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PROGRAM
ŠTVRTOK 23. jún 2022
09:00 - 20:00 JARMOK REMESIEL
Košice, Hlavná ulica pri Urbanovej veži
Prezentácia tvorby remeselníkov z celého Slovenska.

11:00 VÝCHOVNÉ KONCERTY
ZŠ a SŠ Košice
Interaktívne výchovné koncerty s tematikou východoslovenského folklóru pre žiakov
základných a stredných škôl v Košiciach.

16:30 RADOSTNÁ KARIČKA PARCHOVIANSKA
Košice, Hlavná ulica pri Immaculate
Hromadné tancovanie Karičky z Parchovian, ktorá sa dostala do reprezentatívneho zoznamu
nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Tento rok sa pokúsime o vytvorenie ôsmeho
slovenského rekordu v tancovaní.
Účinkujú: FSk PARCHOVIANKA, FS ŽELEZIAR, folklórne súbory z Košíc a okolia, jednotlivci,
obyvatelia a záujemci z blízkeho aj vzdialeného okolia, zahraničné folklórne súbory
Na príprave a organizácii sa podieľajú:
Communication House, VŠT - katedra turizmu, obec Parchovany,
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folklórna skupina PARCHOVIANKA a folklórny súbor ŽELEZIAR z Košíc
Choreografická príprava: Vladimír Urban, Jozef Topoľovský
Učitelia tanca pri pokuse o rekord: Vladimír Urban (FS ŽELEZIAR),
Jozef Topoľovský (FSk PARCHOVIANKA).

14:00 - 16:00 Registrácia účastníkov karičky - POVINNÁ
		
		

15:00 - 16:15
16:30
16:45
17:00
17:15

Prihlasovanie do súťaží „Naj Účes“ a „Folklór v meste“
Sprievodné aktivity
Škola Karičky
Generálka Karičky
Oficiálne otvorenie
Tancovanie Karičky, pokus o rekord
Vyhodnotenie súťaží a pokusu o rekord

17:45 - 18:30 ŠKOLA TANCA
Košice, Hlavná ulica pri Immaculate
Párový tanec - čardáš z Parchovian sa naučí tancovať každý, kto má záujem, pod lektorským
vedením Martina a Ivany Topoľovských.

18:30 HOSTIA FESTIVALU
Košice, Hlavná ulica pri Immaculate
Predstavia sa hosťujúce súbory zo zahraničia: FORGÓRÓZSA TÁNCEGYÜTTES - Debrecén,
Maďarsko; FS SUSZANIE (Sušané) - Horní Suchá, Česko; MALI ŚWARNI - Nowy Targ, Poľsko;
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19:30 - 21:30 TANEČNÁ SHOW
Košice, Hlavná ulica pri Immaculate
Mimoriadne obľúbený tanečný mix: Hip-hop, Disco, Streat Dance, Capoiera, Country, Breakdance
Účinkujú: D.S.STUDIO, GRIMMY, UNOSTAR DS, NASHVILLE, POLE DANCE STUDIO OTOČKA,
KAMIKADZE, SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM ZÁDIELSKÁ 12, TK ELLEGANCE, HVIEZDIČKA
Pripravila: Martina Gašajová

PIATOK 24. jún 2022
09:00 - 20:00 JARMOK REMESIEL
Košice, Hlavná ulica pri Urbanovej veži
Prezentácia tvorby remeselníkov z celého Slovenska

18:00 TA TO U NAS TAK
Valaliky, kultúrny dom
Program folklórnych kolektívov z Valalík a okolia, detí aj dospelých
Účinkujú: folklórna skupina KADLUBEK, ženská spevácka skupina PARADNE NĚVESTI, detská
folklórna skupina KADLUBČEK a ZUŠ Valaliky
- Ukážka sprievodu na sviatok svätého Marka - Ožimini.
- KADLUBČEK - Na lúke (hovorené slovo, tanec, spev)
- Základná umelecká školy Valaliky - Ľudový súbor (husle, cimbal, píšťalky, spev)
a akordeón so spevom
- ŽSS PARADNE ŇEVESTI - zmes piesní
- FSk KADLUBEK - Na Jána - zvykoslovné pásmo na tému bosoráctva.
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19:00 - 20:30 VITAJTE U NÁS
Valaliky, kultúrny dom
Program hosťujúcich zahraničných folklórnych súborov:
FORGÓRÓZSA TÁNCEGYÜTTES - Debrecén, Maďarsko, FS SUSZANIE (Sušané) - Horní Suchá,
Česko, MALI ŚWARNI - Nowy Targ, Poľsko

