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CASSOVIA FOLKFEST
Podujatie sa organizuje s finančnou podporou Košického samosprávneho kraja a mesta Košice
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia

Pod záštitou predsedu KSK Ing. Rastislava Trnku  
a primátora mesta Košice Ing. Jaroslava Polačeka

HLAVNÝ ORGANIZÁTOR
umelecká a reklamná agentúra KULTOBIN

SPOLUPRÁCA PRI PRÍPRAVE A REALIZÁCII
Dom ľudového tanca Súkromná základná umelecká škola Vlada Urbana
Communication House s. r. o. Košické folklórne štúdio
Obec Čaňa o. z. Knižnica J. Boccatia
Obec Valaliky 

ORGANIZAČNÉ VEDENIE
Ing. Vladimír Urban - riaditeľ festivalu
Mgr. Martina Doričová - project manager
Ing. Zuzana Krajňáková - project manager - Jarmok remesiel
Ing. Beáta Jelínková - asistent

PROGRAMOVÁ RADA
Vladimír Urban - predseda, Katarína Čániová, Martina Doričová, Katarína Karasová,  
Zuzana Krajňáková, Pavol Kacvinský, Michal Noga, Dana Nogová, Lenka Hyblárová

MODERÁTORI
Zuzana Bobriková, Katarína Birková, Pavol Kacvinský

TECHNICKÉ ZABEZPEČENIE
Tolfi - pódium, ozvučenie a osvetlenie Hlavná ulica - Immaculata,  
Jarmok remesiel - Urbanova veža, 
Vojtech Horváth - príprava jarmočných stánkov 
Communication House s. r. o. - príprava Zemplínskej karičky 
aktéri: Katarína Eva Čániová (riaditeľka a koučka), Matúš Géci (koordinátor Karičky)
Monika Floriánová (organizačné zabezpečenie)
Jozef Vavrek - ozvučenie a osvetlenie Valaliky, Čaňa

Z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia

partneri:podujatie je organizované s príspevkom
Košického samosprávneho kraja

s finančnou podporou mesta Košice

Ing. Štefan Šulek
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CASSOVIA FOLKFEST
 PROGRAM

 ŠtvRtOk 20. 6. 2019
Hlavná ulica pri Urbanovej veži 
09.00 - 21.00 h JARMOK REMESIEL 

Hlavná ulica pri Immaculate
17.00 h ZEMPLÍNSKA KARIČKA S ČARDÁŠOM
pokus o nový rekord - hromadné tancovanie Karičky s účasťou širokej verejnosti, folkloristov, 
deti, aj nefolkloristov na Hlavnej ulici  
príprava: Katarina Čániová, Monika Floriánová, Matúš Géci

17.30 h ŠKOLA TANCA PETRA VAJDU 
vyučovanie párového tanca z Parchovian 
príprava: Peter Vajda

18.30 h PO KARIČKE NA JAVISKU 
tanečné fórum, program pre účastníkov karičky, občanov a návštevníkov mesta Košice
príprava: Vladimír Urban

Rozhlasové štúdio RTVS, Moyzesova 7
19.30 h HUDOBNÝ KONCERT
príprava: Vladimír Urban
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CASSOVIA FOLKFEST
 PiAtOk 21. 6. 2019
Hlavná ulica pri Urbanovej veži
09.00 - 21.00 h JARMOK REMESIEL 

Valaliky
19.00 h VITAJTE U NÁS 
program hosťujúcich súborov zo zahraničia a mládežníckeho súboru Želiezko
príprava: Peter Kacvinský

 SObOtA 22. 6. 2019
Čaňa
JÁNSKY VEČER

18.00 h DETI V HRÁCH A TANCOCH
účinkujú detské folklórne súbory Čarnička, Hanička I, Hanička II, Viganček, Železiarik 
príprava: Lenka Hyblárová

19.00 h ZAŠPIVAJ ABO POVIDZ DACO
účinkujú dedinské folklórne skupiny a speváci Blancár, Kadlubek, Parádne nevesty,  
Košicki špivaci, Bakšanske parobci, Roňva
príprava: Vladimír Urban, Dana Nogová, Michal Noga
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20.00 h - 20.30 h GAJDOŠKO S GAJDAMI 
program gajdošského súboru Spojené huky Slovenska
príprava: Juraj Dufek

20.30 h - 21.00 h  HOSTIA 
účinkujú: folklórny súbor z Poľska - súbor Leszczyniacy z mesta Swidnik a súbor Preddvor
z mesta Preddvor zo Slovinska
príprava: Katarína Karasová

