu a
zborového spevu, primáš ľudovej hudby, interpret ľudových piesní, Ing. Gabriel Cibira
PhD. - muzikant, lektor, vedúci ľudovej hudby a predseda poroty
, z pomedzi účinkujúcich vybrať víťaza každej kategórie. Pri hodnotení zohľadňovala úroveň
interpretácie pôvodného, alebo upraveného hudobného folklórneho materiálu, vystihnutie
regionálneho, či lokálneho charakteru, výber a dramaturgiu repertoáru, technickú vyspelosť a
umeleckú úroveň interpretácie a celkový umelecký dojem.
Porota napokon rozhodla, že región Liptov budú na krajskej súťažnej prehliadke reprezentovať:
kategória spevácke skupiny:
Ženská spevácka skupina Čriepky z Ružomberka (Svadobné piesne) – priamy postup
Ženská spevácka skupina FSK Kriváň z Východnej ( Lúčne piesne) – návrh na postup
kategória sólisti speváci:
Jozef Vrašťák ml. ( Záletnícke piesne)- priamy postup
Simona Vicianová ( Ľúbostné piesne) – návrh na postup
kategória sólista inštrumentalista:
Matúš Gejdoš – heligónka (Regrútske piesne) – priamy postup
Blahoželáme víťazom.
Okrem víťazov sa nám predstavili:
Mužská spevácka skupina z Folklórnej skupiny Smrečany so záletníckymi piesňami.
Ženská spevácka skupina z Folklórnej skupiny Smrečany s Jánskymi piesňami.
Dievčenská spevácka skupina Veseličky so Svadobnými piesňami.
Tri kamarátky (Potkanová, Jacková, Lisá) s piesňou Keby som ja vedeu.
Klaudia Moravčíková z Lipt. Sliačov so zbojníckymi piesňami.
Simona Vajdová z Lipt. Sliačov s baladou Mlynárova dcéra.
Jozef Vrašťák st. a Jozef Vrašťák ml. s regrútskymi piesňami.
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Ďakujeme všetkým účinkujúcim za ich snahu, odvahu a prípravu.
Veríme, že víťazi budú úspešne reprezentovať región Liptov na krajskom kole v Zázrivej 29. 9.
2019 a možno aj na celoštátnom kole 16. - 17. 11. 2019 v Habovke.
Bc. Jana Veselovská
Liptovské kultúrne stredisko
v Liptovskom Mikuláši
Ul. 1. mája 28/196
031 01 Liptovský Mikuláš
0905832950
www.lks.sk
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