17:30 - 18:30 NOVÁ GENERÁCIA
Košice, Divadlo GRAND
Program detských a mládežníckych spevákov a tanečníkov zo súborov HANIČKA I, HANIČKA II,
VIGANČEK, ŽELEZIARIK, ŽELIEZKO
Cena: 3€, 5€, 8€, lístky v predaji na www.ticketportal.sk

19:30 - 21:00 OCHRANCOVIA DEDIČSTVA
Košice, Divadlo GRAND
Program folklórnych súborov: OMLADINA z Košíc, OPRÁŠENÉ KRPCE zo Žiliny,
ŽELEZIAR z Košíc a spevácka skupina KOŠICKÍ ŠPIVACI
Cena: 5€, 7€, 10€, lístky v predaji na www.ticketportal.sk

SOBOTA 25. jún 2022
18:30 ABOVČANIA A ZEMPLÍNČANIA
Čaňa, amfiteáter
Program domácich folklórnych skupín z Čane a okolia, folklórnej skupiny PARCHOVIANKA
z Parchovian a folklórnej skupiny RAKOVČAN z Rakovca nad Ondavou.

19:45 HOSTIA OD SUSEDOV
Čaňa, amfiteáter
Program zahraničných súborov:
FORGÓRÓZSA TÁNCEGYÜTTES - Debrecén, Maďarsko, FS SUSZANIE (Sušané) - Horní Suchá,
Česko, MALI ŚWARNI - Nowy Targ, Poľsko

NEDEĽA 26. jún 2022
15:00 MY A NAŠI HOSTIA
Trebišov, amfiteáter
Záverečný program festivalu zostavený z vystúpení zahraničných a domácich súborov:

15:00 Domáce súbory z Trebišova : folklórny súbor ĽEĽIJA, detský folklórny súbor TREBIŠOVČAN,
spevácke súbory TREBISOVČAN, TREBOŠOVSKÁ ORGOŇINA, FURMAŇE, PARIČOVČAN
16:00 KARIČKA z Parchovian v podaní folklórnej skupiny PARCHOVIANKA
17:00 Hostia Cassovia folkfestu: FORGÓRÓZSA TÁNCEGYÜTTES - Debrecén, Maďarsko; FS
SUSZANIE (Sušané) - Horní Suchá, Česko; MALI ŚWARNI - Nowy Targ, Poľsko;
18:30 TAKA TOTA NAŠA NOUTA - súbor ŽELEZIAR z Košíc
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SPRIEVODNÝ PROGRAM
15.jún - 8.august 2022
VÝŠIVKY NAŠICH KROJOV
Abovská výšivka
Knižnica Jána Bocatia, Košice
Výstava výšiviek z krojov používaných na teritóriu Košického samosprávneho kraja
Vernisáž: 15.6. o 17:00
______________________________
Zmena programu vyhradená

tancujeme

RADOSTNÚ
KARIČKU
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DETSKÉ A MLÁDEŽNÍCKE SÚBORY
HANIČKA
rok vzniku: 1991, zriaďovateľ: OZ Detský folklórny súbor Hanička
umelecké vedúce: Mária Szakácsová, Marianna Svoreňová
Súbor oslavuje 25.výročie svojho vzniku. Členovia DFS Hanička ročne absolvujú okolo 30 vystúpení. Prezentujú sa na spoločenských a folklórnych podujatiach: vystúpenia pre verejnosť, súťaže,
festivaly, školské akadémie, vystúpenia pre dôchodcov a pod. Miestom pravidelnej činnosti sú
Kasárne/ Kulturpark. Okrem záujmovej činnosti a umeleckej produkcie, organizuje zaujímavé
podujatia pre verejnosť a školské zariadenia v Košiciach. Deti sú rozdelené do dvoch základných
skupín: HANIČKA I veková kategória 4 - 9 rokov, HANIČKA II veková kategória 9 - 16 rokov