21.30 h ŇE JEDEN, ŇE DVA AŇI ŇE TRI 
program súboru Železiar z Košíc
príprava: Vladimír Urban

23.00 h ZAPÁLENIE VATRY, TANEC PRI VATRE 
tanečná zábava pri ľudovej hudbe súboru Železiar
príprava: Matúš Ondruš

Chata pod Hrešnou
JÁNSKY VEČER PRI VATRE
príprava: Tomáš Eichler

 NEDEĽA 23. 6. 2018
Divadlo Grand
17.00 h GALAPROGRAM
pestrá mozaika detského, mládežníckeho, dospeláckeho folklóru z domova i zahraničia
účinkujú zahraničné súbory z Poľska a Slovinska, súbor pohybových hier Jazierko, detské 
súbory Železiarik, Želiezko, Viganček, folklórny súbor Železiar, folklórne skupiny Košicki 
špivaci, Bakšanske parobci, Kadlubek a Spojené huky Slovenska 
príprava: Vladimír Urban, Dana Nogová, Michal Noga

 SPRiEvODNÉ PROGRAMY
6. 6. - 27. 7. 2019 Verejná knižnica Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5
KARIČKA NA HLAVNEJ INŠPIRUJE: 
7 rokov veľkej tancovačky v Košiciach ovenčenej slovenskými rekordami 

Vernisaž výstavy: 6.6. o 16.00 h

KARIČKU

tancujeme
Zemplínsku



Košice ~ Valaliky ~ Čaňa“ ž i v á  t r a d í c i a “

CASSOVIA FOLKFEST
DEtSkÉ fOlklóRNE SúbORY 

ČARNIČKA
rok vzniku: 1983
zriaďovateľ: o. z. Čarnica
umelecká vedúca: Iveta Tóthová
Súbor sa venuje štylizovanému folklóru prezentovanému formou rôznych hier, spevov a tancov. 

HANIČKA
rok vzniku: 1991
zriaďovateľ: OZ Detský folklórny súbor Hanička
umelecké vedúce: Mária Szakácsová, Marianna Svoreňová
 
Súbor oslávil 25. výročie svojho vzniku. Miestom pravidelnej činnosti sú Kasárne/ Kulturpark. 
Okrem záujmovej činnosti a umeleckej produkcie, organizuje zaujímavé podujatia pre verejnosť 
a školské zariadenia v Košiciach. Súbor navštevujú deti vo veku od 4 do 15 rokov.
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JAZIERKO
rok vzniku: 2009
zriaďovateľ: SZUŠ Vlada Urbana
umelecká vedúca: Andrea Pitoňáková
Členmi súboru sú deti 1. a 2. ročníka základného štúdia a deti prípravného štúdia tanečného 
odboru Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana. Dramaturgia je orientovaná predo-
všetkým na interpretáciu detských hier a tancov z regiónov východného Slovenska. 

 
ŽELEZIARIK
rok vzniku: 1974
zriaďovateľ: SZUŠ Vlada Urbana
umelecké vedúce: Andrea Pitoňáková, Alena Škodyová
Členmi detského folklórneho súboru Železiarik sú žiaci od 3. do 6. ročníka základného štúdia  
Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana. Vo svojich vystúpeniach prezentuje detské 
hry, piesne, tance z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Súbor sa pravidelne zúčastňuje festiva-
lov doma i v zahraničí.
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DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR VIGANČEK
rok vzniku: 1990
zriaďovateľ: Centrum voľného času, Orgovánova 5, Košice
umelecká vedúca: Lenka Adzimová
V Košiciach pôsobí od roku 2002. Aj tu však naďalej spracováva výlučne folklórny materiál svojho 
bývalého pôsobiska obce Kluknava. Využíva silný detský potenciál najmladšieho košického síd-
liska a zároveň ponúka možnosť zmysluplného využívania voľného času pre tieto deti. Prináša do 
mestského prostredia kus múdrosti predkov, svedectvo o ich živote, práci, hodnotách a zvykoch. 
 

