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Folklór nás spája

Folklórna skupina Prenčovan
Od samého vzniku jej členovia zbierajú a šíria
zvyky a tradície Prenčovských generácií a
spievajú prekrásne piesne z Prenčova. Dedinská
folklórna skupina má tridsať aktívnych členov
rôznych vekových kategórií. Uviedla do života tri
CD nahrávky s názvom „Ozveny Prenčovského
chotára.“ Folklórna skupina je pravidelným
účastníkom folklórnych slávností v obci
Podhorie, Hontianskej parády v Hrušove, ako aj
Podsitnianskych dní hojnosti a iných festivalov.

OZ Zlatá cesta

Veríme, že ľudový folklór
a zvyky spod velebného
Sitna oslovia aj Vás.

„Našim divákom sa snažíme priblížiť fašiangové, svadobné, Ondrejovské a
Vianočné zvyky, pracovné ukážky ako kosba, mlatba, žatva, práce
s pradenami, páračky, jarmok a iné. Pre divákov máme pripravené ľudové
pásmo s názvom: „Spevy a zvyky spod Sitna“, kde sa vám predstavíme
ukážkou Mamľasov na Prenčovskej svadbe, žartovným prekáraním
Prenčovských dievok a žien a koštovkou páľeního Prenčovských chlapov.“
OZ Zlatá cesta

Folklórna skupina Geľovianka
V súčasnosti má Geľovianka 30
členov, z toho dve tretiny tvoria
mladí ľudia. Súbor funguje už 30
rokov. Vedúcou folklórneho súboru
je pani Eva Kempová.

Geľovianka vznikla v roku 1981. Vo svojom repertoári sa venuje
zaznamenávaniu zvykoslovia a piesní z regiónu Hont. Na svojich vystúpeniach
prezentuje ľudový odev - sviatočný i pracovný, letný i zimný, aby sa uchoval v
pamäti nášho slovenského národa. V spolupráci s kvalifikovanými
choreografmi pripravila niekoľko tanečných blokov z Hontu a niekoľko
zvykov: svadba, regrúti, dožinky, jarmok, pranie na potoku, šupovačka a iné.
V spolupráci so Slovenským rozhlasom vydala 2 CD „Piesne zo Sebechlieb“.
Najviac vystúpení má v Liečebných kúpeľoch Dudince, kde sa celoročne a
pravidelne strieda slovenská i zahraničná klientela hostí a pacientov.

Folklórny súbor Šándorfjanka

Sympatické aj záslužné je, že sa
usilujú o autentickú ľudovú
hudobnú a tanečnú kultúru
zo svojej obce a okolia.

Citarový súbor Fürge Ujjak

V roku 2002 sa vedúcim súboru
stal Csaba Erdélyi.
12 rokov jeho členovia
približujú svojim fanúšikom
krásu citary.

OZ Zlatá cesta

Folklórny súbor zo Šandorfu (tak sa
kedysi hovorilo Prievalom v okrese
Senica), vznikol v roku 2010. Tvorí ho 22
členov, z toho 7 chlapov a 15 žien.
Zväčša si sami vyhľadávajú pôvodné
prejavy, ktoré oživujú a posúvajú do
budúcnosti.
Doteraz nacvičene pásma:
1. Pálenie Moreny
2. „Veseuosci nikdy dosci“
3. „Od Ondreja do Troch králu
alebo vjec bití ako sýti“

MAS Stará Čierna voda

Medzi rozšírené ľudové hudobné nástroje
patrí citara. Hra na tomto nástroji má
dlhoročnú tradíciu i v obci Kráľov Brod. Už
v roku 1986 bol založený citarový súbor,
ktorý neskôr zanikol. V roku 2000 ho
znovu obnovila Gabriela Árvayová, a súbor
dostal meno Fürge Ujjak. Za posledné roky
nazbieral mnoho ocenení na rozličných
súťažiach. Od roku 2004 sa zúčastňuje na
celoslovenskom
stretnutí
citarových
súborov. V roku 2009 sa zúčastnil na
celoštátnej súťažnej prehliadke maďarských
folklórnych umeleckých súborov a sólistov
„Purpurovočervená
pekná
ruža“
(Biborpiros Szép Rózsa), kde získal pekné
ocenenie.
Okrem tradičnej interpretácie ľudovej
hudby sa súbor snaží piesne prispôsobiť
i dnešnej modernej dobe a niektoré hrá i vo
viachlasnej inštrumentácii.