HANIČKA
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JAZIERKO

rok vzniku: 2009, zriaďovateľ: SZUŠ Vlada Urbana
umelecká vedúca: Andrea Pitoňáková
Členmi súboru sú deti 1. a 2. ročníka, prípravného a predprípravného štúdia tanečného odboru
Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana. Dramaturgia je orientovaná predovšetkým
na interpretáciu detských hier a tancov z regiónov východného Slovenska.

ŽELEZIARIK

rok vzniku: 1974, zriaďovateľ: SZUŠ Vlada Urbana
umelecké vedúce: Andrea Pitoňáková
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 festivalov doma i v zahraničí.

JAZIERKO

ŽELEZIARIK
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Detský folklórny súbor VIGANČEK

rok vzniku: 1990, zriaďovateľ: pri Základnej škole Bruselská 18, sídlisko Ťahanovce, Košice
umelecká vedúca: Lenka Adzimová, vedúci detskej ľudovej hudby: Ivan Harach
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 sídliska 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.

Mládežnícky folklórny súbor ŽELIEZKO

rok vzniku: 2009, zriaďovateľ: SZUŠ Vlada Urbana
V jeho radoch tancujú žiaci Súkromnej základnej umeleckej školy Vlada Urbana v Košiciach.
V roku 2014 oslávi 5. narodeniny a i napriek tomu, že sa nepýši dlhou históriou, uskutočnil už pomerne veľa vystúpení na Slovensku, ale i v zahraničí. V choreografickej tvorbe prevládajú tance
z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš i cigánske tance. V pozadí nezaostávajú ani zvučné ľudové
piesne. Mladí tanečníci okrem tancovania svojich choreografií pracujú aj na repertoári súboru
Železiar. Veď nie je tajomstvom, že mládežnícky folklórny súbor Želiezko je prípravkou Železiaru.
DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR VIGANČEK

MLÁDEŽNÍCKY FOLKLÓRNY SÚBOR ŽELIEZKO
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Detská folklórna skupina KADLUBČEK

rok vzniku: 2017, umelecký vedúci: Pavol Kacvinský
Súbor je detskou zložkou folklórnej skupiny Kadlubek, ktorá funguje od roku 2017. Najvýraznejší
úspech zaznamenali spolu s ostatnými folklornými zoskupenia z Valalík, keď získali strieborné
pásmo na Krajskom kole súťaže Nositelia tradícií. Prezentujú detský folklór z Valalík. Zúčastnili
sa viacerých folklórnych festivalov a súťaží. Spolu má aktuálne 15 členov. V repertoári majú chorovody, jarné spevy, detské hry, karičky,...

Detský folklórny súbor TREBIŠOVČAN

rok vzniku: 2012 , zakladateľka: Marcela Hamžíková
vedúca súboru: Mgr. Janka Pajtášová-Paľová, Mgr. Martina Buláková
zriaďovateľ: Mesto Trebišov
Súbor reprezentuje mesto na rôznych folklórnych podujatiach a akciách, ktoré obohacuje svojím
vystúpením zameraným na nácvik detských folklórnych hier, riekaniek a piesní. Detskú skupinu
tvorí približne 30 detí.
DETSKÁ FOLKLÓRNA SKUPINA KADLUBČEK

DETSKÝ FOLKLÓRNY SÚBOR TREBIŠOVČAN
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FOLKLÓRNE SKUPINY A SÚBORY
Folklórny súbor ŽELEZIAR

rok vzniku: 1964, zriaďovateľ: Košické folklórne štúdio
umelecký vedúci: Ing. Vladimír Urban
Zameriava sa na prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Je známy
špičkovou interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou hudbou v spojení so ženskou
speváckou skupinou. Patrí medzi najlepšie, najznámejšie a najuznávanejšie súbory na Slovensku. V decembri 2011 sa súboru podarilo prekonať rekord v nepretržitom tancovaní na javisku
v dĺžke vyše 7 hodín. Existenciu má založenú na poloprofesionálnej úrovni. Organizačné a umelecké vedenie je profesionálne, členovia súboru sú amatéri.

