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Milí hostia, rodáci, Kokavčania, účinkujúci i diváci, 

vitajte v Kokave, vitajte na Koliesku! 

 

Už po dvadsiaty deviaty raz sa znovu oživuje všetko, čo pojem koliesko 

v minulosti v Kokave znamenal. Koliesko už v 19. storočí spomínajú miestni 

sklári i obyvatelia Utekáča ako miesto, kde sa v prírode, pod holým nebom 

stretávali a zabávali mladí ľudia od skorej jari do neskorej jesene – do pos-

lednej regrútskej zábavy.  

  

Prvý augustový víkend do Kokavy prichádzajú mladí, starší i deti z celé-

ho Slovenska a rozkrúca sa koliesko piesní, tancov, remesiel a spevov opäť. Za 

to chcem i osobne poďakovať tímu organizátorov, pracovníkov a mladých 

autorov, ktorých kreativita a pracovné nasadenie už roky Festival ľudovej 

kultúry – stretnutie mladých folkloristov Koliesko, posúvajú vpred. Folklo-

rizmus a folklórne hnutie je v súčasnosti jedným z najefektívnejších prost-

riedkov šírenia obrazu o našej tradičnej kultúre. Mám radosť, že môžeme k ší-

reniu informácií o našej tradičnej kultúre – o našom kultúrnom dedičstve 

scénickou i nescénickou formou prispievať i my. Tak, aby mladší i starší 

vnímali a vážili si jej výnimočné hodnoty a zároveň si prostredníctvom inter-

aktívnych programov osvojili niektoré z remeselných činností či hudobno-

tanečných zručností a tým ich znovu prijali za svoje.  

 

Kokava je rodiskom niekoľkých popredných choreografov a mnohých 

vynikajúcich interpretov, domovom niekoľkých dlhoročných folklórnych ko-

lektívov. Vzťah k tradičnej kultúre je tu úzko spätý so vzťahom k histórii 

lokality a regiónu, k vlastnej minulosti a predkom. A práve im patrí vďaka za 

to, ako svoje prežité šťastie aj smútok, robotu aj sviatočné chvíle do folklór-

nych prejavov pretavili. Práve preto je výzvou pokračovať vo folklórnej tra-

dícii, ktorú vytvárali a tradovali.   

 

Nuž vitajte ešte raz v Kokave, milí priatelia. Cíťte sa u nás ako doma 

a odchádzajte s radosťou...tak, aby ste sa spolu s nami tešili na stretnutie o rok.  

 

Ing. Ján Chromek, 

 starosta obce 
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PROGRAM XXIX. ROČNÍKA FESTIVALU ĽUDOVEJ KULTÚRY 

STRETNUTIA MLADÝCH FOLKLORISTOV 

Koliesko 2019 
1. – 4. 8. 2019  KOKAVA NAD RIMAVICOU 

 

ŠTVRTOK 1. 8. 2019 

 

KOKAVSKÉ ETNODIELNE NIELEN PRE ŠTUDENTOV 

 

Tradičný odev v kontextoch... 

alebo čo je dobré vedieť, ak sa chceš odieť do krásy... 

 

Rekreačné stredisko Močiar 

Príprava: O. Galbička, K. Babčáková 

 

Tradičný odev, často označovaný pojmom kroj, je v súvislosti s aktuálnym 

trendom „etno módy“ zdrojom inšpirácie mnohých tvorcov a dizajnérov s 

rôznou mierou vkusu. Zároveň sa  stáva v jeho originálnej i viac či menej zdar-

ne rekonštruovanej podobe komerčne veľmi zaujímavým artiklom i v prostredí 

folklórneho hnutia.  