DETSKÁ ĽUDOVÁ HUDBA ABOVČAŇE 
umelecké vedenie a pedagógovia: Ľudmila Tričáková, Viera Kovaľová, Mário Sedlák
Detská ľudová hudba Abovčaňe pracuje pri ZUŠ Bernolákova v Košiciach. Členovia absolvovali 
množstvo vystúpení, zúčastnili sa mnohých folklórnych prehliadok a festivalov, kde ich hudob-
nú interpretáciu ocenila i odborná porota. Repertoár tvorí hudobný folklór z blízkych regiónov. 
Cieľom ľudovej hudby Abovčaňe je pokračovať v spoznávaní ľudových tradícií našich predkov, 
vytvárať kvalitný hudobný obraz pre súčasníkov a potomkov.



Košice ~ Valaliky ~ Čaňa“ ž i v á  t r a d í c i a “

CASSOVIA FOLKFEST
DEtSkÁ ĽUDOvÁ HUDbA ŽElEZiARik
rok vzniku: 2010
zriaďovateľ: SZUŠ Vlada Urbana
umeleckí vedúci: Stanislav Baňas
Detskú ľudovú hudbu tvoria žiaci SZUŠ Vlada Urbana. Samostatne sa prezentujú na vystú-
peniach a folklórnych festivaloch, súťažiach nielen doma, ale aj na zahraničných podujatiach  
v Čechách, Maďarsku, Bulharsku, Poľsku... spracováva hudbu z regiónov východného  Slovenska.

 

MlÁDEŽNÍCkA ĽUDOvÁ HUDbA ŽEliEZkO
rok vzniku: 2015
zriaďovateľ: SZUŠ Vlada Urbana
umelecká vedúca: Liana Prítoková, Stanislav Baňas
Spracováva ľudovú hudbu regiónov Abov, Šariš, Zemplín, Spiš
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CASSOVIA FOLKFEST
fOlklóRNE SkUPiNY A SúbORY

bAkŠANSkE PARObCi – kOkŠOv bAkŠA
rok vzniku: 2015, zriaďovateľ: Združenie občanov a priateľov obce Kokšov Bakša
vedúci skupiny: Miroslav Stolár
Folklór v Kokšov Bakši a hlavne mužský spev má dlhoročnú tradíciu v podobe speváckej skupiny 
starších chlapov pod názvom Bakšane. Repertoár je zameraný na ľudovú pieseň o láske k žene 
a rodnej dedine ako aj Parobske pesničky. Spevom žijú aj rodiny Bakšanskych Parobkov, kde naj-
vernejšími fanúšičkami sú ich manželky, ktoré chlapov podporujú na ich vystúpeniach. Svojimi 
vystúpeniami prispievajú k zviditeľneniu rodnej dediny a odovzdaniu odkazov našich starých 
otcov a mám.

blANCÁR - MYSlAvA
rok vzniku: 2012, vedúca skupiny: Soňa Rudňanská
Folklórna skupina sa venuje zvykom, tradíciám, piesňam a tancom z obcí Myslava, Nižný a Vyšný 
Klatov. Preferujú tradičnú ľudovú kultúru a javiskové prevedenie programov sa snažia stavať do 
podoby ako kedysi žili ich predkovia. V speváckom a tanečnom prejave, zvykoslovných pásmach, 
nechýba hovorené slovo, v tradičných prácach, hovorené slovo, spev a tanec.
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CASSOVIA FOLKFEST
KADLUBEK - VALALIKY
rok vzniku: 2008, umelecký a organizačný vedúci: Pavol Kacvinský, ľudová hudba: Matúš Krišš
K roku 2008 siahajú aj počiatky FSk Kadlubek, ktorá sa prvý krát začala formovať pri tvorbe 
Valalickej svadby. Kadlubek je folklórna skupina pôsobiaca v obci Valaliky od roku 2011 aj ako 
občianske združenie s cieľom skúmania, uchovávania a šírenia miestnej ľudovej tradície nielen 
spevom, hudbou a tancom, ale zbieraním ľudových artefaktov. Spolu s detskou zložkou Kadlub-
ček má 40 členov.