Folklórna skupina RAKOVČAN z Rakovca nad Ondavou

rok vzniku: 1977, vedúca súboru: Katarína Kuruczová
Zemplín je kraj bohatý na staré a svojrázne tradície i iné folklórne prejavy, ktoré sú v jeho jednotlivých častiach podstatne rozdielne. Rakovec nad Ondavou patrí k dedinám stredného a horného
Zemplína, teda jeho tradičná kultúra je typicky slovenská. Medzi významné osobnosti skupiny
neodmysliteľne patria manželia Gajdošovi . Rakovčan vystupuje už vyše 40 rokov bez prestávky.
Absolvoval mnohé podujatia takmer po celom Slovensku, opakovane získal rôzne ocenenia, najmä v krajských súťažiach a vidieť ho bolo aj v Českej republike a na Ukrajine. Približne dvadsať
členov spieva a tancuje najčastejšie za sprievodu harmoniky.
FOLKLÓRNY SÚBOR ŽELEZIAR

FOLKLÓRNA SKUPINA RAKOVČAN Z RAKOVCA NAD ONDAVOU

CASSOVIA FOLKFEST
40 rokov / 4dni / 4 lokality

Folklórna skupina PARCHOVIANKA z Parchovian

rok vzniku: 1971, zriaďovateľ: Obecný úrad v Parchovanoch
umelecký vedúci: Jozef Topoľovský , Tanečný pedagóg: Anna Popaďáková
Parchovianka uchováva a interpretuje bohaté tradície obce Parchovany v I‘udovom odievaní, spevoch, tancoch a zvykoch. Repertoár skupiny je založený na autentických prejavoch folklóru z obce
Parchovany a jej blízkeho okolia. Medzi najznámejšie folklórne dominanty skupiny patria karička
a čardáš. Členovia prezentujú ľudové tradície aj prostredníctvom kroja, ktorý pochádza zo začiatku
20. storočia. Parchovianka má v súčasnom období 45 členov, z toho 20 chlapov a 25 žien. Vekové
zloženie kolektívu je od 15 do 60 rokov.

rodina TOPOĽOVSKÝCH

Prenos tradícií z otca na syna, zo syna na vnuka môžeme s úspechom pozorovať na 4 generačnej
rodine Topolovských z Parchovian. Táto rodina je dobre známa medzi folkloristami. Vďačí za to
seniorovi Jozefovi, ktorý patrí medzi zakladajúcich členov dedinskej folklórnej skupiny Parchovianka. On sám sa „priúčal“ folklóru od svojho staršieho, už nebohého brata Jána. Išlo to spontánne
v toku každodenného života. Bolo celkom prirodzené, že mládenec okrem bežnej gazdovskej roboty si vedel aj zaspievať a zatancovať. A keď vedel ešte aj zahrať aspoň na harmonike, predstavoval
všestranného mládenca. A takto to šlo ďalej cez ďalšie generácie. Rodina Topoľovských je prototypom odovzdávania si vlastnej kultúry tanca, spevu a hudby v dnešných globalizačných pomeroch.

FOLKLÓRNA SKUPINA PARCHOVIANKA Z PARCHOVIAN

RODINA TOPOĽOVSKÝCH
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Folklórni nadšenci OPRÁŠENÉ KRPCE zo Žiliny