Témou tohtoročných  Kokavských etnodielní nielen pre študentov z cyklu let-

ných škôl pri Festivale ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou je 

preto charakteristika historických, formálnych, funkčných a symbolických zna-

kov tradičného odevu, ako aj predstavenie metodológie terénneho výskumu a 

následnej rekonštrukcie tradičného odevu. Zámerom seminára s praktickými 

ukážkami je cieľovej skupine študentov a absolventov katedier etnológie, hu-

dobného a tanečného umenia, ale aj aktívnych pracovníkov z oblasti folklórne-

ho hnutia (vedúcim folklórnych kolektívov, organizátorom podujatí, metodic-

kým pracovníkom) poskytnúť informácie a sprostredkovať vedomosti, ale i 

zručnosti využiteľné pri výskume a rekonštrukcii tradičného odevu, ako aj jeho 

využití v scénickom prostredí.  
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Prednášateľmi budú odborníci špecializujúci sa na tradičný odev a jeho his-

torické kontexty, formálne, funkčné a symbolické znaky, ako aj na výskum a 

rekonštrukciu tradičného odevu. 

Účastníci seminára si po ukončení prednášok, praktických ukážok a diskusii  

budú môcť pozrieť výsledky práce na poli scénického folklorizmu v rámci 

FĽK Koliesko 2019.  
      

Pozn. Účastníkom podujatia organizátor zabezpečí ubytovanie, stravu a vstu-

penky na festivalové podujatia. Dopravu si účastníci zabezpečujú a hradia 

sami.     
               

P R O G R A M 

 

ŠTVRTOK 1. 8. 2019 

08:30 – 10:30          Príprava technického zabezpečenia, materiálu 

10:30 – 11:30          Registrácia účastníkov 

11:30 – 12:30          Obed 

12:30                       Otvorenie a privítanie účastníkov starostom obce 

13:00 – 15:15          I. PREDNÁŠKOVÝ BLOK: L. Jurčo: Výskum a rekonštrukcia 

                                vybraných súčastí tradičného odevu 

15:30 – 17:30          II. PREDNÁŠKOVÝ BLOK: E. Hasalová: Vplyvy historického 

                                (slohového) odevu na vývoj tradičného odevu 

17:45 – 19:00          III. PREDNÁŠKOVÝ BLOK: K. Babčáková: Symbolika  

                                 v tradičnom odeve 

19:00 – 20:00          Večera  

20:30                       Diskusia, spoločenské  stretnutie 

 

PIATOK 2. 8. 2019 

08:00 – 09:00        Raňajky 

09:00 – 11:00        IV. PREDNÁŠKOVÝ BLOK: M. Škodová: Výzdobné techniky  

                              ľudového odevu 

11: 15 – 13:30       V. PREDNÁŠKOVÝ BLOK: E. Dudková-Hulejová: Vývoj tradičného 

                              odevu z hľadiska materiálu, formy a funkcie 

13:30 – 14:30        Obed 

14:30 – 15:30        Diskusia 

16:00 – 23:00        Účasť na programoch FĽK  

18:30 – 19:30        Večera  

 

SOBOTA 3. 8. 2019 a NEDEĽA 4. 8. 2019  

- Účasť na programoch FĽK a pozorovanie výsledkov výskumnej  

a metodickej práce v praxi  
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PIATOK 2. 8. 2019 

 

KOLIESKO PRI FONTÁNE ...otvorené pódium  

16,00 – 18,30 
Malá scéna na námestí 

 

Účinkujú: FS Čačinare Sp. Nová Ves, FS Lykovec Revúca, FS Jánošík Fiľako-

vo, Fsk Hrnčiarka Hrnčiarske Zalužany, DFS Kukučky, DFS Kokavan, Mi-

roslav Kubíček, Podrečany, Peter Mužík, Málinec, Stela a Juraj Krahulcovci, 

DFS Sovička z Londýna, FS Arfan Severné Osetsko 

 

Príprava: J. Blahuta, J. Krotáková 

Námet, scenár a réžia: J. Blahuta 

 

Zaujímavé ako si vedeli ľudia v Kokave vytvoriť rôzne tanečné príležitosti. 

Traduje sa, že v Kokave sa hutníci po šichte zabávali pri Koliesku, bol to  

priestor na zábavu, kde sa spoločne stretli. V okolí Kokavy bolo viacej kolie-

sok, kde sa zabávali.  

