TLAČOVÁ SPRÁVA
ZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI
Miesto: Tribúna, Námestie Osloboditeľov, Michalovce /v prípade nepriaznivého počasia sa
Zemplínske slávnosti uskutočnia vo veľkej sále MsKS/
Riaditeľka ZOS: Mgr. Eva Raffayová, riaditelka@zosmi.sk
Názov podujatia: ZEMPLÍNSKE SLÁVNOSTI
Termín podujatia: 19. – 20. august 2017
Informácie k podujatiu: Mgr. Alena Navrátilová, zuc@zosmi.sk
Kontakt pre média: Mgr. Erika Marcinčinová, erika.marcincinova@zosmi.sk
Už 58. ročník tradičného folklórneho festivalu sa uskutoční 19.-20. augusta 2017 na
tribúne na Námestí osloboditeľov v Michalovciach. Podujatie pripravilo Mesto Michalovce,
Mestské kultúrne stredisko, Zemplínske osvetové stredisko – kultúrne zariadenie KSK a Dom
Matice slovenskej v Michalovciach. Uskutoční sa aj vďaka podpore Fondu na podporu
umenia, Ministerstva dopravy a výstavby SR, Krajskej a oblastnej organizácie cestovného
ruchu.
Festival odštartujú v sobotu dopoludnia a popoludní folklórne a spevácke skupiny z
regiónu Živou pozvánkou. Predstavia sa skupiny z Bánoviec nad Ondavou, Tušickej Novej
Vsi, Nacinej Vsi, Starého, Pavloviec nad Uhom , Pustého Čemerného, Rakovca nad Ondavou,
Hatalova a Michaloviec.
Popoludnie ožije námestie tanečníkmi. Folkloristi, ale i návštevníci a diváci sa budú môcť
zapojiť do školy tanca. Pod taktovkou FS Zemplín sa naučíme ďalšie kroky jedného z našich
najznámejších ľudových tancov karičky a spoločne si ju na námestí zatancujeme.
Po obidva dni sa divákom predstavia jubilujúce kolektívy a ich hostia. V sobotu bude večerný
program patriť FS Chemlon z Humenného a FS Vranovčan z Vranova nad Topľou. V
samostatnom programe sa predstaví 40- ročný jubilant mužská spevácka skupina Hnojňaňe a
ich hostia z Terchovej -Ťažká muzika a Trio z chotára. Bez FS Zemplín si Zemplínske
slávnosti už ani nevieme predstaviť. Jemu bude patriť záver sobotňajšieho programu.
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Nedeľný program tradične odštartujú deti. Privítame hostí z Ukrajiny – tanečný súbor Bliz.
Detský folklórny súbor Zemplínik pri príležitosti 45. výročia vzniku sa michalovskej
verejnosti predstavil v máji t.r. v programe Poklady z truhlice. Časť programu uvidíme aj na
Zemplínskych slávnostiach. V programe Jubilanti sa predstavia mužská spevácka skupina
Starši chlopi z Michaloviec a Lučaňe z Lúčok a folklórna skupina Porubjan z Poruby pod
Vihorlatom .
Samostatným programom sa predstaví aj FS Svojina, ktorý pôsobí na scéne už 15 rokov. V
programe 40- roční Hnojňaňe a ich hostia sa predstaví Muzika Milana Rendoša a folklórna
skupina Čemerňanka z Pustého Čemerného.
Pomyselná bodka za dvojdňovým folklórnym sviatkom bude patriť FS Borievka z Košíc.
Atmosféru spríjemní po tri dni 48. ročník Zemplínskeho jarmoku s bohatou Uličkou remesiel.
V galérii Zemplínskeho osvetového strediska bude k 60. výročiu založenia FS Zemplín
sprístupnená výstava fotografií, diplomov a ocenení z najznámejších súťaží a festivalov,
krojov a iných zaujímavosti týkajúcich sa tohto telesa.
Veríme, že si v pestrom programe každý niečo nájde. Tešíme sa na Vás tretí augustový
víkend!
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