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YOuNAK

120. vÝROČiE NARODENiA ALOJzA CHvAStEKA

tAMBuRÁŠi z CHORvÁtSKA

KONSKÝ vOzOvÝ SPRiEvOD

Štvrtok, 2. augusta 2018, amﬁteáter Nad bôrami, 22.30 h

Sobota, 4. augusta 2018, Kultúrny dom A. Hlinku, 15.00 h

Sobota, 4. augusta 2018, amﬁteáter Nad bôrami, 20.30 h

Nedeľa, 5. augusta 2018, areál pred obecným úradom, 10.00 h

Úvodný festivalový deň ponúkne hneď štyri atraktívne programové celky: vernisáž výstavy
pri príležitosti 50. výročia vzniku konského vozového sprievodu; komorný program venovaný 330. výročiu narodenia Juraja Jánošíka; divadelné predstavenie hry Ľubomíra Feldeka Perinbaba v naštudovaní Terchovského národného divadla. Legendárny rodák spod
Pupova inšpiruje aj generácie dnešných umelcov. Nateraz posledným zrealizovaným opusom je predstavenie s názvom Younak. Táto vôbec prvá slovenská inscenácia súčasného
cirkusu mala vydarenú premiéru začiatkom decembra minulého roku v Bratislave (Stará
tržnica). Ide o nezvyčajné spojenie divadla, klauniády, akrobacie, živej muziky a folklóru.
Tvorcovia veľkolepej šou sa skôr ako podať svedectvo o Jánošíkovom živote snažili sprostredkovať emócie, ktoré sa s ním spájajú. Divákov v amﬁteátri čaká bezpochyby iskrivá
noc plná špičkových umeleckých výkonov a silných zážitkov.

„Osmičkový“ rok 2018 je mimoriadne bohatý na jubileá významných udalostí i osobností slovenských dejín. Do tejto kategórie patrí bezpochyby tiež 100. výročie konca prvej svetovej
vojny. Bojoval v nej aj Alojz Chvastek. Ako vojak 71. trenčianskeho pešieho pluku bol v noci
z 2. na 3. júna 1918 priamym účastníkom pamätnej vzbury v srbskom meste Kragujevac. Štyridsať štyri Slovákov popravili, on mal šťastie. Zostal nažive. Tento írečitý ľudový rozprávač
a spevák prezentoval svoje majstrovstvo na najväčších domácich folklórnych festivaloch (Terchová, Východná, Detva), účinkoval v mnohých televíznych a rozhlasových programoch. V otcových šľapajach dlhé decéniá úspešne kráčal syn Milan Chvastek – povestný spevák,
harmonikár, choreograf a humorista. Pri príležitosti 120. výročia narodenia Alojza Chvasteka
bude premietnutý pôsobivý dokumentárny ﬁlm Spomienka na monarchiu, ktorý v roku 1989
nakrútil už nebohý terchovský rodák Vladimír Ondruš.

Z Chorvátska prišli do Terchovej dve tamburášske zoskupenia. KUD Zametski koren (fotograﬁa) bol založený v roku 1922 a ide o najstarší kultúrno-umelecký spolok v Primorskogoranskej župe. Pôsobili v ňom viaceré spevácke zbory, orchestre, divadelné telesá...
Spolok nahral štyri cédečka, o svojej bohatej činnosti vydal monograﬁu. Tamburášsky orchester (v súčasnosti má tridsať členov) desať rokov spolupracuje s Maticou slovenskou v Rijeke. Spoločne sa zúčastnili na mnohých festivaloch doma i v zahraničí (Francúzsko,
Maďarsko, Mexiko, Poľsko, Slovensko, Srbsko). KUD Sungerski Lug vznikol pred jedenástimi
rokmi. Spolok má tridsať členov a pravidelne spolupracuje so Zametskim korenom. Hudobníci majú vo svojom repertoári nielen tradičné domáce piesne, ale i svetové evergreeny. Spomenuté chorvátske orchestre sa vedno so záujemcami pokúsia vytvoriť slovenský rekord
v najväčšom počte spoločne hrajúcich tamburášov v rámci folklórneho podujatia.