Folklórny súbor Hermanovčan

MAS Bachureň

Vedúcim súboru je
Miroslav Jurčišin. V rámci
súboru je vytvorená
tanečná zložka, mužská
i ženská spevácka skupina
i vlastná cimbalová ľudová
hudba pod vedením
Viliama Dzuríka.
V súčasnosti má folklórny súbor Hermanovčan 35 členov. Svojím
repertoárom mapuje dávne folklórne zvyky obce Hermanovce (okres Prešov)
a blízkeho i vzdialenejšieho okolia, ale nechýbajú ani tance zo Zemplína, či
iných častí východného Slovenska. Súbor vznikol v roku 1967. Odvtedy
absolvoval stovky vystúpení a získal ocenenia na rôznych prehliadkach
a súťažiach. Mužská spevácka zložka je niekoľkonásobným víťazom
speváckych folklórnych festivaloch v Lúčke i v Kendiciach. Prvé víťazstvá
v súťažiach však už majú i ženy. Súbor víťazil aj vo folklórnej hitparáde
Kapura. V rokoch 1986 a 2006 súbor opakovane reprezentoval Slovensko na
festivaloch v Poľskej republike, v roku 2007 v Bosne a Hercegovine, v roku
2008 úspešne vystúpil aj na najväčšom tureckom festivale v meste Bergana a
pred dvoma rokmi v Grécku.

Tanečná skupina Nezábudka
Tanečná skupina Nezábudka začala na podnet
mladých pracovať 14.2.2011, kedy členky
skupiny prvýkrát vystúpili na farskom plese v
Nemčiňanoch
s
ľudovým
tancom.
Nasledovalo fašiangové vystúpenie, do
ktorého boli už aktívne zapojení všetci
členovia skupiny. Od tohto času sa skupina
aktívne prezentuje pri všetkých akciách a
príležitostiach, ktoré organizuje Obecný úrad
v Nemčiňanoch (Deň matiek, Stavanie mája,
Stretnutie
rodákov,
Vystúpenie
pre
dôchodcov, Mikuláš a iné). Tanečná skupina
sa venuje ľudovému, ale i modernému tancu.

OZ pre rozvoj mikroregiónu
„Požitavie – Širočina“

Členmi skupiny sú deti a
mládež z Nemčinian.
Tanečný súbor funguje pod
vedením Jany Siklenkovej st.
a Paulíny Bajanovej.

Folklórny súbor Chočanka

Každoročne sa súbor zúčastňuje
Prehliadky folklórnych súborov
v Zlatých Moravciach, Ambrózyho
dní v Arboréte Tesárske Mlyňany...

Folklórny súbor Širočina
Súbor Širočina vznikol v roku 2003
a pracoval pod vedením Zuzany
Mihálkovej. Vedúcou súboru je
pani Mária Mladá. Na začiatku
súbor vystupoval bez sprievodu
harmoniky. Neskôr ho na krátky čas
sprevádzal s harmonikou pán Jozef
Fečo a slečna Marta Hudecová.
V súčasnosti súbor harmonikou
sprevádza pán Milan Solčiansky.
Širočina v roku 2011 získala jedno
z najväčších ocenení – 1. miesto na
okresnej prehliadke súborov v obci
Žitavany. Aktívne vystupuje na
stretnutiach speváckych súborov,
festivaloch Jednoty dôchodcov,
ktoré sa konajú v Zlatomoraveckom
okrese, či festivaloch kultúry. Súbor
reprezentuje i MAS „Požitavie –
Širočina“ na výstave Agrokomplex
i v družných MAS v ČR.