KOŠICKI ŚPIVACI 
rok vzniku: 1998, zriaďovateľ: Občianske združenie Košicki śpivaci
umelecký vedúci: Peter Tomko, zároveň hudobný sprievod na akordeóne
organizačný vedúci: Štefan Prevozňák 
Ich láska k spevu, folklóru je stála. Kto len trochu k nej privoňal nemôže prestať. Košicki śpivaci 
majú vo svojom repertoári vyše 300 piesní zo všetkých regiónov Slovenska a Moravy. Pravidelne 
však doplňujú ďalšie piesne, aby sa čo najviac priblížili čo najširšiemu spektru poslucháčov. Výber 
z týchto piesní majú nahraný na troch CD nosičoch. V tomto období pripravujú materiál na štvrté 
CD-čko.
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KRASŇANKA - KRÁSNA
rok vzniku: 1998, zriaďovateľ: mestská časť Košice- Krásna, vedúca skupiny: Irena Feketeová
Dedinská folklórna skupina Krasňanka v minulom roku oslávila 20. výročie svojho fungovania. 
Hlavným cieľom skupiny je zachytiť, zozbierať, nahrať a spísať to, ako ľudia žili a čo sa udialo  
v obci. Repertoár je tvorený blokmi piesní a pásiem ako napríklad svadba v Krásnej, Kersciny,  
Ku hudakom, Prihod amerikaňa do kraju, Dožinky, Priadky. Skupinu na akordeóne sprevádza 
Matúš Tomko a Mikuláš Nagy. 
 

PARADNE ŇEVESTY - VALALIKY
rok vzniku: 1996, umelecká a organizačná vedúca: Margita Ivanová
ŽSS Paradne ňevesti je pokračovaním niekdajšej speváckej skupiny z obce Valaliky, založenej  
v roku 1969, a po obnovení sa jej podarilo prezentovať sa nielen regionálne, ale aj za hranica-
mi Slovenska. Hlavným poslaním skupiny je oživovať a zachovávať kultúrne dedičstvo predkov  
v podobe autentických piesni, získavaných od najstarších obyvateľov obce. Na svojom konte má 
aj niekoľko zvykoslovných pásiem, ktorých cieľom je približovať tradície a autentický život v obci: 
Valalická svadba z roku 1920, Lúpanie kukurice, Priadky, Práce na poli a gazdovskom dvore, Dzeň 
kapusti, Dožinky, Ožiminy, Na jarmarku, Štedry večar, Prespanica.
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ROŇVA - SLANSKÉ NOVÉ MESTO
rok vzniku: 2011, zriaďovateľ: občianskeho združenia FS ROŇVA
dramaturgia, hlasová príprava, hudobný doprovod: Terézia Kubániová
Skupina má vo svojom repertoári ľudové pásma a ľudové piesne svojich starých mám a otcov zo-
zbierané svojimi členkami. Niektoré piesne sú aj na ich prvom CD nosiči Hore Ujvarošom. Nahrali ho 
spolu s ľudovou hudbou Milana Rendoša. Počas svojho pôsobenia svoju obec reprezentovali nielen 
na mnohých kultúrnych podujatiach, ale aj na obrazovkách a v rozhlase: v cyklickej relácii Kapura  
s pásmom Vinek a v roku 2018 živou nahrávkou do rádia Regina do relácie Zahrajte mi túto.

ŽELEZIAR - KOŠICE
rok vzniku: 1964, zriaďovateľ: Košické folklórne štúdio
umelecký vedúci: Vladimír Urban, organizačný vedúci: Beáta Jelínková
Folklórny súbor Železiar sa zameriava na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zem-
plín, Šariš, Spiš. Je známy špičkovou interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou hud-
bou v spojení so ženskou speváckou skupinou. V tomto roku oslávil 55. výročie svojho vzniku.  
S jubilejným programom Ňe jeden, ňe dva, aňi ňe tri sa predstaví aj na festivale Cassovia folkfest
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CASSOVIA FOLKFEST
HOSťUjúCE SúbORY 

SPOJENÉ HUKY SLOVENSKA
Prvý gajdošský orchester, a zatiaľ aj jediný svojho druhu na Slovensku, založila v roku 2009 sku-
pina prevažne mladých ľudí, ktorí chceli vyskúšať, ako by znela naša tradičná gajdošská hudba  
v prevedení podobnom škótskym vojenským gajdošským kapelám. Názov zoskupenia vychádza 
z basovej píšťaly gájd. Je to práve nemenný, vtieravý, nepretržite sa v pozadí vznášajúci tón huku, 
ktorý robí gajdy gajdami. Skupina je otvorená pre všetkých, ktorí majú vôľu, chuť a aspoň trochu 
schopnosť spoločne si zahrať… preto je počet členov premenlivý. Jednotliví členovia sú z celého 
Slovenska.