Pred päťdesiatimi rokmi, v nedeľu 18. augusta 1968, sa konal prvý konský vozový sprievod (fotograﬁa). Veľké jubileum erbového programu Jánošíkových dní bude rezonovať
počas celého trvania festivalu. Pôvod, respektíve korene vozového sprievodu treba hľadať
v starej terchovskej tradícii, ktorá sa v obci kontinuálne rozvíja minimálne od polovice 19.
storočia. Konkrétne išlo o tunajšie svadby, ktoré boli charakteristické tým, že nevestu,
ženícha a svadobných hostí vozili gazdovia so svojimi koňmi na drevených rebriniakoch,
vyzdobených rôznymi pestrofarebnými stužkami a dekoráciami. Pri všetkých svadobných
sprievodoch neodmysliteľne asistovala terchovská muzika. Vznik a realizácia idey konského vozového sprievodu s „vrchovcami“ je neodmysliteľne spojená s osobnosťou
všestranného učiteľa a obetavého kultúrneho činovníka Mira Križa. Päťdesiate výročie
vzniku sprievodu bolo okrem iného aj impulzom k vydaniu knižnej publikácie Rok koňa.

„KEĎ SA JÁNOŠÍCi NA zBOJ POBJERALi...“

vALAŠSKÝ SBOR PORtÁŠSKÝ (Česko)

ARzÉN

StAvBÁR

Piatok, 3. augusta 2018, amﬁteáter Nad bôrami, 20.30 h

Sobota, 4. augusta 2018, amﬁteáter Nad bôrami, 20.30 h

Sobota, 4. augusta 2018, amﬁteáter Nad bôrami, 20.30 h

Nedeľa, 5. augusta 2018, amﬁteáter Nad bôrami, 15.00 h

56. ročník Jánošíkových dní sa nesie v znamení kľúčového slova Legenda – s podtitulom:
Pred 330 rokmi sa narodil Juraj Jánošík. Azda ani netreba zdôrazňovať výsostné postavenie jánošíkovskej legendy a jej stelesnenia (nielen) v slovenskej ľudovej kultúre, umení a folklóre. Napriek skutočnosti, že historický Jánošík žil iba 25 rokov a zbíjal poldruha roka, legendárny Jánošík žije už tri storočia. Jánošíkovská legenda a tradícia, neodmysliteľne spojená s osobnosťou zbojníckeho kapitána a obcou Terchová, významne prispela k prehlbovaniu národného povedomia a vlastenectva. Vždy, keď bolo Slovensko v existenčnom
ohrození, inšpirovala a mobilizovala odpor proti neslobode, zrade, utrpeniu a poníženiu.
Spomínané výročie patróna festivalu bude zásadným spôsobom reﬂektovať piatkový
večerný galaprogram, v ktorom sa tradične predstavuje folklórny výkvet Jánošíkovho
kraja. Medzi plejádou účinkujúcich nemôže chýbať ani široko-ďaleko populárna Ťažká muzika.

Zbor sa začal formovať v roku 2003 a svoj „hlavný stan“ má v obci Valašská Bystřice,
ktorá bola tradičným sídlom portášskych veliteľov. Do združenia postupne pribúdalo čoraz
viac miestnych obyvateľov, ako i nadšencov zo širokého okolia. Mnohí členovia systematicky participujú na rekonštrukciách historických bitiek, pričom výzbroj a výstroj si pripravujú svojpomocne. Bohaté skúsenosti zboru s organizovaním podujatí, spojených
s rekonštrukciou historických bojov, upútali tiež skupinu nadšencov z Vavrišova. Začali vzájomne spolupracovať a pripravili unikátny projekt, ktorý významne prispieva k prehlbovaniu historického a kultúrneho povedomia v česko-slovenskom pohraničnom regióne. Počas
sobotného medzinárodného galaprogramu sa Valašský sbor portášský a Hornoliptovský
kurucký regiment z Vavrišova, spolu s ďalšími účinkujúcimi, predstavia v hudobno-speváckej miniatúre s jánošíkovskou tematikou Zbojnícka kucapaca.