rok vzniku: 2011
Folklórni nadšenci sú bývalí členovia folklórnych súborov Stavbár, Rozsutec a Jedľovina zo
Žiliny. V roku 2011 začali oprašovať svoje spomienky aj tanečno-spevácke skúsenosti pod symbolickým názvom Oprášené Krpce. Ich repertoár je zložený z tanečno-speváckych čísel z okolia
Žiliny, Kysúc a Oravy. Pri svojej tvorbe väčšinou vychádzajú zo starých filmových záznamov. A tak
to bolo aj s Kysuckým pásmom hudby spevu a tanca. Na filmových záznamoch z roku 1960 mohli
nielen obdivovať ale aj odkukať starosvetské tancovanie Kysučanov, charakteristické prudkými
podskočnými skokmi, rytmickými obmenami rozmanitých stojov nožných, drobným dupkaním,
zaujímavými gestami rukou a chlapským „vystrájaním“ driekom a ramenami, ktoré ich pôvodný
nositelia tancovali s veľkou energiou a nadšením.
V spolupráci s choreografom Vladom Urbanom sa toto tancovanie snažili čo najvernejšie napodobniť. Pridali k tomu melódie a piesne zo zbierky Pavla Kužmu a dnes ponúkajú choreografie
tancov ako sú Starosvetský šardáš, Lenivý, Pilky, Sviňok, Mikšík, Požehnaný, Kalamajka, a iných
krokovancov. Oprášené krpce sú veľkí milovníci folklóru a hoci roky utekajú, počas ich 10 ročnej
existencie neustále potvrdzujú, že im nadšenie pre tanec, hudbu a spev ostáva.

Mužská spevácka skupina KOŠICKÍ ŠPIVACI

rok vzniku: 1998, umelecký vedúci: Ing. Peter Tomko
zriaďovateľ: od roku 2011 O.Z. Košicki špivaci
Mnohí členovia v mladosti účinkovali v rôznych folklórnych zoskupeniach. V roku 1998 založili
mužskú spevácku skupinu Košicki špivaci. Skupina prechádzala svojim vývojom, prichádzali noví
členovia. Ale aj pôvodní odchádzali. Aktuálne stálu a stabilnú zostavu skupiny Košicki špivaci
tvorí 12-15 spevákov. Umeleckú taktovku a akordeón drží v ruke Ing. Peter Tomko.
FOLKLÓRNI NADŠENCI OPRÁŠENÉ KRPCE ZO ŽILINY

MUŽSKÁ SPEVÁCKA SKUPINA KOŠICKÍ ŠPIVACI
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OMLADINA z Košíc

rok vzniku: 2002, umelecký vedúci: Ing. Rudolf BARAN, Juraj KAŽIMÍR
Omladina je jeden z najmladších folklórnych kolektívov, ktorý je síce v seniorskom veku, ale
s mladíckym entuziazmom. Kolektív folklórneho klubu pozostáva z bývalých členov, tanečníkov, spevákov a hudobníkov všetkých košických folklórnych súborov Akademik, Čarnica, Dargov, Jahodná, Východniar, Železiar, Borievka a Žiara. Všetkých súčasných členov klubu prilákala
k účinkovaniu v tomto kolektíve láska k ľudovému umeniu, tancu a k ľudovej kultúre v širokom
spektre.

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. Folklórna skupina má 20 členov.

OMLADINA Z KOŠÍC

KADLUBEK – VALALIKY
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PARADNE ŇEVESTI – Valaliky

rok vzniku: 1998, 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 hranicami 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.

Folklórny súbor ĽEĽIJA

rok vzniku: 2007, umelecký vedúci: choreograf Katarína Kvočáková
Folklórny súbor ĽEĽIJA je združenie ľudí rôznych vekových kategórií so záujmom o umelecké
dedičstvo zachované v obyčajoch, zvykoch, tradíciách, tancoch a spevoch zo Zemplínskeho
a Šarišského regiónu. V súčasnosti má okolo 24 členov. Svojimi vystúpeniami sa prezentuje najmä v meste Trebišov a jeho okolí, ale taktiež aj v zahraničí.
PARADNE ŇEVESTI – VALALIKY

FOLKLÓRNY SÚBOR ĽEĽIJA
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Ľudová skupina TREBIŠOVČAN

rok vzniku: 2012
Súbor pozostáva zo speváckej a tanečnej zložky, inštrumentálneho sprievodu p. Juraja Danka
(harmonika) a p. Dušana Duča-Anciho (husle). Vo svojej činnosti sa FS Trebišovčan zameriava
na uchovávanie folklórneho bohatstva, ľudových piesní a tancov zo zemplínskej oblasti. Od svojho vzniku sa predstavili na mnohých folklórnych slávnostiach, súťažiach a prehliadkach doma
i v zahraničí. Vďaka nadšeniu a radosti všetkých členov, tento kolektív prináša radosť priaznivcom ľudového umenia a tradícií.

