Tradičná ľudová kultúra v Košickom samosprávnom kraji
Jeseň 2019 – vybrané aktivity



PUTOVNÝ FESTIVAL
7.9.2019 – Hosťovce
Desiaty ročník Putovného festivalu Údolia Bodvy a Rudohoria, ktorý je výnimočný
tým, že sa každý rok koná v inej obci, hostia v tomto roku Hosťovce. Témou
tohtoročného festivalu v gescii Kultúrneho centra Údolia Bodvy a Rudohoria je
pečenie nového chleba ako vyvrcholenie žatvy a dožinkových slávností. Program
začína o 15.00 hod. na nádvorí základnej školy posvätením a požehnaním nového
chleba a od 16.00 bude nasledovať folklórny galaprogram na miestnom ihrisku.
Nebudú chýbať ani tvorivé dielne pre širokú verejnosť a obľúbený detský kútik
s ľudovými hračkami.
www.kcubar.sk



MEDZIBODROŽSKÝ KULTÚRNY FESTIVAL a KRÁĽOVSKÁ BAKCHIÁDA

13.-15.9.2019, Kráľovský Chlmec
Medzibodorožský kultúrny festival, ktorého hlavným organizátorom je Mesto
Kráľovský Chlmec, je tradičným multižánrovým podujatím hudby, tanca, spevu,
zábavy, gastronómie a dobrého vína. Súčasťou festivalu bude už tradične aj pestrý
program zážitkového vinobrania s názvom Kráľovská Bakchiáda, ktorý pripravuje
Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia. V tomto roku budú aktivity s ukážkami
zrodu „zlatého moku“ v sprievode živej hudby na nádvorí regionálnej muzeálnej
expozície. Na Námestí Milénia sa zas predstavia „Klenoty kraja“ - prezentáciou
autentického folklóru Abova,
Spiša, Gemera, Zermplína i Medzibodrožia
s choreografiou z dielne vynikajúceho folkloristu Vladimíra Michalka a hudobnej
réžie Michala Nogu. Priestor dostane aj spoločný koncert Eszter Bíró a Falusi Mariann
/HU/ v usporiadaní KCMaP a Integrovanej knižnice a Muzeálnej expozície Hatvan
v rámci cezhraničného projektu Interreg Via Carpatia.
To je len zlomok z bohatého programu Medzibodoržského kultúrneho festivalu, ktorý
je z roka na rok väčším lákadlom so svojou žánrovou rôznorodosťou nielen pre
domácich, ale aj pre hostí zo širšieho okolia i zo zahraničia.
www.kralovskychlmec.sk , www.kcmp.sk



MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL PALIČKOVANEJ ČIPKY
20.-22.9.2019, Dom tradičnej kultúry Gemera, Rožňava
Paličkári z nášho regiónu, z ostatných regiónov Slovenska i zo zahraničia si vymenia
svoje skúsenosti a odprezentujú skvosty svojej umeleckej remeselnej práce v Rožňave.
V rámci rôznych odborných prednášok a tvorivých dielní budú mať možnosť účastníci
a záujemcovia oboznámiť sa s paličkovaním šperku s drôtom, paličkami i bez paličiek;
paličkovaním vzorov z hontianskych dedín; paličkovaním gemerských vzorov.
V rámci prednášok bude predstavená napr.: moderná a regionálna paličkovaná čipka

Kataríny Buránovej; paličkovanie gemerských vzorov v rámci tvorivej dielne
s Angelou Czintelovou, paličkovanie vzorov Lýdii Pekárikovej. Súčasťou tohto
medzinárodného festivalu - jediného v našom regióne - budú aj ďalšie zaujímavé
aktivity, ako napr. prehliadka tradičných krojov z Vlachova.
Organizátorom v poradí 12. ročníka Medzinárodného festivalu paličkovanej čipky je
Gemerské osvetové stredisko Rožňava.
www.gos.sk
šicKE-košicKE
11.10.2019, Košice - Tabačka Kulturfabrik