Kokavské Koliesko ako festival vytvára množstvo priestoru na zábavu pre 

návštevníkov, ktorým ponúka svoj bohatý program. Netreba však zabúdať na 

fakt, že tento festival od svojho vzniku  vytváral a vytvára priestor na javisku aj  

pre začínajúce kolektívy talentovaných jednotlivcov, ktorí až tak často nevys-

tupujú na javiskách festivalov.  
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FOLKLÓRNA SCÉNA  

...tanečné predstavenie Gádžo expres búra rómske stereotypy 

19,30 -   20,30 

Sála DK 

Rómske tance i spevy tvoria repertoár nejednej folklórnej skupiny či súboru a 

vďaka tomu máme akú-takú predstavu, ako Rómovia tancujú, veselia sa či 

smútia. No podľa tanečníka a choreografa Vladimíra Michalka je scénické 

spracovanie cigánskeho umenia väčšinou afektované a nepravdivé. Aby ver-

ejnosti ukázal veľmi jemný, prirodzený a estetický tanec Rómov, vytvoril pred-

stavenie Gádžo expres. A chce ním zbúrať aj iné, ako len tanečné stereotypy. 

 

Gádžo expres je tanečná inscenácia, ktorou chcú tvorcovia zbúrať stereotypy 

verejnosti voči Rómom. V prvom rade stereotypy tanečné. „Keď bieli tanečníci 

tancujú rómske tance, tak to robia veľmi afektovane a prehnane, až srandovne. 

Rómovia však vôbec netancujú afektovane, ale práve naopak, veľmi jemne, 

prirodzene, esteticky a energicky. Práve to chceme ukázať v inscenácii,“ vys-

vetľuje Vlado Michalko. Okrem tanca zobrazí aj iné situácie zo života: „Nech-

ceme Rómov vykresliť len pozitívne, ukážeme aj ich negatívne stránky. 

V predstavení bude obraz domova, ktorý majú všade a nikde.  
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Obraz hrobu, čiže smrti, obraz lásky, peňazí, obraz ,naplno‘. Rómovia všetko 

naplno prežívajú, keď sa hádajú, používajú pri tom obrovské gestá. My môže-

me mať pocit, že je to hádka na život a smrť a oni sa len vášnivo rozprávajú. 

Keď som bol prvýkrát na výskume u Rómov v Liptovskej Tepličke, jedna sta-

ručká pani mi spievala halgato a začala pri tom neskutočne plakať. Ale keď 

dospievala, utrela si slzy a ďalej sa so mnou s úsmevom rozprávala, akoby sa 

nič nestalo. Aj tieto situácie dokazujú ich emocionalitu a silné prežívanie živo-

ta.“ 

Kto každý stojí za projektom Gádžo expres? 

„Réžiu predstavenia majú na starosti vynikajúci činoherní režiséri Ján a Mária 

Luteránovci. Spoločne sme vytvorili námet aj scenár. Hudbu pripravujú dvaja 

chalani. Jureš Líška je vynikajúci folklorista, muzikant a zároveň aj zakladateľ 

elektronicko-akustického zoskupenia Fallgrapp. Druhým je etnomuzikológ a 

výborný primáš Michal Noga. Choreografiu tvorím ja a pedagogicky na to 

dohliadajú Peter Vajda, Alfred Lincke, Linda Luptáková, Martina Kupcová a 

Libuša Bachratá. Na odbornú spoluprácu sme oslovili Ivanu Šusterovú. Skoro 

všetci autori v predstavení aj tancujeme, spoločne s ďalšími sólistami. Nie je to 

konkrétny súbor, ale tanečníci vystupujú pod značkou Partia.“ Podrobnosti 

o scéne a kulisách Vlado nechcel prezrádzať, ale vieme aspoň to, že na pódiu 

bude pneumatika: „Drevené koleso z rebriňáka je symbolom Rómov, majú ho 

aj vo svojej zástave, ale keďže je 21. storočie, a my ideme s dobou, namiesto 

kolesa v inscenácii použijeme pneumatiku. A divákov čakajú aj nejaké 

prekvapenia.“ 
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VITAJTE V KOKAVE ...slávnostné otvorenie festivalu  

21:30 – 21:45 

Námestie, Malá scéna  

Príprava: J. Chromek, J. Krotáková 

 

PIESEŇ OZVENY SRDCA  

21:45 – 22:15 
Strechy a balkóny námestia, Malá scéna 

 