Folklórno - spevácka skupina TREBIŠOVSKÁ ORGOŇINA

rok vzniku: 2013, umelecký vedúci: Juraj Bajus (akordeón)
Zloženie súboru sa menilo, dnes ho tvorí 6 mužov a 5 žien. Súbor sa svojím repertoárom orientuje na klasické a pôvodné ľudové piesne východoslovenského regiónu, ale v ich dlhom zozname
nájdete aj populárne piesne zo širokého okolia i spoza hraníc SR. Súbor nahral v r.2014 svoje
prvé CD s názvom „Budze nam vešelo“. FSS-Trebišovska Orgoňina sa zúčastňuje na folklórnych
festivaloch, majálesoch, mestských a obecných slávnostiach, ale veľkú popularitu si získal aj na
rodinných oslavách, svadbách, pytačkách či čepeniach nevesty.
ĽUDOVÁ SKUPINA TREBIŠOVČAN

FOLKLÓRNO - SPEVÁCKA SKUPINA TREBIŠOVSKÁ ORGOŇINA
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Mužská spevácka folklórna skupina FURMAŇE

rok vzniku: 2005, zriaďovateľ: OZ FS FURMAŇE
Kedysi sa 10 chlapov, ktorých spája láska k folklóru spojilo a založilo skupinu. V súčasnosti
FS FURMAŇE pôsobí pri mestskom kultúrnom stredisku v Trebišove ako občianske združenie
a má 10 členov. Vo svojom repertoári nemajú len piesne zo Zemplína, ale aj z iných regiónov a to
šarišské, rusínske, goralské. FS Furmaňe sa pravidelne zúčastňujú na folklórnych slávnostiach
a festivaloch.

Folklórna skupina PARIČOVČAN

rok vzniku: 2011, zakladajúci člen a vedúci skupiny: Čerep Pavol
Názov skupiny je podľa mestskej časti Paričov a hradu Parič ,ktorý sa nachádza v mestskom parku. Skupina má 12 členov. 9 členov sú speváci a 1 akordeonista, 1 huslista a 1 hráč na ozembuch.
Skupina vydala 3 CD albumy. Najväčším úspechom bolo vystúpenie so skupinou Donsky kozáci
a vystúpenie s ľudovým spevákom Jánom Ambrózom.
MUŽSKÁ SPEVÁCKA FOLKLÓRNA SKUPINA FURMAŇE

FOLKLÓRNA SKUPINA PARIČOVČAN
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ZAHRANIČNÉ FOLKLÓRNE SÚBORY
FORGÓRÓZSA TÁNCEGYÜTTES
(Debrecén, Maďarsko)
rok vzniku: 1981, vedúci súboru: Győző Győry
umelecký vedúci: Zsolt Szarka
Tanečná skupina Forgórózsa vznikla s cieľom priblížiť svojim členom a publiku maďarské ľudové
tance a kultúru s využitím starých zdrojov na dosiahnutie nášho cieľa. Názov našej tanečnej
skupiny je v súlade s týmto princípom, pretože forgorozsa, do angličtiny preložená ako otáčajúca
sa ruža, je veľmi zložitým starodávnym ľudovým motívom používaným v celom maďarskom
jazykovom regióne Karpatskej kotliny, ktorý predstavuje dynamiku ľudového tanca a nepretržitú
pohyb nášho vesmíru.
Naša tanečná skupina sa zaoberá tancom Maďarska a maďarsky hovoriacich oblastí susedných
krajín. Máme rôzne skupiny, ktoré učia deti láske k ľudovému tancu už od útleho detstva. Okrem
rôznych vystúpení počas roka je koniec školského roka vždy oslavovaný večerným predstavením,
ktorého cieľom je predstaviť rodičom a ostatným divákom našu celoročnú prácu. Okrem vystúpení by sme chceli, aby aj ľudia boli súčasťou úžasného tanečného pocitu, a to organizovaním
podujatí zameraných na výučbu tanca počas celého roka s výberom tancov zakaždým z iného
regiónu.
FORGÓRÓZSA TÁNCEGYÜTTES
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FS SUSZANIE (Sušané)
(Horní Suchá, Česko)
rok vzniku: 1953, vedenie súboru: Barbara Mračnová a Richard Mračna
zriaďovateľ: Místní skupina Polského kulturně – osvětového svazu
Súbor Suszanie (Sušané) je amatérskym súborom, ktorý pracuje na území České republiky
a reprezentuje obec Horní Suchá. V roku 2023 oslávi 70 let nepretržitej práce. V repertoári súboru
je predovšetkým tanečné a spevácke stvárnenie scénicky upraveného folklóru Těšínského Slezska
a Lašského Slezska, prezentácia poľských národných a regionálnych tancov a okrajovo tancov
iných národov. Každoročne Suszanie reprezentujú región na významných celorepublikových i zahraničných akciách a festivaloch.