Znie to možno neuveriteľne, ale terchovsko-žilinská skupina Arzén oslavuje 35. výročie pôsobenia na slovenskej hudobnej scéne. Počas svojej nepretržitej existencie prežila všeličo
a môže sa pochváliť ťažko spočítateľným množstvom koncertov doma i v zahraničí. Začiatkom roka 2018 vydala po dlhšom čase v poradí ôsmy štúdiový album, nazvaný Teraz nám
vyhráva. Do cédečka kapela zhmotnila to najlepšie, na čom v ostatných šiestich rokoch
poctivo pracovala. Rockovo-folklórni Jánošíci ponúkli platňu, ktorá síce názvom odkazuje
na terchovský repertoár, ale obsahuje, respektíve rozvíja tiež ďalšie interpretačné línie. Hoci
sa muzikanti nikdy programovo neprihlásili k módnej vlne etnickej hudby (world music),
akoby z bočného vchodu ju dokážu unikátnym spôsobom okysličovať o výrazovo silné
vrstvy či spodné prúdy. Jubilujúca kapela totiž vždy vnímala svoje terchovské inšpirácie ako
slovenskú pieseň, kolujúcu v žilách sťa dotyk nebeských hudobných sfér.

V záverečnom festivalovom galaprograme dlhodobo účinkujú folklórne súbory, skupiny
a sólisti pochádzajúci zo Žilinského kraja. Renomovaný súbor Stavbár vznikol v roku 1959
pri vtedajších Pozemných stavbách Žilina; jeho zakladateľom a prvým umeleckým vedúcim bol terchovský rodák Miroslav Vallo. Počas existencie telesa sa menil tak výber folklórneho materiálu, ako i forma stvárňovania tanečných a speváckych programov. V súčasnosti dominuje orientácia na spracovanie autentickej látky a prezentovanie štýlového
folklórneho materiálu. Jednotlivé tance a ucelené programové bloky pochádzajú najmä
z obcí severozápadného Slovenska. Bohatý repertoár čerpá predovšetkým z tanečnej a hudobnej tradície našej jedinečnej ľudovej kultúry. Vo svojich choreograﬁách súbor zobrazuje
aj tance viažuce sa na kalendárne, respektíve výročné zvyky a obrady (fašiangy, svadba,
na Jána a iné). Stavbár pôsobí od roku 1997 pri Žilinskej univerzite.

vERNiSÁŽ vÝStAvY MARtiNA BENKu

GORLiCA (ukrajina)

tERCHOvSKÝ SYMFONiCKÝ ORCHEStER

JÁNOŠÍK zO Svitu

Sobota, 4. augusta 2018, Terchovská galéria umenia, 10.00 h

Sobota, 4. augusta 2018, amﬁteáter Nad bôrami, 20.30 h

Sobota, 4. augusta 2018, amﬁteáter Nad bôrami, 20.30 h

Nedeľa, 5. augusta 2018, amﬁteáter Nad bôrami, 15.00 h

Vrchy a ľudia. Terchovské inšpirácie v tvorbe Martina Benku – to je názov výstavného
projektu venovaného 130. výročiu umelcovho narodenia. Maliar chodieval do Terchovej
často a veľmi rád. Nádhera prírodných zákutí s Vrátnou, Rozsutcami, ale i malebné skupinky roztrúsených dreveníc po kopaniciach doplňovali tematiku ľudových hrdinov, ktorých
typy vyhľadával práve v Jánošíkovom kraji. Najznámejším dielom, ktoré tu Benka namaľoval, je Krajina z Terchovej. Obraz získal v roku 1937 prestížne medzinárodné ocenenie na Svetovej výstave v Paríži. O vyše šesťdesiat rokov neskôr sa Krajina z Terchovej –
pohľad od bývalej osady Štefkovci smerom na Pupov – dostala na poštovú známku
a pohľadnicu. Výstava Martina Benku mohla byť zrealizovaná vďaka porozumeniu a ústretovosti Slovenského národného múzea v Martine. Kurátorka Monika Váleková ju pripravila
s maximálnou dôslednosťou, čo istotne ocenia všetci obdivovatelia umelcovej tvorby.