Podujatie je voľným pokračovaním 20-ročnej histórie Košických folklórnych dní,
ktorých hlavným organizátorom bolo Košické folklórne štúdio. Zámerom organizátora
je pokračovať v tradícii v novom šate so zachovaním pôvodnej myšlienky – stretnutia
priateľov folklóru s cieľom spájať detské, mládežnícke a dospelé folklórne kolektívy
prioritne v rámci územia Košice, Košice – okolie, ale i z iných regiónov Košického
kraja. Sobotné popoludnie bude patriť tanečným workshopom s Petrom Vajdom,
Lindou Luptákovou a Martinom Topoľovským. Do pestrej škály programov je
zaradený aj koncert s ľudovou hudbou Milana Rendoša a folklórnej skupiny
Škvarkáre. V kinosále sa budú premietať tematické dokumentárne filmy a nebudú
chýbať ani rôzne prednášky /okrem iného aj na tému ovčiarstva/, či remeselné tvorivé
dielne pre širokú verejnosť.
www.kcubar.sk



SVÄTOMARTINSKÝ FESTIVAL
19.10.2019, Veľké Trakany
Oslavy Svätého Martina siahajú do dávnej minulosti Ich spojenie s gurmánskymi
dobrotami z husaciny a ochutnávkou mladého vína sú symbolom hojnosti, radosti
a zábavy. Podujatie sa koná po deviaty krát vo Veľkých Trakanoch v réžii Kultúrneho
centra Medzibodrožia a Použia v spolupráci s obcou. Návštevníci budú mať možnosť
ochutnať husacinu a ďalšie špeciality pripravené podľa inovatívnych receptov našich
predkov a ochutnať vynikajúce mladé vína i pravú trakanskú slivovicu.
Neodmysliteľnou súčasťou festivalu je prezentácia tradičných remesiel, vystúpenie
folklórnych kolektívov a súťaž vo varení husacích špecialít. Výstava domácich
zvierat, interaktívne tvorivé dielne, ukážky tradičných ľudových zvyklostí - ako napr.
dlávenie kyslej kapusty, driapačky, mrvenie kukurice, varenie lekváru apod. - budú
obohatením a spestrením tejto októbrovej soboty.
www.kcmp.sk



ROK NA GEMERI
18.-23.11.2019, Rožňava
Festival aktivít, zvykov a obyčají, ktoré odrážajú tradičný život na dedine v priebehu
roka. Hlavným cieľom je verejná prezentácia scénicky spracovaných ľudových
zvykov, zvykosloví rozličných sviatkov v rámci rodinného, kalendárneho
a pracovného folklóru z územia niekdajšej Gemerskej župy. Pre rok 2019 sú

pripravené rôzne sprievodné aktivity – prednáška a ukážky remesiel. Galaprogram
jubilejného 25. ročníka bude prierezom toho najlepšieho, čo ponúka Gemer v oblasti
tradičnej ľudovej kultúry a folklóru.
www.gos.sk



ESENCIA
23.11.2019, Košice, Divadlo Grand
Nesúťažná prehliadka tvorby folklórnych kolektívov, ktoré vyvíjajú svoju činnosť na
území Košického samosprávneho kraja je známa aj ako „Antológia folklóru“. Ide
o prezentáciu a zmapovanie scénickej tvorby kolektívov, tanečnej interpretácie
jednotlivcov, porovnávanie autentickej podoby tanečného folklóru a jeho štylizácie,
porovnávanie choreografických smerov s cieľom vytvárať priestor na odborné
hodnotenie a komunikáciu s odborníkmi v danej oblasti. Vyvrcholením nesúťažnej
prehliadky je večerný galaprogram, v ktorom budú účinkovať kolektívy z územia
KSK s vybranými choreografiami v reprezentačnom programe „Klenoty kraja“. Záver
novembrovej esencie bude patriť tanečnému domu a tanečnej zábave. Podujatie
pripravuje pre priaznivcov folklóru Kultúrne centrum Údolia Bodvy a Rudohoria.
www.kcubar.sk
Ďalšie informácie k aktivitám sa zverejňujú v aktuálnom čase na web stránkach
kultúrnych organizácií.