FS SUSZANIE (SUŠANÉ)
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MALI ŚWARNI
Nowy Targ, Poľsko
dátum vzniku: 1983, vedúca skupiny: Gabriel Szumal
Skupina „Mali Śwarni“ vznikla v roku 1983 z iniciatívy Márie a Józefa Staszelových pri Cechu
rôznych remesiel v Nowom Targu. 1994 založili rodičia detí a ich inštruktori Spoločnosť priateľov Detskej skupiny Mali Śwarni, ktorá má právnu subjektivitu. Záštitu nad skupinou zároveň
prevzalo poľské združenie horalov. V roku 1997 skupinu „Mali Śwarni“ prevzalo do svojej starostlivosti Kultúrne centrum mládeže v Nowom Targu. Cieľom vedenia tímu je zachovať a rozvíjať
tradičnú kultúru regiónu Podhale.
Programy súboru neobsahujú prvky folklóru iných regiónov Poľska, ale len domáci folklór,
čo prispieva k zachovaniu živej regionálnej kultúry regiónu Podhalie dnes aj v budúcnosti.
V súčasnosti kapelu tvorí 60 členov a 15 ľudí hrajúcich na nástroje. Tím Mali Śwarnia trvalo pozostáva
z 50-60 členov vo veku od 5 do 17 rokov.

MALI ŚWARNI
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CASSOFEST - TANEČNÁ SHOW 2022
D.S. STUDIO
Rok vzniku: 2002, Zakladatelia a vedúci choreografi: Martina Tichá Gašajová a David Tichý
Člen Slovenského zväzu tanečného športu. Pod vedením špičkových trénerov tu vyrastajú už
dlhé roky tanečníci vysokej úrovne. Dokazuje to množstvo víťazstiev na Majstrovstvá Slovenska,
Európy, Sveta a battlových súťažiach. Vystupujú nielen na Slovensku ale aj v zahraničí. Dlhé
roky patria k popredným organizátorom celoslovenských akcií SDK PRESELEKCIA, THE NEXT
STEP, MOVE THAT PARK, workshopy so svetovými tanečníkmi, tanečné sústredenia či celovečerné programy. Tancujú tu detičky od 4 rokov až po rodičov.

TK ELLEGANCE
Rok vzniku: 1997, Vedúci: Peter Vidašič
Ponúkajú širokú škálu tanečných kurzov pre rôzne vekové kategórie: od tanečnej prípravky pre
detičky od 4 rokov, cez súťažný tanec pre deti a mládež, ale aj kurzy pre dospelých ako voľnočasovú aktivitu a prípravu na plesovú sezónu aj dámy, ktoré nemajú šťastie na tanečného partnera
si s nami môžu zatancovať v kurze Latin Fit ,pre svadobné páry máme kurzy prípravy prvého
mladomanželského tanca ,v neposlednom rade ponúkame aj kurzy pre telesne postihnutých, tzv.
paradance, ktorom sme svetová špička. Tanečníci nášho klubu sa môžu pochváliť niekoľkými
majstrovskými titulmi, Slovenska, Európy ale aj Sveta.