OZ pre rozvoj mikroregiónu
„Požitavie – Širočina“

Folklórny súbor Chočanka vznikol
v roku 1975. Zakladateľkou a vedúcou
súboru bola pani Ľubica Mohornová.
Po prvýkrát vystúpil s programom
Fašiangy. V súčasnosti má približne
40 členov, čo sú vlastne 3 generácie –
od starých rodičov až po vnúčatá.
Neustále pripravuje nový program
s množstvom piesní a tancov z celého
okolia. Pri príležitosti 35. výročia
založenia
súboru
predseda
Nitrianskeho samosprávneho kraja
Doc. Ing. Milan Belica, Ph.D. venoval
FS Chočanka Pamätný list.
OZ pre rozvoj mikroregiónu
„Požitavie – Širočina“

Folklórny súbor Širočina z Čiernych
Kľačian má v súčasnosti 18 členov.
Názov „Širočina“ dostal podľa potoka,
ktorý preteká obcou Čierne Kľačany.
Počas 9 rokov účinkovania folklórny
súbor Širočina spestruje svojimi
piesňami a tancom atmosféru na
rôznych kultúrno-spoločenských
podujatiach v obci i v okolí, ako sú
fašiangy, zabíjačkové hody, MDŽ,
stretnutia Kľačian na Slovensku a iné.

Ženská spevácka skupina Tíšina
Názov si skupina vybrala podľa jednej z
terchovských dolín. Tvorí ju zoskupenie žien z
Terchovej a okolitých dedín. Táto skupina
spolu funguje viac ako štyri roky. Svojimi
piesňami obohacuje a spestruje kultúrny život
a významne prispieva k zachovávaniu
ľudových tradícií Jánošíkovho kraja i ďalších
oblastí našej vlasti. Vo svojom repertoári má
prevažne ľudové piesne z prostredia
Terchovej, ale skupine nie je cudzí akýkoľvek
iný región, či nárečie Slovenska. Najväčším
ocenením a satisfakciou pre ženy je to, keď sa
ich piesne páčia ľuďom, pre ktorých spievajú.

Folklórny súbor Teplanka

OZ “Partnerstvo pre
MAS Terchovská dolina“

Regionálna pestrosť nám
káže rozširovať hranice
nielen na domácu oblasť,
ale aj na celé Slovensko.
MAS mikroregiónu Teplička

V súčasnosti je umeleckým vedúcim pedagóg
pán Mgr. Dušan Winkler. Počas jeho
pôsobenia sa naďalej skvalitňuje umelecká
úroveň súboru, čoho svedkom sú
interpretované náročné skladby. Súbor má 10
členiek a harmonikára.
Spevácko-folklórna skupina Teplanka bola založená v roku 1974. Vznikla
na základe iniciatívy niekoľkých žien, ktoré si osvojili ľudové piesne z obce
Trenčianska Teplá a z okolia. Postupom času sa menilo zloženie i kvalita
súboru, pod odborným vedením pána Doboša a pána Pavlackého z miestnej
základnej školy.
Svoju činnosť okrem ľudových piesní zdokonalila FS Teplanka i na
náročnejší program. Nacvičila piesne hymnické i národné. Osvojila si tiež
zvyky zo života našej obce. Prezentuje sa i pásmami ako Teplanská svadba,
Drápanie peria a Dožinky. Za uplynulé roky sa FS Teplanka zúčastnila na
mnohých akciách nielen v obci, ale i po celom Slovensku, či na Morave.
Zúčastnila sa rôznych súťaží na úrovni okresu i kraja, kde dosiahla pomerne
veľa úspechov. Svedčí o tom i množstvo ocenení.

Spevácka skupina Čabanka

Pôsobenie skupiny
Čabanka sa datuje od
roku 2000 pod vedením
p. Marty Solčanskej.
Vystúpenia začali v
obci Čab na obecných
podujatiach, neskôr aj
na regionálnych,
spoločenských
a kultúrnych akciách.
Prvým vystúpením
mimo domácej obce
bolo predstavenie v
obci Výčapy Opatovce v roku 2002.