Účinkujú: Terezia Motyčková a DĽH Lykovec  z Revúcej, Ondrej Molota 

z Kriváňa a Martin Škamla z Hrochote, Karol Kočík zo Zvolena, Trio fuja-

ristov z Kokavy nad Rimavicou –  Ján Kroták, Pavol Bielčik, Miroslav Mon-

coľ, DĽH FS Kokavan a ĽH Ondreja Radiča, Veronika Malatincová  z Pod-

kriváňa, Heligonkári z Kokavy nad Rimavicou: Juraj Krahulec st., Juraj Kra-

hulec ml., Ladislav Kouba, Jaroslav Obročník, Pavol Šustek  

 

Malatinec Roman – príprava  

Asistent: Jaroslav Černák a Miška Škodová  

Scenár, réžia: R. Malatinec, J. Spišiak 

 

Folklórny festival Koliesko, každý rok čo rok víta množstvo návštevníkov, 

ktorí sa tešia každoročne na otvárací program ľudovo zaužívaný aj pod názvom 

Strechy. Tento program bol vnímaný ako privítanie návštevníkov ako aj účin-

kujúcich na festivale a pozvanie do dvorov. Pri zrode tejto jedinečnej myšlien-

ky, ktorá sa uplatnila na tomto festivale stál Vladimír Kyseľ spolu s Igorom 

Kovačovičom. Od samotného začiatku festivalu vždy plné námestie návštevní-

kov očakáva pozdrav a privítanie v Kokave nad Rimavicou piesňou znejúcou 

zo striech budov v okolí námestia. Mnohí to prirovnávajú ozvenám hôr a dolín 

okolo Kokavy,  kde sa niesla pieseň predkov ako ozvena ich života ..... 
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STAROVERSKÉ INŠPIRÁCIE ...program z cyklu PRIMÁŠI  

,,Hodvábny sláčik Ondreja  Molotu“ 

22:15 – 23:30 
Synagóga 

 

Program venovaný  primášovi ĽH  Ďatelinka pri jeho životnom jubileu  

Účinkujú: Dievčenská spevácka skupina ĽH Ďatelinka:  Elena Baculíkova, 

Drahoslava Dobošová, Veronika Spodniakova, Anna Prochádzková, Nina Re-

mišová, Jana  Makoniová, Ján Malatinec z Korytárok a Jozef Smutný z Dúbrav 

a Ján Močko z Poník, Martin Škamla – Srniačik z Hrochote, Dievčenská spe-

vácka skupina FS Jánošík z Fiľakova: Stela Krahulcová, Miroslava Podhorová, 

Barbora Jackuliaková, Anna Polická, Lenka Ivanová, Viktória Vargová, Kristí-

na Košíková 

Rozkazovači FS Jánošík z Fiľakova:  Dušan Golian, Jozef Šulek, Štefan Babic, 

Milan Matuška,  Maroš Fajčík, Jozef Šatara, Jozef Svintek 

Tibor Koblíček z Turíčiek 
 

 
 

Námet a réžia Roman Malatinec 

Asistenti uvedenia programu: Michaela Škodová a Jaroslav Černák  
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OZVENY A TANCE ...večerné námestie žije 

23:30 – 01:30  
Námestie a Malá scéna 
 

Účinkujú: ĽH Dominika Václava, K. Babčáková, O. Galbička, D. Blahutová, 

M. Vreštiak 

Nočné námestie ožije tancom a muzikou. 

Príprava: Katarína Babčáková, Ondrej Galbička 

 

SOBOTA 4. 8. 2018 

 

ŠKOLA TANCA a SPEVU  

10,00  
Sála DK 
 

Účinkujú: ĽH Dominika Václava, K. Babčáková, O. Galbička, V. Brezinová,  

J. Spišiak 

Príprava: Katarína Babčáková, Ondrej Galbička 

 

KOLIESKO PRI FONTÁNE ...otvorené pódium  

14:00 – 16:00 
Malá scéna 
 

Účinkujú: FS Lipa - Bratislava, FS Šaľan - Šaľa, spev. skupina z Moravy – 

Mužáci z Hrušek, DFS Sovička – Londýn, FS Čačinare – Spišská Nová Ves, 

Kmotry a kmotrovia z Detvy,  FS Poľana Brno 

Príprava: J. Blahuta, J. Krotáková 
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PROGRAM DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV 

