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Trenčín, 14. jún 2018 

Mesiac jún patrí v Trenčianskom kraji veľkým festivalom, a to nielen folklórnym. Na svoje si 

prídu okrem priaznivcov ľudovej hudby aj milovníci umenia a tradičných slovenských jedál 

  

Obdobie letných mesiacov sa už tradične spája predovšetkým s kultúrou a rôznorodými letnými 

festivalmi. Unikátnym kultúrnym bohatstvom, ktoré sa spája v tvorbe folkloristov, hudobníkov, 

tanečníkov, výtvarníkov, spisovateľov, remeselníkov či ďalších umelcov, oplýva aj Trenčiansky 

samosprávny kraj. Ich tvorbu si počas júna môžu pozrieť návštevníci hneď niekoľkých festivalov. Že 

neviete ktorých? Ponúkame vám prehľad tých najznámejších z nich.  

 

Hornonitrianske folklórne slávnosti aj v duchu stého výročia ukončenia prvej svetovej vojny 

Prehľad tradičnej kultúry v tom pravom slova zmysle si budú môcť vychutnať návštevníci 

Hornonitrianskych folklórnych slávností, ktoré v dňoch 22. a 23. júna 2018 vstúpia už do svojho 

33. ročníka. V prievidzkom lesoparku je pre návštevníkov pripravený bohatý program, ktorý prepojí 

vystúpenia folklórnych skupín a súborov z hornej Nitry s komorným programom. V oboch častiach 

organizátor festivalu, Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja, nezabudol ani na 100. výročie ukončenia prvej svetovej 

vojny.  

 

O tom, že obľúbený festival folklóru a ľudovej kultúry prepája všetky formy ľudového umenia, nie 

je pochýb. V programe našli svoje miesto okrem vystúpení folklórnych skupín a súborov aj 

inscenované príbehy o živote v časoch vojny, rezbárske sympózium, vystúpenia gajdošov 

a trombitášov či škola tanca. Atmosféru slávností tematicky dotvorí aj sprievodný program, vďaka 

ktorému môžu návštevníci ochutnať tradičné jedlá z obcí hornej Nitry, priniesť si domov poctivé 

remeselnícke výrobky z Jarmoku ľudových remesiel a zapojiť do diania aj tých najmenších  

prostredníctvom dielničiek remesiel či školičky tanca.  

 

Dychové hudby zo Slovenska i Moravy na jednom pódiu 

Pod organizáciu už v poradí 20. ročníka Moravsko-slovenského festivalu dychových hudieb 

(DH) sa aj tentokrát podpísala obec Starý Hrozenkov v spolupráci s Trenčianskym osvetovým 

strediskom v Trenčíne. Prírodný amfiteáter v Starom Hrozenkove už 16. júna 2018 privíta okrem 

domácej DH aj  dychové hudby z Veľkých Kostolian (okres Piešťany), Dolnej Súče (okres Trenčín), 

Březovej (okres Uherské Hradiště), Horného Lieskova (okres Považská Bystrica) a Veľkých Bílovíc 

(okres Břeclav). Nebude chýbať ani tanečná zábava a o dobrú náladu sa postará ľudový rozprávač 

Ludomil Kuba z Trnovca pri Holíči.  

 

Areál Skalky pri Trenčíne sa opäť na pár dní stane miestom s veľkou koncentráciou 

domácich aj zahraničných umelcov 

Jedinečné sympózium, ktoré spája literárnu a výtvarnú formu umenia – ORA ET ARS – Skalka 

2018, zavíta do areálu Veľkej a Malej Skalky pri Trenčíne už po 11.-krát. Počas siedmich dní na 

ňom bude svoje diela tvoriť a prezentovať 19 domácich aj zahraničných umelcov, rozdelených do 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/aktuality/lesopark-v-prievidzi-privita-33.-rocnik-hornonitrianskych-folklornych-slavnosti-ktore-su-obrazovou-zvukovou-i-chutovou-vizitkou-kraja-a-jeho-obyvatelov.html?page_id=528206
http://www.tnos.sk/podujatia/moravsko-slovensky-festival-dychovych-hudieb-1.html?page_id=13935
http://www.tnos.sk/podujatia/moravsko-slovensky-festival-dychovych-hudieb-1.html?page_id=13935


výtvarnej a literárnej sekcie. V termíne od 18. do 24. júna 2018 je pre umeleckých nadšencov 

pripravené aj množstvo sprievodných podujatí od Medzinárodného kultúrno-historického seminára 

OKNO do histórie pozorovania hviezd, cez pozorovanie nočnej oblohy z astronomickej 

pozorovateľne Alojza Cvacha, až po stretnutie s literátmi a autorské čítanie poézie Rudolfa Dobiáša 

a účastníkov literárnej sekcie sympózia. Výnimočnú atmosféru, ktorú vytvára najstaršie pútnické 

miesto na Slovensku – Skalka pri Trenčíne, autori každoročne prenášajú v rôznych formách aj 

do svojich diel. Tie si milovníci umenia môžu v mesiacoch júl a august pozrieť aj vo výstavných 

priestoroch Trenčianskeho samosprávneho kraja či Mestskej veže v Trenčíne.  

 

Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2018 oslávi budúci rok šesťdesiatku 

To najlepšie zo slovenskej i svetovej ľudovej kultúry ponúkne v termíne 15. – 17. júna 2018 

návštevníkom areálu Trnovce Medzinárodný folklórny festival MYJAVA 2018, ktorý tento rok 

otvorí svoje brány už po 59.-krát. V takmer štyridsiatich scénických a nescénických programoch 

sa návštevníkom predstaví viac ako 1 800 účinkujúcich. Pod jeho organizáciu sa opäť podpísalo 

mesto Myjava a Centrum tradičnej kultúry Myjava, ktoré srdečne pozývajú všetkých priaznivcov 

folklóru na slávnostné otvorenie festivalu v piatok 15. júna 2018 o 20.00 h, spojené s odovzdávaním 

Ceny festivalu.  

 

V trojdňovom programe sa prestavia folkloristi z juhoamerického Peru, dva súbory z Číny, susedia 

z Českej republiky a ďalších krajín. Farebnosť festivalu doplnia domáce folklórne súbory, tradičný 

Jarmek pot mijafskú vežu, sprievod účinkujúcich centrom Myjavy, či program zameraný na 

vojenské a regrútske tradície. Ani na Myjave nezabudli na okrúhle výročie vzniku ČSR a spoločnú 

históriu Čechov a Slovákov si pripomenú veľkým programom s názvom Bratia – Bratři.  

 

Dianie v amfiteátri dotvorí množstvo nescénických programov, ktorými je folklórny festival na 

Myjave charakteristický. Na Lúke za amfiteátrom ožije mestečko MY-A-VY postavičkami divadla 

Korbáč, tanečnými školami a programom pre deti. Chuťové poháriky návštevníkov bude 

rozmaznávať kuchyňa starých materí s ponukou regionálnych špecialít i ukážky výroby klobás 

a ťahania štrúdiel. Obľúbeným lákadlom je aj gazdovstvo so zvieratami a ihrisko s dobovými 

hrami pre najmenších. Festival, ktorý patrí medzi tri najväčšie a najvýznamnejšie folklórne festivaly 

na Slovensku, môžete navštíviť už tento týždeň, a to od piatka do nedele. 
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https://www.mffmyjava.sk/mff-myjava-2018/