Národný tanečný súbor Gorlica, ktorý vznikol pred šesťdesiatimi rokmi (1958), je súčasťou
medzinárodného strediska kultúry a umenia Ukrajiny (so sídlom v Kyjeve). Dlhodobo patrí
medzi známe a vyhľadávané umelecké zoskupenia; za svoju činnosť získal viacero ocenení na rôznych domácich festivaloch a súťažných prehliadkach. Okrem nespočetného
množstva vystúpení v ukrajinských mestách mohli veľké tanečné, hudobné a spevácke
majstrovstvo tohto telesa obdivovať aj milovníci folklóru vo Fínsku, Francúzsku, Japonsku,
Jordánsku, Nemecku, Portugalsku, Slovensku, Sýrii, Taliansku a inde. Účinkovanie vo
Francúzsku bolo tamojšími médiami charakterizované ako „sviatok a oslava tanca, mladosti a krásy“. Vo Fínsku bol z bohatého repertoáru Gorlice nakrútený úspešný polhodinový ﬁlmový dokument. Jubilujúci súbor s národno-poetickým názvom (v preklade holub)
sa počas Jánošíkových dní predstaví v Terchovej prvý raz.

Podľa slov pamätníkov, ale i z rôznych výskumov vieme, že takmer každá terchovská
osada mala kedysi vlastnú muziku s charakteristickým repertoárom a interpretačným
štýlom. Znalci oceňujú v prípade terchovskej muziky mimoriadne osobitý nástrojový štýl,
spojený s typickým spevným a tanečným prejavom viazaným na jednu lokalitu a jej okolie. Zároveň unisono dodávajú, že ide o dôležitú súčasť kultúrneho dedičstva obce, s ktorým
sa identiﬁkujú miestni obyvatelia. Terchovskú muziku tak zaraďujeme k tým prejavom nehmotného kultúrneho dedičstva, v ktorých sa podarilo zachovať dlhodobú, nepretržitú,
medzigeneračnú výmenu pri jej odovzdávaní. Pred piatimi rokmi bola zapísaná do zoznamu
svetového kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. Táto skutočnosť patrične zarezonuje aj
počas sobotného medzinárodného galaprogramu, ktorý vyvrcholí koncertom monumentálneho Terchovského symfonického orchestra s dirigentom Rudom Patrnčiakom.

Tohtoročné ﬁnále „terchovského štátneho sviatku“ má veľavravný názov: Jánošík je sloboda a sloboda je večná! Samozrejme, ide o odkaz na 330. výročie narodenia patróna
festivalu. Organizátori zabezpečili účasť troch zoskupení, ktoré nesú meno legendárneho
zbojníckeho kapitána a národného hrdinu. V sobotu podvečer sa vo festivalovom stane
predstavia súbory Jánošík z Partizánskeho a Fiľakova. Česť deﬁnitívne uzavrieť 56. ročník
podujatia pripadol Jánošíkovi z podtatranského mestečka Svit. Súbor bol založený pred
šesťdesiatimi dvoma rokmi a v súčasnosti pozostáva z troch zložiek – mladých tanečníkov, seniorov a ľudovej hudby. V programe sa harmonicky striedajú veľké i menšie tanečné kreácie, muzikantské čísla so spevom a hrou na sólové nástroje. Popri domácom
folklóre a zvykosloví tvoria repertoár tiež piesne a tance z mnohých našich tradičných oblastí (Liptov, Horehronie, Podpoľanie, Zamagurie, Šariš, Zemplín a iné).
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18.30 – 19.30 h Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami

13.45 – 15.15 h Amfiteáter Nad bôrami

23.30 – 04.00 h Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami

PAvOL HAMMEL & NEBESKÁ MuziKA

SENiORi viii. – LEGENDY

NOC PRi MuziKE

„A vERu POŠiBAJ KONÍČKA vE vOzE...!”