Málo nás, málo nás, poďte všetci medzi nás 

17:00 – 18:30 
Amfiteáter 

 

Deti v minulosti od malička vyrastali medzi ľudovými tradíciami, ľudovou 

piesňou, hudbou a tancom. Priúčali sa odkukávaním, počúvaním a tichým po-

zorovaním starších súrodencov, rodičov a starých rodičov. Dnes sa deti pravi-

delne stretávajú na nácvikoch detských folklórnych súborov v mestách a dedi-

nách, kde ich učia spievať ľudové piesne, hrať sa detské hry, hrať na ľudové 

hudobné nástroje a tancovať tak, ako voľakedy bolo zvykom. Ako sa s tým 

popasovali, uvidíte v programe detských folklórnych súborov, kde nám ukážu, 

čo všetko sa naučili. 

Účinkujú: DFS DRIENKA zo Slovenskej Ľupče, DFS DETVANČEK a DĽH 

DETVA z Detvy, DFS VARTÁŠIK z Krupiny, DFS MATIČIARIK III. z Ban-

skej Bystrice, DFS SOVIČKA z Londýna, DFS KOKAVAN z Kokavy nad 

Rimavicou, Matúš Kubina a Olívia Kamenská zo Seliec 

moderátor programu: Tereza Holíková 

réžia: Miroslava Kulfasová 

 

HOSTIA Z ĎALEKA ... program zahraničného  

FS ARFAN – Severné Osetsko (Rusko) 

18:30 – 19:30 
Amfiteáter 

 

Mládežnícky folklórny súbor "ARFAN" pracuje pri Centre pre ďalšie a 

estetické vzdelávanie školstva v Republike Severné Osetsko – Alania. Skladá 

sa z 50 ľudí vrátane orchestra. Orchester pozostáva zo 6-8 hudobníkov. Použí-

vajú ľudové nástroje  -  osetska harmonica, doli (bicie), klarinet. Súbor bol 

založený v roku 2002, začal svoju činnosť pod vedením Zarina Murasheva, 

umeleckého riaditeľa baletu majstra a choreografa. Niekoľko generácií dievčat 

a chlapcov, ktorí prinášajú slávu a úspech sa mení v priebehu rokov. Kreatívne 

práce, opakovania, koncerty, súťaže, tanečné festivaly, majstrovské triedy, tým 

všetkým žijú mladí umelci. Ich úspešné vystúpenie poteší publikum všetkých 

vekových kategórií nielen v jeho rodnej krajine  a mestách Ruska, (Nalchik, 

Stavropol, Soči, Petrohrade, Moskve) ale i v zahraničí (Turecko, Taliansko, 

Slovensko, Česká Republika, Slovinsko), verejnosti ukazujú národný folklór a 
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tradície, dispozície a spôsob života ľudí, a to nielen z Osetska, ale aj národov 

Severného Kaukazu. Mládežnícky folklórny súbor "Arfan", vyhral Pohár 

víťazov, získal veľa diplomov a vyššie ocenenie v Republikovej a celoruskej 

súťaži, zúčastnil sa festivalov na Medzinárodných fórach tanca. Cena sympatie 

diváka je podľa nich ich najkrajšou odmenou. 
 

 
 

KOKAVSKÉ PODOBY 

TANCUJTE A POČÚVAJTE 

20:00 – 21:00 
Amfiteáter 

 

Poďte spolu s nami nazrieť do tradičnej slovenskej izby, v ktorej sú ukryté 

poklady z truhlice našich nádherných slovenských tradícií a radostí: spev, 

tanec, rozprávanie.  

Vitajte u nás, počúvajte a zabávajte sa tak, ako sa kedysi bavili naši starí 

rodičia. Pri dobrom vínku- všetci spoločne. Každý doniesol dobrú náladu, ktorá 

sa premenila v tanec, spev, či rozprávanie.  