OZ Mikroregión Radošinka

Od tej doby absolvovali vystúpenia pri rôznych
príležitostiach na výstavisku Agrokomplex,
navštívili obce Veľké Zálužie, Nová Ves nad
Žitavou,
Lehota,
Hruboňovo,
Lužianky,
Čakajovce, Šurianky, Malé Zálužie, Nové Sady
a zúčastnili sa na krajskej prehliadke súborov v
Nitre. V decembri 2009 sa spevácka skupina
zaregistrovala na MV SR ako Občianske združenie
Čabanka. V súčasnosti má skupina 17 členov a na
akordeóne ich sprevádza PaedDr. Gašpar Poláček.
Tak ako sa spevácka skupina rozrastala o nových
členov, pribúdali aj ich verejné vystúpenia na
rôznych oslavách a akciách v obci, v okolitých
obciach i v Nitre. A to Fašiangová zábava a
pochovávanie basy, Deň matiek, Oslavy obce,
Október mesiac úcty k starším, rôzne ľudové akcie
v okolí ako Vtipnejší vyhráva, fazuľové hody,
ukončenie leta, festival hier a zábavy, Vianočné
posedenie pod jedličkou alebo rôzne súťaže.

Spevácky súbor Šuriančanka

OZ Mikroregión Radošinka

Súbor bol založený v roku 2008 a vedie ho pani
Eva Kondelová. Pravidelne sa zúčastňuje na
rôznych kultúrnych a spoločenských podujatiach
v rodnej obci i mimo nej. Pod záštitou OZ
Mikroregión Radošinka pravidelne prezentuje
zvyklosti a tradície z Radošinskej doliny, aj na
Výstave Agrokomplex v Nitre. V repertoári má
pripravené Fašiangové, Dožinkové a Vianočné
pásmo, tiež tematicky zamerané vystúpenia ku
Dňu matiek, Mesiacu úcty k starším, či Stavanie
mája a Vatru zvrchovanosti. Pravidelne sa
zúčastňuje na svadobnom odčepčení nevesty, ako
aj na vystúpeniach pri príležitosti rodinných osláv
a životných jubileí.

Momentálne má súbor
19 členov, z toho 17
spevákov a 2
hudobníkov. V roku
2011 sa súbor
osamostatnil a vytvoril
Občianske združenie
súbor Šuriančanka.

Folklórny súbor Senior klub Vršatec

MAS Vršatec

FS Senior klub Vršatec Dubnica nad
Váhom vznikol v roku 2003 pri
príležitosti 50. výročia založenia súboru
Vršatec. A práve tu vznikla myšlienka
zakladajúcich členov FS Vršatec,
vytvoriť podmienky pre vznik najstaršej
vetvy súboru - Senior klubu. Vek členov
sa pohybuje od 63 do 76 rokov.
Svojimi piesňami a tancami chcú šíriť radosť z nášho bohatého ľudového
umenia. Absolvovali celý rad vystúpení, prezentuje sa na podujatiach v meste
Dubnica nad Váhom a okolí. Od svojho vzniku je súbor každoročným hosťom
celoslovenského festivalu seniorských FS v Krivosúde - Bodovke,
Folklórneho festivalu v Dubnici a v roku 2008 sa zúčastnil na folklórnom
festivale v Detve. Program súboru tvoria piesne a tance z rôznych regiónov
Slovenska - Liptov, Trenčín, Detva, Východ, Horehron a Goral.
Hudobná skupina vznikla v júni 2008
v obci Horná Súča v okrese Trenčín,
v ktorej je dlhoročná tradícia dychovej
hudby. Založil ju bubeník Lukáš Chovanec
s krídlovákom
Jánom
Švajdleníkom.
Mladík je dychová hudba s klasickým
dychovkovým repertoárom. V kapele majú
aj dva elektronické nástroje - basgitaru
a kláves, preto zvolili názov hudobná
skupina a nie dychová hudba. Hudobná
skupina účinkuje na rôznych podujatiach
v obci a v blízkom okolí. Dvakrát si už
zahrali na festivaloch v Poľsku, vo
Vodňanoch
v
južných
Čechách,
Valašských Kloboukách, v Starom
Hrozenkove a inde. Repertoár majú
orientovaný na všetky vekové kategórie
poslucháčov a tvoria ho nielen ľudové
piesne, ale aj sólové moderné skladby.