Koncert world music

program slovensKých seniorsKých folKlórnych súborov a sKupín

účinkujú: Zlaté husle + Krasňanci
garant: Andrej Dostál

vernisáŽ výstavy pri príleŽitosti 50. výročia vzniKu
KonsKého vozového sprievodu v terchoveJ

20.30 h Amfiteáter Nad bôrami

15.00 h Krajské kultúrne stredisko v Žiline Makovického dom
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garant: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

terchovsKý galaprogram

17.30 h Kultúrny dom Andreja Hlinku

účinkujú: terchovské muziky Terchová, Jozefa Holúbka, z Doliny, Spod Sokolia,

JÁNOŠÍK – PRÍBEH ŽivEJ LEGENDY

Haštrle, bratov Balvoňovcov, Tlacháčovci, Repáňovci, Jariabkovci,
Malá Belianka, Z dolniakov, Mladá muzika, Pupov, Ťažká muzika,
Nebeská muzika, Fatranská muzika, ľudová hudba Jasmínky Vallovej,
Martošovci, Trio z Chotára, Ženy spod Rozsutca,
Terchovské ženičky a terchovskí dôchodci,
ženská spevácka skupina Tíšina, folklórne súbory Chotár, Blanciar,
Marek Dikoš (Zlatý slávik Slovenska 2017), Martin Repáň (laureát súťaže Zem spieva 2018)

Komorný program pri príleŽitosti 330. výročia narodenia
+ premietnutie doKumentárneho filmu triKrát o JánošíKovi (1963)
hrajú, spievajú a rozprávajú:
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Terchovská muzika z Doliny s Jurajom Jánošíkom, Trio z Chotára, Ťažká muzika,
Martin Repáň a Repáňovská muzika, goralská muzika z Těšínskych Beskýd (CZ),
goralská muzika Jana Karpiela (PL), Ján Blaho, Vojtech Brázdovič, Peter Cabadaj,
Vlado Černý, Anna Hlôžková, Jozef Šimonovič

moderátorka: Silvia Pekarová, scenár, réžia: Vincent Krkoška

námet, scenár, moderovanie, réžia: Alojz Špaček
asistenti realizácie: Naďa Čermáková a vedúci súborov a skupín

ALOJz CHvAStEK -120. vÝROČiE NARODENiA
premietnutie doKumentárneho filmu spomienKa na monarchiu
vstupný príhovor: Peter Cabadaj

23.00 – 04.00 h RIC TERCHOVEC
EMiNENt Ľudová veselica

ľuBOMÍR FELDEK – PERiNBABA

23.30 – 03.00 h Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami

program detsKých folKlórnych súborov a sKupín z terchoveJ a oKolia

predstavenie terchovsKého národného divadla

NOC S tERCHOvSKOu MuziKOu

účinkujú: Michal Cingel, Simona Staňová, Sára Švecová, Monika Jančová,
Andrej Tichý, Miloš Maslán/Matúš Ďuriš, Eva Halasová, Magdaléna Černeková,
Bibiána Švecová, Monika Lacúchová, Barbora Belániková/Dominika Lacúchová,
Vlado Maruna, Jaroslav Ondruš, Samuel Laurenčík, Peter Laurenčík,
Mária Janičíková Vrábliková, deti z DDD TND a Vlado Švec réžia: Vlado Švec

účinkujú: DFS Chotárik, Zázrivček, ĽH Zázrivá, Mladosť, Malá Belianka,
Repáňovská muzika, heligonkári Juraja Kvočku