Z mnohých rôznych typov gájd, ktoré sa na Slovensku vyskytujú, základ tvoria trojhlasné v ladení 
B, pre ich typický jasný zvuk. Špeciálne pre tento účel však skupina vytvorila nástroje hlasnejšie, 
stabilnejšie a s rozšírenými možnosťami. Neskôr sa pre zaujímavosť pridali gajdy v F a basové B. 
Rytmickú sekciu tvorí veľký bubon a ozembuchy. Spojené huky majú za sebou úspešné účinko-
vanie na festivaloch na Slovensku, v Čechách, v Poľsku, Chorvátsku a v severošpanielskej Astúrii. 
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CASSOVIA FOLKFEST
ZAHRANičNÉ fOlklóRNE SúbORY 

FOLKLÓRNY SÚBOR LESZCZYNIACY - ŚwIDNIK, POĽSKO
Folklórny súbor Leszczyniacy bol založený v roku 1984. Jeho zakladateľom, umeleckým riadite-
ľom a choreografom je Lech Leszczyński. Súbor vychoval viac ako 500 členov. Aktuálne v ňom 
pôsobí 140 ľudí. Vo svojom repertoári má piesne, melódie, národné a regionálne tance z regiónu 
a makroregiónu v Lubline, ako aj z iných regiónov (Rzeszów, Sądeckie, Śląskie, Orava, Kašubia, 
Kurpie, Opoczno).

Tanečníci sú sprevádzaní vynikajúcou detskou kapelou, ktorá získala množstvo ocenení.  
Súbor absolvoval vystúpenia doma i v zahraničí. Koncertoval v 23 krajinách na 4 kontinentoch.  
Zúčastnil sa regionálnych hodnotení školských umeleckých tímov, pričom niekoľkokrát získal 
cenu Superintendent‘s Cup. Zúčastnil sa medzinárodných folklórnych stretnutí v Lubline, ktoré 
spoluorganizoval, usporiadal sériu charitatívnych koncertov, vrátane koncertov pre deti so špeci-
álnymi potrebami. V roku 2013 získal prvé miesto na Medzinárodnom festivale „Duna Karnival“ 
v Budapešti. V roku 2016 získal druhé miesto na Medzinárodnom folklórnom festival v Agigen-
to - Sicília. V roku 2018 získala skupina prvé miesto v Národnej prehliadke folklórnych súborov  
v Brańsku a tiež cenu ministra kultúry na Festivale ľudových tradícií v Stężyci.
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CASSOVIA FOLKFEST
FOLKLÓRNY SÚBOR PREDDVOR – PREDDVOR, SLOVINSKO
Ľudová tanečná skupina Preddvor vznikla v roku 1952. Jej členovia od roku 1993 tancovali pod ná-
zvom CIRLES. Na konci roka 2006 založili vlastné združenie – ľudová tanečná skupina Preddvor. 
Vo svojom repertoári má originálne tance mesta Preddvor (Štajeriš, Sotiš, Popokana, Požugana, 
Špic polka, Krajc polka, Peta špica, Zibenšrit, Cvajšrit, Obuvnícky tanec, Rašpla, Traplan polka) 
ako aj tance zo susedských provincií: Gorensko, Štajerska, Prekmurje, Primorsk, Bela krajina. 
Spoločnosť združuje viac ako 100 tanečníkov a päť hudobníkov vo veku od 6 do 60 rokov. Členo-
via sú rozdelení do 5 skupín.

Súbor do roku 2005 navštívil 9 štátov (Rakúsko, Chorvátsko, Česko, Nemecko, Holandsko,  
Taliansko, Poľsko, Bosna, Turecko a Srbsko). Rovnako absolvoval živé vystúpenia pre televízie 
RTV SLO, TV3, ORF, či účinkoval na charitatívnych koncertoch (Klic Dobrota, Licht v Dunkel). 
Súbor absolvuje vyše 60 vystúpení ročne v Slovinsku a tiež v zahraničí. Hlavným cieľom skupiny 
je zachovávať tradičný ľudový odev, hudbu a tanec.
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CASSOVIA FOLKFEST
jARMOk REMESiEl - účiNkUjúCi
DUO KYSELI KRASTAFCI
Silno umelecké zoskupenie s názvom DUO Kyseli Krastafci vzniklo v chorvátskom Splite v roku 
2012. DUO Kyseli Krastafci je maximálne voľné a nekoordinované zoskupenie žonglérov, artistov, 
hercov, pouličných umelcov a predovšetkým komediantov z celého Slovenska. Na tomto ročníku 
festivalu Cassovia folkfest sa predstavia s produkciou Najvyšší remeselníci, nebude chýbať žong-
lovanie a zábava priamo medzi návštevníkmi - divákmi - spoluvystupujúcimi...
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