Hudobná skupina Mladík
MAS Vršatec

Začali hrávať v malej pivnici.
Neskôr im priestory poskytol
obecný úrad. V skupine dnes
hrajú a spievajú dievčatá
a chlapci od 10 do 18 rokov.
V súčasnosti ju tvorí 13
muzikantov, 3 speváčky, 2
speváci a dirigent so zvukárom.

Tanečný súbor Gyékényes

MAS Dudváh

Súbor sa prezentoval nielen na Slovensku, konkrétne v Sládkovičove, Reci,
Košútoch, či Čiernom Brode, ale aj v maďarskom Sopronnémeti a vo Viedni.
Tanečný súbor Gyékényes bol založený pri
miestnej organizácii Csemadoku v Malej
Mači na jar 2008 pod vedením Mariky
Šuľanovej. Cieľom súboru je zachovanie
tradícií a úcta k minulosti. Súbor prvýkrát
vystúpil na 3. ročníku Malomačianskych
kultúrnych slávností v roku 2008.
Choreografom je pán Péter Botló.

Spiduch – Z

MAS Podhoran

V roku 2012 súbor oslávi už desiate výročie svojho založenia. Myšlienka pána
Drahoša, zakladateľa Spiduchu, obsahovala v začiatkoch len zámer
odprevádzať spoluobčanov na cintorín s patričnou pietou. Členovia súboru
však prostredníctvom Spiduchu zistili, že staroba nemusí byť len smutná
a šedivá. Zabúdajú na pribúdajúce roky a snažia sa prezentovať niekdajšie
zvyky mladším generáciám. Zmyslom ich života sa odrazu stala budúcnosť
a využívanie talentu každého člena súboru. Pestré a dobové programy ich
viedli k vytvoreniu depozitára kulís, ale predovšetkým piatich druhov krojov a
kostýmov pre 30 osôb. V spolupráci s detskými súbormi Bazalka a Bažalička
prezentujú ľudové tradície Záhoria na úpätí Malých Karpát.

Vo svojich vystúpeniach, najmä počas obecných slávností a v predvianočnom
čase v obci Rohožník, ale aj v okolitých obciach prezentujú Sedliacky dvor,
Záhorácku svadbu, Dožinkové slávnosti, predvianočné zvyky, či tradičnú
zabíjačku.

Hudobná skupina Triton
Medzi hudobnými prejavmi osobitné
miesto patrí vokálno-inštrumentálnym
hudobným žánrom, ktoré sú tvorené
syntézou piesňového a nástrojového
prednesu. Záujem o ľudovú hudbu
vzbudil u mladých chlapcov z obce
Bijacovce chuť založiť vlastnú hudobnú
skupinu
s netradičnými
hudobnými
nástrojmi – saxofónmi, akordeónom
a bicími nástrojmi. Táto hudobná skupina
je vyhľadávaná hlavne na spríjemnenie
slávnostných chvíľ pri rôznych rodinných
oslavách, či kultúrnych a spoločenských
akciách v obci i mimo nej.

OZ MAS LEV

V súčasnosti má skupina Triton
4 členov, a ich vedúcim je
Tomáš Pentrák.

Detská folklórna skupina Studenočka

Vo svojich vystúpeniach sa
sústreďuje predovšetkým na
spev rusínskych ľudových
piesní, oživuje a prezentuje
zvyky typické pre oblasť
Hornej Torysy – z obcí Nižné
Repaše, Olšavica a Torysky.
V posledných rokoch sa jej
činnosť sústreďuje na
oživovanie tradícií vo svojich
obciach (Vianoce, Veľká noc,
fašiangy,...), čím sa prispieva
k ich zachovaniu.

