Tlačová správa
Názov podujatia: 1.Medzinárodný festival mládeže v Chandigarhe v Indii
Miesto konania: Chandigarh v Indii
Termín podujatia: 22.9.-30.9.2019
Informácie k podujatiu: PhDr. Anna Mondoková, Mgr. Nikoleta Kačmárová zos@zosmi.sk

V dňoch 22.9.-30.9.2019 sa FS Zemplín zúčastnil 1.Medzinárodného festivalu mládeže
v Chandigarhe v Indii. Na festivale bolo zúčastnených 33 súborov z Nepálu, Taiwanu, Indonézie,
Bulharska, Fínska, Poľska, Chorvátska, Afganistanu, Anglicka a iných krajín. Chandigarh je mestom
s jednou z najlepších univerzít v Pandžábe v severnej Indii. Medzinárodný folklórny festival v
Chandigarhe v Indii je organizovaný poprednou indickou univerzitou, Chandigarh University, ktorá
svojim študentom ponúka jedinečné spojenie odbornej a akademickej dokonalosti.
V rámci pobytu bol FS Zemplín pozvaný aj na Slovenské veľvyslanectvo v New Dehli, ktoré ho
požiadalo o vystúpenie. Slovenský veľvyslanec Ivan Lančarič a Český veľvyslanec Milan Hovorka
usporiadali v utorok 24.9.2019 Národné dni Slovenskej a Českej republiky a predstavili prosperujúce
vzťahy s Indiou. Táto príležitosť bola výnimočná prítomnosťou ministra vnútra Únie pre vnútorné veci,
Shri G. Kishan Reddy a zúčastnila sa ho aj vnučka Mahátma Gándhí- Smti Tara Gándhí Bhattacharjee.
Spevácka skupina z FS Zemplín mala tú česť zahájiť recepciu národnými hymnami Slovenskej a Českej
republiky.
FS Zemplín získal na tomto festivale 1.miesto a zároveň ľudová hudba folklórneho súboru
a spevácka zložka vybojovali 3.miesto v súťaži kapiel. 1.Medzinárodný festival mládeže v Chandigarhe
v Indii bol priestorom pre multikultúrnu výmenu s cieľom podporiť kultúru Indie v zámorí a poskytnúť
príležitosť indickej mládeži, aby spoznali a pochopili iné kultúry.
Účasťou na otváracom ceremoniáli nás poctil aj náš veľvyslanec I. Lančarič a Český
veľvyslanec M. Hovorka. Vďaka týmto veľvyslancom mal folklórny súbor možnosť vidieť legendárny
a monumentálny Taj Mahal a ďalšie historické a architektonické skvosty Indie.
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