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: 20. – 21. august 2016
Informácie k podujatiu: Mgr. Alena Navrátilová, zuc@zosmi.sk
Kontakt pre média: Mgr. Erika Marcinčinová, erika.marcincinova@zosmi.sk
Mesto Michalovce, Mestské kultúrne stredisko, Zemplínske osvetové stredisko- kultúrne
zariadenie KSK, Dom Matice slovenskej v Michalovciach, Krajská organizácia cestovného
ruchu a Priatelia Zemplína pozývajú priaznivcov tradičnej ľudovej kultúry na 57. ročník
folklórneho festivalu spevu a tanca v Michalovciach– Zemplínskych slávností.
Program odštartujeme v sobotu dopoludnia živou pozvánkou folklórnych a speváckych
skupín z regiónu. Predstaví sa : Ondavčanka, Rakovčan, Novešan, Moravančan
a Čemerňanka.
Ani tento rok nebude chýbať sprievodné podujatie tancovanie KARIČKY. Už o 15.00 hodine
začíname prezentáciou účastníkov. Za pomoci tanečníkov folklórneho súboru Zemplína a pod
skúseným vedením tanečných pedagógov sa účastníci naučia tancovať karičku. Tí, ktorí už
tento tanec poznajú oprášia svoje pohybové znalosti. Záver Karičky bude patriť predstaveniu
sa všetkých účastníkov v záverečnom defilé. V klenotnicovom programe predstavíme
vojenské a regrútske zvyky zo Zemplína pod názvom „Oblečem manteľ“. Záver
klenotnicového programu bude patriť

„Zabave pri hudakoch“. V programe účinkujú

folklórne skupiny: Čakľov, Lučaňe, Moravančan – muži a Laborec. V ďalšom programe sa

predstavia DFS Zemplínik, FS Zemplín a FS Svojina. Samostatným programom sa predstaví
FS Jurošík so svojim galaprogramom pri príležitosti 10. výročia vzniku.
Nedeľný program otvoríme „Privítankou“, v ktorej účinkujú zahraniční hostia zo Srbska,
kultúrno – umelecký spolok Petrovska družina z Báčskeho Petrovca. Počas popoludňajších
hodín sa predstaví aj DFS Jurošík .“ Utajený poklad zemplínskeho folklóru „ je názov
programu v ktorom účinkujú: Harčarki z Pozdišoviec, Čemerňanka z Pustého Čemerného,
Dvojo z Mihaľovec a Hnojňaňe z Mihaľovec. Zemplínske slávnosti vyvrcholia večerným
galaprogramom FS Hriňovčan.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Príďte, tešíme sa na Vás!