OZ MAS LEV

Studenočka pracuje pri ZŠ v Nižných
Repašoch s menšími prestávkami od roku
2000. Pravidelne sa zúčastňuje na Súťaži
detského folklóru, súťaži rusínskych piesní
Makovická struna a v posledných rokoch aj
na Festivale folklóru Rusínov-Ukrajincov
v Kamienke (okres Stará Ľubovňa). Aktívne
sa zúčastňuje aj regionálnych podujatí
a podujatí organizovaných školou. Ešte
v začiatkoch svojho pôsobenia nahrala
v spolupráci s Národno-etnickým vysielaním
Slovenského rozhlasu dve rozhlasové relácie
a vystúpila aj v relácií Slovenskej televízie
„Vandrovali hudci“. V roku 2003 nahrala
vlastné CD Špivanočky moji a zapojila sa do
projektu Rusíni v Levočských vrchoch, kde
v spolupráci s folklórnymi skupinami zo
štyroch obcí nahrala CD a zároveň sa jej
členovia podieľali na vytvorení knihy
Rusnacky obyčaji v Levockych verchoch.

Folklórna skupina Jalinka
Nositeľkou tradícií Rusínov v levočských
vrchoch je aj folklórna skupina Jalinka z obce
Olšavica, ktorá bola založená už v roku 1973 a
meno dostala podľa názvu určitej lokality
olšavského poľa. Za celé obdobie sa v
kolektíve vystriedali tri generácie. Je
úctyhodné, že dnes v skupine spievajú a
tancujú potomkovia predošlých členov a sú
hrdí na svojich otcov, mamky, ba aj dedkov a
babičky. Od jej založenia už uplynulo viac ako
30 rokov a tu už možno hovoriť o bohatej
činnosti olšavických folkloristov.
Zameriava sa na zvykoslovia svojej obce a vo
svojom repertoári má nacvičené programy ako:
Fašiangy, Asentirka, Na Gala (bačovská
tematika), svadobné zvyky: Vitie venca,
Nosenie venca, Družbovský tanec, Na
kermešskej zábave (zábavná tematika), Kosenie
lúk (pracovná tematika).

Mužská spevácka skupina Korčaškare

OZ MAS LEV

Repertoár pre svoju činnosť
skupina čerpá z miestneho
regiónu, ktorý je na zdroje
folklóru nesmierne bohatý.
Oprašuje zvykoslovia, tance
a spevy, s ktorými
vystupuje na folklórnych
festivaloch, súťažiach
a prehliadkach.
Najviac sú spievané piesne
lúčne, pastierske, bačovské,
vojenské, regrútske,
parobské, či dievčenské.
OZ MAS LEV

Je tomu už pár rokov, čo uzrela svetlo
sveta myšlienka založiť v Jablonove
mužskú spevácku skupinu. Historické
pramene uvádzajú ako dátum zrodu tejto
myšlienky 28. december 2006.
Napriek tomu, že sa táto myšlienka vraj zrodila na jednom zo schodov pred
miestnym pohostinstvom, bola tak silná, že sa z nej zakrátko stala skutočnosť.
Zopár nadšencov začalo nacvičovať prvé ľudové piesne a čas pomohol
sformovať zloženie skupiny, ako aj repertoár. Hlavnou myšlienkou je oživiť
zabudnuté
jablonovské piesne a piesne z blízkeho
okolia.
„Hneď, ako sme sa presvedčili o tom, že nám to spolu celkom dobre spieva,
prišla na pretras aj téma názvu skupiny. Každý snáď vie, že obyvateľov
Jablonova oddávna volajú „Korčaškare“.
korčašek = malý nožík

Folklórna skupina Domaňovčan

OZ MAS LEV

Folklórna skupina Domaňovčan vznikla v roku
2007 z podnetu samotných členiek, po dohovore
s poslancami OcÚ v Domaňovciach, za účelom
poskytovať a spoluorganizovať
kultúrne
a spoločenské podujatia v obci. V súčasnosti má
skupina 17 členov z toho 12 žien a 5 mužov.
Vedúcou súboru je Mgr. Agnesa Žifčáková. Prvé
vystúpenie sa konalo pri príležitosti 10. výročia
založenia farnosti.
Členovia folklórneho súboru vyhľadávajú,
zaznamenávajú a interpretujú piesne, tance,
zvykoslovné pásma, pracovné postupy ženských
a mužských činností, ktoré už v obci zanikli.
Vystúpenia sú v nárečí stredného Spiša, kroje sú
pôvodné a štylizované do vlastnej podoby.
Počas štyroch rokov aktívnej činnosti nacvičili
viac ako dvadsať hodinových programov.

