
 



Tlačová správa k 42. ročníku Spišských folklórnych slávností 2014  

 

V dňoch 28. – 29. júna 2014 sa v prekrásnom prostredí Spišského salaša, takmer pod majestátnym stredovekým Spišským hradom, bude konať 42. ročník Spišských 

folklórnych slávností 2014. Hlavným organizátorom festivalu je Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, v pôsobnosti KSK v spolupráci s mestom Spišské Podhradie 

a Spišským salašom. Podujatie je organizované s finančným prispením Ministerstva kultúry SR.  Tento ročník festivalu bude v slávnostnom otváracom programe symbolicky 

venovaný pocte vynikajúcej tanečnej osobnosti Viliama Gregu zo Spišských Vlách. Jeho rodinní nasledovníci i „žiaci“ – tanečníci a muzikanti z iných miest divákom predstavia 

odkaz jeho folklórneho majstrovstva. 

Tohtoročná koncepcia festivalu vychádza z tradičnej, divácky úspešnej programovej štruktúry programov a je doplnená o nové typy mimoscénických, interaktívnych 

zážitkových programov. V javiskových programoch bude kladený dôraz na prezentáciu tradičných hudobných a tanečných foriem ľudového umenia, prezentáciu obradov, 

zvykov a tradičných materiálnych prejavov folklórnych skupín a sólistov zo spišského regiónu. Prvým programom festivalu bude živá pozvánka, „Verbovačka“ spevákov 

a tanečníkov v historických a turisticky bohato navštevovaných centrách Spišskej Novej Vsi, Levoče, Spišského podhradia a na nádvorí Spišského hradu vo štvrtok a piatok 

pred festivalom.   

V slávnostnom sobotňajšom otváracom programe sa predstavia laureáti regionálnych a krajských kôl folklórnych súťaží zo spišského regiónu – „to najlepšie, čo 

doma máme“. Zároveň sa v programe predstavia vynikajúce folklórne kolektívy zo susedného regiónu Liptova (FS Váh z Liptovského Mikuláša i 101 – ročná FSk Kriváň 

z Východnej) a zo susedného Poľska (FS Hanka). V regionálnom programe „Rok na Spiši“ sa diváci budú mať možnosť dozvedieť o priebehu prác a sviatkov našich predkov 

počas tradičného roka v spišských obciach. Sobotňajší večerný program obohatia svojím predstavením tradičného ľudového tanca vytvoreného na základe archívnych 

záznamov ľudového tanca z minulého storočia TS Partia z Bratislavy a MFS Kincső zo Želiezoviec, laureáti celoštátnych folklórnych súťaží. Jánska noc pri vatre na salaši bude 

spojená so spevom jánskych piesní v podaní SpSk Fiala a nasledovať bude tancovačka pri výbornej ĽH M. Pagáča. Nedeľné ráno otvorí slávnostná svätá omša v Spišskom 

Podhradí. Detský program divákom predstaví tradičné detské hry a tance z rôznych zaujímavých oblastí Spiša. „Cesta za krásami Spiša“ bude pokračovať v nedeľnom 

galaprograme festivalu. V ňom sa na symbolickom levočskom jarmoku stretnú národnosti zo všetkých spišských regiónov, ktoré stáročia rozmanitú tradičnú kultúru Spiša 

formovali. Po galaprograme i mladších divákov iste osloví koncert vynikajúcej slovenskej world music skupiny Banda, ktorá tradičnú ľudovú hudbu na základe jej dôkladnej 

znalosti spracúva v progresívnej, i mladému publiku blízkej forme. Novinkou bude počas festivalových dní rozprávkový interaktívny svet detí „Pre najmenších do rozprávky“, 

do ktorého môžu návštevníci zapojiť svoje ratolesti do hier, tancov, riekaniek a pesničiek, i školy tanca pre deti a dospelých vedené profesionálnymi tanečnými lektormi či 

škola tanca s divákmi v amfiteátri.  

Organizátori festivalu v tomto roku budú klásť dôraz i na výzdobu scény a areálu festivalu a revitalizáciu stravovacieho centra. Sprievodným podujatím bude 

i tradičný jarmok remesiel, ktorý v tomto roku predstaví vybraných majstrov, predvádzajúcich svoje remeslo. Diváci budú mať možnosť prezrieť si i prácu v tradičnej 

kováčskej dielni. Najmenší sa budú môcť povoziť v drevenom tradičnom kolotoči na „ľudský pohon“.  

Návštevníci budú mať možnosť pozrieť si i výrobu ovčieho syra a porozprávať sa s bačom o živote na salaši, i ochutnať tradičné spišské jedlá.  

Ranný budíček i nočné „hlásenie“, ako i oznamovanie programov, bude v podaní festivalového hlásnika počas konania v dňoch 28. – 29. júna 2014 na Spišskom 

salaši v Spišskom Podhradí. 
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