účinkujú: Terchovská muzika s dolniakov
garant: Jakub Paška

scenár, réžia: Veronika Hajasová

S O B O tA 4. AuGuSt 2018

22.30 h Amfiteáter Nad bôrami

10.00 h Terchovská galéria umenia

YOuNAK

vRCHY A ľuDiA
tERCHOvSKÉ iNŠPiRÁCiE v tvORBE MARtiNA BENKu

scenár, réžia: Juraj Hamar

nový cirKus – divadlo – aKrobacia – folKlór
účinkujú: Barbora Priester, Victória Priester, Lucia Priester,
Miriam Švábová Urbánová, Denisa Kopačková, Ján Minárik, Jakub Halgoš,
Denis Seliak, Alexander Müller, Monika Mikovcová, Didac Cano, Roman Vykysalý

vernisáŽ výstavy pri príleŽitosti 130. výročia umelcovho narodenia
kurátorka výstavy: Monika Váleková
hudobný hosť: Ťažká muzika & Trio z Chotára
scenár, réžia: Peter Cabadaj

P i AtO K 3. AuGuSt 2018
13.00 h RIC TERCHOVEC

ROK KOŇA
slávnostná prezentácia Knihy pri príleŽitosti
50. výročia vzniKu KonsKého vozového sprievodu
účinkujú: Pavol Ďurčo, Igor Válek, Peter Cabadaj

Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami
15.00 – 15.20 h Terchovská muzika a Ženská spevácka skupina Pupov z Terchovej
15.25 – 15.50 h Hnojňaňe z Mihaľovec
15.55 – 16.15 h Helena Zahradníková a ĽH Ferova družina
16.20 – 16.45 h Lidovec zo Solčian
16.50 – 17.15 h Čemerňanka
17.20 – 18.00 h Baločkári Slava Bartoša
garant: Rudolf Patrnčiak

Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami
10.00 – 10.20 h Terchovská muzika z Doliny s Jurajom Jánošíkom
10.25 – 10.50 h Oprášené krpce
10.55 – 11.20 h Terchovská muzika Sokolie a tanečníci FS Skaličan
11.25 – 12.00 h Rodokmeň
garant: Rudolf Patrnčiak

12.00 – 13.30 h Amfiteáter Nad bôrami

KEĎ NARAStiEM, OŽENÍM SA
program detsKých folKlórnych súborov a sKupín zo ŽilinsKého KraJa

vOľNÉ HRANiE

9.00 – 17.00 h vysunutá expozícia Považského múzea v Terchovej
zBOJNÍCKYM CHODNÍČKOM – sprievodné programy

N E D E ľ A 5. AuGuSt 2018
8.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda

SvätÁ OMŠA zA NOSitEľOv ľuDOvÝCH tRADÍCiÍ

15.30 – 16.30 h Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami

KviEtKY z tERCHOvSKÝCH CHOtÁROv

Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami
16.45 – 17.10 h FS JÁNOŠÍK z Partizánskeho
17.20 – 17.45 h FS JÁNOŠÍK z Fiľakova
18.00 – 19.00 h Pokus o vytvorenie slovenského rekordu v najväčšom
počte spoločne hrajúcich tamburášov v rámci folklórneho podujatia
garanti: Vladimír Moravčík, Peter Cabadaj

19.00 – 19.40 h Mužská spevácka skupina Veselí chlapi z Veľkých Kozmáloviec
19.45 – 20.30 h Kmotry a kmotrovia z Detvy
20.30 h Amfiteáter Nad bôrami

„Živ NÁS, BOŽE, Živ NÁS!“
medzinárodný galaprogram

účinkujú: tamburáši z Chorvátska (Zametski koren, Rijeka; Sunger, Sungerski lug),
trombitáši Štefánikovci, Hornoliptovský kurucký regiment, Valašský sbor portášský (CZ),
35-ročný jubilant Arzén – unplugged, Gorlica (UA),
FS Nadšenci (finalista súťaže Zem spieva), Zlaté husle, Michal Červienka,
Terchovský symfonický orchester s hosťom Pavlom Hammelom
moderátori: Juraj „Šoko“ Tabaček & Stano Staško
scenár, réžia: Vladimír Moravčík