Úspešné boli programy
ako Krstiny, V kudzeľnej
chyži, O ľane..., Pečenie
chleba, Ženy pri studni,
O žnivách. Začiatkom
tohto roku malo premiéru
folklórne pásmo „Paraňe
pjera“. Cieľom činnosti
FS je zachovávať
duchovné hodnoty a staré
tradície našich predkov.

Mužská spevácka skupina Gubov z Dúbravy

OZ MAS LEV

Mužská spevácka skupina
Gubov vznikla v roku 2005.
Názov skupiny sa rodil ťažko,
no napokon sa chlapi zhodli na
pomenovaní podľa jedného
vrchu nad Dúbravou. Skupinu
v začiatkoch tvorilo 7 členov,
dnes ich je už 11.
Spevácku skupinu Gubov tvorí kolektív zanietených chlapov z Dúbravy, pre
ktorých je ľudová hudba a spev ich najväčšou záľubou. Typické sú pre nich
viachlasé spevy piesní z Dúbravy a okolia, ale aj z iných oblastí Slovenska.
Vyhľadávajú a zachovávajú predovšetkým staršie a dnes už málo známe
ľudové piesne našich otcov a dedov. Skupina už vydala aj CD s ľudovými
piesňami, účinkovala v relácii Kapura, či na iných väčších podujatiach doma i v
zahraničí. Keďže majú medzi sebou aj organistu, spievajú na veľké sviatky i v
kostole.

Spevácky zbor Dúha

OZ MAS LEV

Spevácky zbor Dúha pri Spojenej škole
internátnej v Levoči má už niekoľkoročnú
históriu, počas ktorej sa stal úspešným
hudobným telesom. Môže sa pochváliť
viacerými úspechmi na domácej i zahraničnej
pôde, ako napríklad nahrávaním v rozhlase
i televízii,
účinkovaním
v speváckych
súťažiach,
s umiestnením
v striebornom
i zlatom pásme alebo každoročnou návštevou
Tmavomodrého festivalu – medzinárodnej
hudobnej prehliadky zrakovo postihnutých.
Od roku 2008 prebieha projekt Nové farby
Dúhy, v rámci ktorého boli do zboru včlenené
aj deti z bežnej ZŠ. Dlhoročným vedúcim je
nevidiaci učiteľ hudby - Peter Kolesár.

Dychová hudba Bijacovčanka
Bijacovčanka vznikla v roku 1984 ako
odnož na okolí dávno známej
a populárnej dychovky Ordzovianka.
Jej predsedom sa stal Anton Pavluvčík a
dirigentom Pavol Koperdák z Ordzovan.
Počas 30. ročnej činnosti svojim
repertoárom spríjemňovala život v obci i
mimo nej na tanečných zábavách a
veseliciach, umocňovala významné
náboženské obrady a sväté omše,
pobádala obyvateľov obce k účasti na
rôznych spoločenských, športových a
iných podujatiach, obnovovala a
zachovávala miestne starodávne zvyky.
Najvýznamnejšou akciou v histórii DH
bolo
zorganizovanie
prehliadky
ľudových piesní v podaní dychových
hudieb v roku 1995.

OZ MAS LEV

Veľkolepá a príťažlivá akcia sa
uskutočnila v atraktívnom prostredí
Bijacovského kaštieľa, ako nultý
ročník pod názvom „Bijacovská
krídlovka“, za účasti 8 dychových
hudieb. Ďalšou významnou
udalosťou boli oslavy 30. výročia
založenia DH Bijacovčanka. V
súčasnosti má dychová hudba
Bijacovčanka 22 členov.

