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TLAČOVÁ SPRÁVA - ZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI 2019
Miesto:

Tribúna na Námestí osloboditeľov, Michalovce

Riaditeľka ZOS:

Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk

Usporiadateľ :

Mesto Michalovce, Mestské kultúrne stredisko -Michalovce,
Zemplínske osvetové stredisko – kultúrne zariadenie KSK,
Dom Matice slovenskej Michalovce

Názov podujatia:
Termín podujatia:

ZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI 2019 – 60. ročník
9.-11. august 2019

Kontaktná osoba :

Mgr. Alena Navrátilová ZOS MI – 0905 668 044
zuc@zosmi.sk

Informácie o podujatí :

www.zosmi.sk, www.kultura.michalovce.sk

Od 9. do 11. augusta 2019 bude tribúna na Námestí osloboditeľov v Michalovciach patriť
učinkujúcim jubilejného 60. ročníka Zemplínskych slávností .Všetkým priaznivcom folklóru
aj návštevníkom mesta a blízkeho okolia ponúknu organizátori pestrú paletu spevu, tanca,
hudby, gastronómie a zábavy.
Trojdňový program priblíži ľudové zvyky a tradície folklórnych súborov a skupín nielen
z regiónu Zemplína, ale aj hostí z Horehronia, Dolnej Nitry, z Česka a Rumunska. Počas troch
dní sa v jednotlivých programoch predstaví vyše 800 účinkujúcich.
V piatok odštartujeme privítankou a sprievodom mestom . Po oficiálnom otvorení slávností
bude javisko patriť domácim folklórnym súborom - Zemplín, Jurošík a Svojina . Priestor
dostanú aj hostia z Rumunska – FS Ardealul. Večerný program bude patriť zoskupeniu
Cimbal Brothers, ale aj muzikálovým melódiám Maľovaného na skle v podaní divadla Drak.
Záver prvého dňa bude opäť patriť domácim - FS Zemplín. Najbohatší program je pripravený
v sobotu. Už v dopoludňajších hodinách sa spevom predstavia domáce spevácke skupiny
v programe Zo zemplinskich valalov. Popoludnie bude patriť okrem iného tancovaniu
Karičky. Aj tento rok chceme zapojiť, čo najviac folklóristov aj návštevníkov slávností do
tancovania karičky. Klenotnicový program- Robotni tizdzeň na valaľe nám predstaví
pracovné zvyky v podaní domácich folklórnych skupín. Nebudú chýbať ani rómske tance
v programe Amaro kheliben. Priestor dostanú aj hostia – detský a mládežnícky FS Holubek
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z Česka , rumunský súbor Ardealul a FS Urpín z Banskej Bystrice. Novinkou tohtoročných
slávností bude módna prehliadka Odetí v krojoch v spracovaní Zuzany Koščovej. Bodku za
druhým dňom pripraví FS Jurošík.
Nedeľňajší program odštartujeme svätou omšou v rímsko-katolíckom Chráme Narodenia
Panny Márie za účasti zástupcov kolektívov. Popoludňajší program bude patriť deťom.
Predstavia sa deti z DFS Zemplínik, DFS Jurošík a hostia deti z FS Lipovček a Holubek z
Ostravy. Pri hudakoch je jeden z programov venovaný úspešným sólistom tanečníkom
v ľudovom tanci . Samostatný priestor posledného dňa dostanú aj hostia z Rumunska. 60.
ročník Zemplínskych slávností vyvrcholí veľkým galaprogramom domácich folklórnych
súbor a skupín.
Festival z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

Michalovce 5.8.2019