UNOSTAR DANCE STUDIO
Rok vzniku: 1999, Vedenie: Ing. Andrea Hybbenová
Trénujú deti od 4 rokov až po mamičky a oteckov. Získané Tituly -Majster sveta, Majster Európy
a viacnásobný majster Slovenska.Trénujeme. Unostar Dance Studio organizuje vlastné celovečerné show, vystúpenia, súťaže (Battle star), campy, workshopy. UNOSTAR DANCE STUDIO sa
objavili aj vo videoklipov ( Kollárovci, Sám sebou, Ščamba, Mafia Corner, DJ Azbest, Rolland,
Traky, Strýko Baltazár.... ).

TANEČNÉ ŠTÚDIO HVIEZDIČKA
Rok vzniku: 1997, Zakladateľka a choreografka: Mgr. Janett Schablik Girmanová
Tanečné štúdio Hviezdička sa venuje pohybovej príprave a rozvoju tanečných schopností detí
a mládeže v tanečných disciplínach disco a disco show. Získali titul Majster sveta r.2002
a niekoľko násobné tituly vicemajstrov sveta majstrov Slovenska a vicemajstrov Slovenska.
Tanečné štúdio Hviezdička vychováva mladých tanečných pedagógov, ktorí pôsobia v profesionálnych tanečných školách na Slovensku. Posledných 5 rokov sa štúdio angažuje a rozvíja tanečnú prípravu v znevýhodnených sociálnych skupinách detí a mládeže. Hviezdičku v súčasnosti
reprezentuje 150 členov.

KAMIKADZE CREW
Rok vzniku: 2007, Zakladateľ a hlavný tréner: Martin Michalčík
Venuje sa street dance vo všetkých smeroch. No breaking tvorí základnú časť tejto crew
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TANEČNÁ SKUPINA NASHVILLE
Rok vzniku: 1992
Každoročne získava desiatky ocenení na celoslovenských aj zahraničných festivaloch v štýle
western dance, line dance a country show. Detské aj dospelácke zložky zastrešuje S-CVČ Liba
Academy 11 na elok.pracovisku ZŠ Janigova 2.

SÚKROMNÁ ZÁKLADNÁ UMELECKÁ ŠKOLA GRIMMY
Rok vzniku: 1997, Zakladateľ: Ingrid Fabian
Venujú sa súťažným aj hobby tanečníkom vo veku od 4-50 rokov. Na tanečnej scéne pôsobia už
25 rokov a majú pobočky v Prešove, Košiciach a Sabinove. Venujú sa viacerým tanečným štýlom
od klasiky, cez show dance, disco, hip hop a street dance show. Patria im tituly Majstra SR, Európy a sveta. Ako tanečný klub patria pod Slovenský zväz tanečného športu.

SÚKROMNÉ KONZERVATÓRIUM ZÁDIELSKÁ 12 , KOŠICE
Rok vzniku: 2005, Zakladateľka a riaditeľka: Mgr. Katarína Sninská, ArtD.
Poskytuje komplexné praktické a teoretické vzdelanie v štyroch odboroch: Hudobno-dramatické
umenie , Hudobno-dramatické umenie - Muzikál, Tanec a Spev.

POLE DANCE OTOČKA A POLE DIVA
Tieto dve pole dance štúdia Vám predvedú UMENIE VERTIKÁLNEHO TANCA. Spája prvky tanečného umenia, akrobacie a silového cvičenia do jedinečného umeleckého i športového zážitku.
OTOČKA (Sídlisko nad Jazerom) Novootvorené a rýchlo rozvíjajúce sa štúdio. Na svoje si prídu
deti aj ženy v každom veku. POLE DIVA Najdlhšie fungujúce pole dance štúdio v Košiciach. Od
roku 2013 má za sebou mnohé vystúpenia a medaily v súťažiach v pole športe.

TANEČNÁ SKUPINA NASHVILLE

SZUŠ GRIMMY
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