Folklórna skupina Štvrtočan

OZ MAS LEV

FS Štvrtočan zachytáva tradičnú ľudovú
kultúru stredného Spiša, zhromažďuje
typické piesne a ľudové zvyky obce a
regiónu. Činnosť takejto skupiny má
pozitívny dopad nielen na zachovanie
dedičstva predkov, ale zaoberá sa aj šírením
etnografie a folkloristiky v obci Spišský
Štvrtok. Zozbierané piesne, tance, zvyky,
povery, kroje, detské hry, či slovesné umenie
predstavuje skupina milovníkov tradícií
príležitostne na rôznych podujatiach počas
celého roka.
Najzaujímavejšie a najdôležitejšie scény zo
života predkov ako sú Fašiangy, Vítanie jari
a Pálenie Moreny, Dožinky, „Stridžie dni"
a Vianoce približujú svojim divákom naživo,
javiskovou formou.
OZ MAS LEV

Dychová hudba Ordzovianka

Počet účinkujúcich sa pohybuje
od 14 do 18 hráčov. Predsedom
DH je Jozef Brník. Umeleckým
vedúcim a zároveň kapelníkom
DH je Ing. Andrej Kočiš.

V malebnej dedinke Ordzovany, ležiacej
pod Spišským Hradom, bola v roku 1929
založená dychová hudba – Ordzovenská
banda, ako ju v tom čase nazývali
miestne ženy, ale aj ostatní obyvatelia
obce a širokého okolia. Účinkovanie
dychovej hudby bolo zamerané na
cirkevné akcie, odpusty, kermeše,
primície a rôzne verejné vystúpenia.
Dychovka pravidelne účinkovala na
výstavách
Agrokomplex
Nitra.
Samozrejme, nechýbala na žiadnych
verejných
oslavách,
kultúrnych
podujatiach, či rodinných akciách,
plesoch a majálesoch.

Poslanie NSS MAS
1. združovať miestne akčné skupiny, verejno-súkromné partnerstvá
pracujúce na princípoch prístupu LEADER a odborníkov pôsobiacich
v oblasti regionálneho rozvoja;
2. reprezentovať a zastupovať členov:
na národnej úrovni voči vládnym inštitúciám, ministerstvám a organizáciám
zriaďovaným ministerstvami a voči ďalším relevantným subjektom,
na nadnárodnej úrovni vo vzťahu k orgánom EÚ konajúcim v záležitostiach
programu Leader,
na medzinárodnej úrovni vo vzťahu k organizáciám a subjektom pracujúcim
v intenciách Iniciatívy Leader a vo vzťahu k ostatným partnerom, inštitúciám
a úradom;

3. spolupracovať a komunikovať:
s riadiacim a platobným orgánom pre Program rozvoja vidieka SR,
s Národnou sieťou rozvoja vidieka SR,
so štátnou správou a samosprávou SR,
s organizáciami pracujúcimi v oblasti rozvoja vidieka,
s finančnými ústavmi, na medzinárodnej úrovni s príslušnými inštitúciami
EÚ,
s medzinárodnými inštitúciami zaoberajúcimi sa problematikou rozvoja
vidieka a prístupom LEADER, finančnými mechanizmami EÚ;

4. propagovať a medializovať NSS MAS:
vo vzťahu k médiám,
vlastnými aktivitami.

Ciele NSS MAS
zlepšiť kvalitu života na vidieku prostredníctvom trvalého
a integrovaného miestneho rozvoja;
zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností medzi členmi NSS
MAS;
zaistiť recipročný prenos poznatkov a skúseností na úrovni spolupráce
medzi členskými krajinami Európskej únie a jej MAS;
podporovať spoluprácu s ďalšími krajinami, ktoré vo vidieckom
priestore chcú používať metódu LEADER.

Členovia NSS MAS

Miestna akčná skupina Stará Čierna voda
Miestna akčná skupina Dudváh
Miestna akčná skupina Vršatec
Miestna akčná skupina mikroregiónu Teplička
OZ Mikroregión RADOŠINKA
OZ “Partnerstvo pre MAS Terchovská dolina“
Občianske združenie Zlatá cesta
Partnerstvo Krtíšskeho Poiplia
Občianske združenie Podpoľanie
Miestna akčná skupina MALOHONT
Občianske združenie MAS LEV, o.z.
Miestna akčná skupina ŠAFRÁN
Občianske združenie KRAS
OZ pre rozvoj mikroregiónu „Požitavie – Širočina“
Miestna akčná skupina Horný Liptov