Program je inšpirovaný chvíľami, ktoré ľudia  trávili spoločne - v jednej iz-

be. Svorne. Veselo. Na dobrú nôtu.  
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Hlavnou témou programu sú Kokavské povesti, ktorých spracovanie nadobú-

da prvky  dramatizácie aj vďaka hercom, tanečníkom a spevákom. Jednotlivé 

tanečné vystúpenia vychádzajú z deja Kokavských povestí. Vzácnymi oka-

mihmi sa stávajú aj balady, ktoré prechádzajú z hovoreného slova do piesňovej 

podoby. Fujara, gajdy, píšťala, husle, cimbal  premenia  emócie v silný ume-

lecký zážitok. Zažijeme nádherné, citlivé momenty, ktorých posolstvom je 

NEZABÚDNÚŤ a odovzdávať naše zvyky a tradície z pokolenia na po-

kolenie. 

,, Slovenský ľud tak krásny, tak vzácny! Postoj chvíľa, nech sa nadýchnem 

vône pokladov našich starých otcov a mám.“ 

Námet, scenár a réžia: Barbora Špániková 

Odborná spolupráca: Ján Blahuta 

Choreografie: Ján Blahuta, Milka Blahutová 

Spev: Ján Blahuta, Katarína Bielčiková, Jaroslav Spišiak 

 

Účinkujú: 

Folklórny súbor KOKAVAN, Študenti Akadémie umení, FDU Banská Bys-

trica, Danka Turzová, Jana Záchenská, Ivan Vanko, Marek Brxa 

Texty povestí a balád sú výberom z knihy Kokavské povesti ( Runa, Šárin most, 

Jánošík, Mátoha, Sivý koník beží.) 

 

 

REGIONÁLNY  PROGRAM 

GORALI 

21:00 – 22:30 

Amfiteáter 

 

Etnografická skupina Goralov žije na pomedzí severných hraníc Slovenska, 

v južnej časti Poľska i východných Čiech. U nás žijúce skupiny kysuckých, 

oravských a spišských Goralov dopĺňajú aj enklávy v liptovských, horehrons-

kých a gemerských obciach. Gorali žili v hornatých oblastiach, a medzi ich 

hlavné zamestnania patrila práca v lesoch, na milieroch a remeselná výroba z 

dreva, súkna a kožušiny. Špecifické hudobno-tanečné, zvykoslovné i obradové 

prejavy tohto etnika obsahujú i mnohé archaické stopy stredovekej kultúry a sú 

tak pre nás zdrojom informácií o spôsobe života a jeho odraze v umeleckej 

kultúre dodnes. 
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V programe sa predstavia kolektívy i jednotlivci prezentujúci tanečné, spevné, 

hudobné i obradové prejavy rôznych oblastí obývaných Goralmi s cieľom pou-

kázať na ich špecifickosť súvisiacu s vplyvmi ostatného obyvateľstva týchto 

regiónov. 

Účinkujú: Fsk Taľar z Novej Ľubovne, FS Wyrchowianie z Poľska – Tatr-

zaňska Bukowina, gajdoš René Čeľadinský, ĽH Dana Damera, MspSk Lendak, 

Jakub Santer zo Suchej Hory, Jan Mucha a Johana Babrnáková z Brna 

 

ZÁBAVA  

22:30 – 01:30 

Amfiteáter 

Účinkuje: ĽH FS Poľana.  

 

TANCOVAČKA   

22:30 – 01:30 
Pri Krčme Lúč 

Účinkuje: ĽH Paprčkovci 

 

NEDEĽA 4. 8. 2019 

 

MARIÁNSKE PIESNE V RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE 

09:30  
Rímskokatolícky kostol 

Účinkujú: kokavskí heligonkári, spevácka skupina FS Poľana Brno, 

FS WYRWIANIE 

 

PIESEŇ AKO ZRKADLO DUŠE 

11:00 
Evanjelický kostol 

 

Hudobno-slovný program venovaný piesni ako fenoménu, ktorý nás oslovuje, 

rezonuje v nás a ktorý je jedným z obrazov našej duše. 

Pieseň, ktorá v nás vyvoláva odozvu, je naším osobným symbolom. Hovorí 

o tom, kto sme a akí sme. Sústava piesní, ktoré v nás zvučia natoľko silno, že si 

ich vnútorne „privlastníme“ a vraciame sa k nim, sú zrkadlením nášho vnútor-

ného sveta.  

