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Trenčín, 13. jún 2016 
Trenčiansky folklórny festival už po 36. raz vítal v Mníchovej Lehote svojich 
priaznivcov    
 
V tomto roku začali Trenčianske folklórne slávnosti v Mníchovej Lehote už v piatok 10. 
júna. Program, v ktorom sa predstavilo 22 folklórnych kolektívov, bol venovaný hudobnej 
dedovizni v podobe balád a piesní s vojenskou i regrútskou tematikou a tiež 
regionálnemu tanečnému dedičstvu. 
                                                                                                                                                                       
V sobotu popoludní sa amfiteáter v Mníchovej Lehote postupne menil na rozkvitnutú 
pestrofarebnú lúku. To krása kroja, hudby, spevu a tanca umocnila sviatok tradičnej 
ľudovej kultúry už po 36. raz. Na rozmedzí Strážovských vrchov a Považského Inovca, 
v Uhréch jame, ako kedysi volali miesto – terajší amfiteáter v Mníchovej Lehote, bolo 
naozaj veselo. V pestrom popoludňajšom programe plnom ľudovej hudby, spevu a tanca 
sa širokej verejnosti predstavili vynikajúce folklórne súbory a skupiny detí,  mládežníkov, 
dospelých, seniorov, sólistov spevákov, tanečníkov nielen z Trenčianskeho kraja. 
Hosťom programu bol Vysokoškolský folklórny súbor Gymnik z Bratislavy. 
 
Nechýbalo ani sprievodné podujatie, ktoré nadväzovalo na tradičné prvky folklóru 
v podaní Majstrov ľudového umenia. Obnovenou novinkou bol folklórny fotomaratón 
o najlepšiu fotografiu festivalu, ktorý so svojou umeleckou fotkou vyhrala Simona 
Lengvarská z Trenčína. 
 
Folklórne slávnosti otvoril riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 
Juraj Gerlici spolu so starostom Mníchovej Lehoty Jozefom Kováčom a riaditeľkou 
Trenčianskeho osvetového strediska Žanetou Matúšovou. „Verím, že si diváci, 
poslucháči užijú dni plné tradičného ľudového spevu, hudby či tanca a odnesú si domov 
spomienku na melódie, ktoré potešili nielen naše ucho, ale i dušu,“ uviedol Juraj Gerlici. 
 
Záver slávností patril tanečnej škole ľudových tancov z mikroregiónu Púchovskej doliny. 
Dramaturgia Trenčianskych folklórnych slávností bola zameraná výlučne na prejavy 
tradičnej ľudovej kultúry bez komerčných programových ponúk. Podujatie pripravilo 
Trenčianske osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK spolu s obcou 
Mníchova Lehota a s finančnou podporou z Fondu na podporu umenia. 
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