OBEC TERCHOVÁ ŽILINSKý SAMOSPRÁVNY KRAJ KRAJSKé KULTÚRNE STREDISKO V ŽILINE

11.00 – 21.00 h RIC TERCHOVEC
12.30 – 15.00 h a 19.00 – 20.30 h šapitó pod amfiteátrom

15.00 h Kultúrny dom Andreja Hlinku

21.00 h Amfiteáter Nad bôrami

moderátorka: Gabriela Tomajková

Zostavil a zredigoval: Peter Cabadaj
Fotograﬁe: Miro Križo, Milan Kosec,
František Mucha, archív účinkujúcich
Graﬁcký dizajn: Ján Novosedliak
Tlač: Varínska tlačiareň
Vydavateľ: Obec Terchová
Vyšlo v júli 2018

„KEĎ SA JÁNOŠÍCi NA zBOJ POBJERALi...”

účinkujú: Malý Rozsutec po 50 rokoch, Senior klub Družba z Trenčína,
Kubánkov sen z Bratislavy, FS Starišan z Prešova, DFS Šarišanček z Prešova,
FS Karpaťanin – senior z Prešova, FS Očovan z Očovej, mužské spevácke skupiny
Rodokmeň z Bratislavy a Hájiček z Chrenovca-Brusna, ženská spevácka skupina
Čemerina a Čemerňanka z Pustého Čemerného, Hnojňaňe z Mihaľovec,
Imro Oravec z Košíc, Lojzo Štofega z Michaloviec, FS Burinka z Bratislavy

56.
55. ROČNÍK
ročník

10.00 h Areál pred obecným úradom

„JÁNOŠÍK, JÁNOŠÍK, KDE JE tvOJ PALOŠÍK...”
KonsKý vozový sprievod (50. výročie vzniKu)
scenár, réžia: Ján Miho

11.00 – 12.00 h Areál pod sochou Juraja Jánošíka

GORLiCA z uKRAJiNY
tAMBuRÁŠi z CHORvÁtSKA
12.30 h Areál pod sochou Juraja Jánošíka

„KONÍČEK SivAStÝ, PRENES MA CEz MOStY...”
predstavovanie furmanov a muzíK
moderátorka: Oľga Baránková, scenár, réžia: Ján Miho

15.00 h Amfiteáter Nad bôrami

JÁNOŠÍK JE SLOBODA A SLOBODA JE vEČNÁ!
finále 56. ročníKa JánošíKových dní
pod záštitou predsedníčKy ŽilinsKého samosprávneho KraJa eriKy JurinoveJ

účinkujú: Spojené muziky terchovské, folklórne súbory Stavbár zo Žiliny,
Bystrica z Novej Bystrice, Kriváň z Turian, Rosička, rosa... z Dolného Kubína,
Folklórna skupina Likava z Likavky, Janka Holeštiaková
a ĽH FS Jedľovina z Kysuckého Nového Mesta + hosť FS Jánošík zo Svitu
moderátor: František Výrostko, scenár, réžia: Peter Cabadaj
garant: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

FOLKLóRStROJ

účinkujú: Chotárik z Terchovej, Cindruška z Liptovského Hrádku, Malý Lysec z BelejDulíc, DSS Spievanky a Cipovička zo Žiliny, Bukovinka z Turzovky, Goral z Hladovky

23.00 – 04.00 h RIC TERCHOVEC

scenár, réžia: Daniela Srnanková
garant: Krajské kultúrne stredisko v Žiline

BOROviENKA z LANČÁRA

PARtY v 21. StOROČÍ

Ľudová veselica

exteriérová výstava obrazov

V prípade nepriaznivého počasia sa programy z amfiteátra Nad bôrami presunú do šapitó

MEDZINÁRODNÝ
FOLKLÓRNY
FESTIVAL

2. – 5. AUGUST 2018