 



Koliesko [Rok] 

 

16 Festivalový sprievodca 

 

Pieseň môže pôsobiť ako spojivo a priestor stretnutia. Môže byť aktom, ktorý 

spája spevákov a poslucháčov. Je meditáciou i zábavou, intímnou spoveďou 

i prostriedkom k upútaniu pozornosti. Piesni prítomnej v našich životoch, je 

venovaný program, ktorým budú poslucháčov prevádzať nositelia jedinečnej 

ľudovej kultúry obce Rejdová na hornom Gemeri. 

Účinkujú: Folklórna skupina Hôra z Rejdovej, Mária Brdárska-Janoška, Ľu-

dová hudba Ondreja Hlaváča. 

Autorka programu a sprievodné slovo: Alžbeta Lukáčová 
 

 

 

 

SPRIEVODNÉ PROGRAMY 

 

 

NÁRODOPISNÁ KNIŽNICA 

Piatok: 14:00 - 18:00  

Sobota: 09:00 - 18:00  
Obecný úrad – Miestna knižnica 

 

V priestoroch Miestnej knižnice na Obecnom úrade bude sústredená literatúra, 

audio, video a DVD s nahrávkami folklórneho materiálu a rôzne výrobky ľudo-

vých umeleckých majstrov.  

Do pozornosti dávame aj  760 stranovú publikáciu KOKAVA NAD RIMA-

VICOU, VLASTIVEDNÁ MONOGRAFIA, ktorej slávnostná prezentácia sa 

uskutočnila  28. júla 2018. Táto publikácia približuje záujemcom prírodu, star-

šiu minulosť, nedávny i súčasný život, kultúru, ba i športové aktivity Kokav-

čanov. Je výsledkom úsilia pomerne širokého kolektívu kvalifikovaných od-

borníkov v prírodných a spoločenských vedách z univerzít, vedeckých ústavov, 

osvetových, prípadne iných inštitúcií teoretického i praktického zamerania. 

Príprava: A. Murínová 
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VERNISÁŽ VÝSTAVY v KD 

„Výzdobné techniky v tradičnom ľudovom odeve Novohradu“ 

Piatok 17:30  
DK 

 

Pre určenie pôvodu jednotlivých odevných variantov v ľudovom odievaní bola 

dôležitá výzdoba – techniky, umiestnenie, celková kompozícia či motívy výz-

doby. Nekonečné varianty jednotlivých motívov, osobité kompozície vzorov, 

farebné kombinácie a celý rad výzdobných techník sa stali zdrojom neustáleho 

obdivu a inšpirácie nasledujúcich generácií. Ľudový odev ostáva dodnes stálym 

zdrojom inšpirácie pre neprofesionálnych i profesionálnych tvorcov, odevných 

a textilných výtvarníkov, dizajnérov. 

 

 
 

Zámerom výstavy je predstaviť jednotlivé výzdobné techniky uplatňované na 

tradičnom odeve na území Novohradu. Jednotlivé techniky sú predstavené 

prostredníctvom zbierkových predmetov zo zbierok Novohradského múzea 

a galérie v Lučenci.  

Návštevníci spoznajú techniky: vytkávanie, viazanie strapcov, paličkovaná čip-

ka, výšivka podľa počítaných nití a podľa predkreslenia, výšivka cez riasenie, 

nášivky. 

Príprava: M. Škodová 
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VERNISÁŽ VÝSTAVY V SYNAGÓGE 

„Rasťo Andris / OBRAZY“ 

Piatok 18:30  
Synagóga  

 

Rasťo Andris je súčasťou slovenskej výtvarnej scény už viac ako dvadsať ro-

kov. Jeho výtvarná stopa je však viditeľná aj na Koliesku, kde sa niekoľko 

rokov podieľal na príprave a tvorbe programov a výtvarných realizácií. V jeho 

torbe dominujú figurálne motívy, často so skrytým odkazom na slovenskú 

ľudovú tvorbu. Prevláda v nej snové až rozprávkové zobrazenie tém, kde každá 

postava vystupuje s vlastným príbehom, ktorý si v sebe nesie trpezlivo 

a s pochopením. Aj jeho zobrazenie krajiny je plné mäkkých farieb, stromov 

a nostalgie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrisove obrazy zrkadlia túžbu po peknom, po estetike zašlých čias. Zároveň 

neklamú v tom, že doba sa zmenila, túžba však ostáva. Obrazy nemajú ambíciu 

šokovať, ani pýtať sa. Ale prinútia vrátiť sa, pozrieť sa znovu, dlhšie, a skúsiť 

vrátiť zabudnutú spomienku. Spomienku na túžbu po kráse. 
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VÝSTAVA  FOTOGRAFIÍ 

„Svet starej Kokavy“ 

Počas celého festivalu 

Námestie, Štúrova ulica 

 

Inštalácia replík historických fotografií v exteriéri na vybraných miestach ná-

mestia a priľahlých ulíc s cieľom ponúknuť „korzujúcim“ možnosť nazrieť do 

minulých liet kokavských reálií s nostalgiou i obdivom... 

Príprava: K. Bielčíková, R. Schill 
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REMESELNÁ ULIČKA  

Piatok: 14:00 – 18:00 

Sobota: 10:00 – 18:00 
Bakulíniho ulica 

 

Ľudoví remeselníci aj s ukážkami výroby. Uprednostnení budú remeselníci 

s výrobkami s certifikáciou Regionálnych značiek Gemer – Malohont, Novoh-

rad a Podpoľanie. 

 

 
 

 

ZA POTOKOM – Gastronómia (súčasť uličky) 

 Občianske združenie Na Háji/ Devičany bude v kotlíku variť lekvár 

 Ukážka prípravy výroby štrúdlí, chrapní, pečenie oblátok, domácich ces-

tovín. Bude sa podávať káva melta.   
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 Ukážka prípravy a pečenie kváskového pečiva. 

 Zabezpečené budú tradičné jedlá, gemerské guľky, syry, zemiakové plac-

ky..... 

 

 
 

Voľný priestor za synagógou – v spolupráci s občianskym združením Ožive-

ná Zlatá ulička v Lučenci, vytvoria celodenný voľný program rozhovorov s re-

meselníkmi, spev, tanec spojený s hudbou mladých folkloristov a iní účin-

kujúci z Remeselnej uličky a detského dvora. 

Autorka: Ľubomíra Žilková 
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DVOR PAĽA BÚTORA    

Piatok: 16:00 – 22:00  

Za synagógou 

 

Folklorista, tanečník, choreograf, osvetár, no najmä dobrý kamarát. Vo Dvore 

na Koliesku si ho chceme aj v tomto roku pripomenúť. Myšlienka pripraviť 

Dvor Paľa Bútora vznikla zo stretnutí, na ktorých sme sa rozprávali a spomína-

li na chvíle s ním strávené, na spoločné aktivity a len tak na „bútorovanie.“ 

Tradícia mu bola blízka a mal rád aj všetko kokavské, nepohrdol ani demänov-

kou, živánkou a baraním guľášom...  

Už sme ho predstavili ako choreografa, aj tanečníka, dnes budeme spomínať 

my, jeho“ priatelia a kamaráti.“ 

Sem patria: FS LIPA, FSk Dobrona  z Dobrej Nivy, FSk Bažalička z Príbeliec-

Plachtiniec, FS Vepor z Klenovca a všetci, ktorí si ho pamätajú a chcú spomí-

nať.  Aj jeho kamaráti z Kokavy si radi spomenú. 

Tradičné kokavské špeciality sú pripravené a moderátor Ján Jankov tiež. 
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DVOR U JURKA A ĎURKA   

A ŠKOLA SPEVU 

Sobota: 10:00 – 18:00 
Dvor za DK 

 

 
 

Remeselné dielničky: 6 dielní, ktoré budú počas celého dňa: 

 Hrnčiarska dielňa – točenie na kruhu, modelovanie s hlinou 

 Textilná dielňa – výroba detských bábik zo špajdlí a modrotlače 

 Výroba drevených hračiek – pohyblivé drevené hračky ovládané šnúrkou, 

maľovanie a spájanie 

 Jednoduché drôtikovanie – opletanie drôtikom 

 Učíme sa paličkovať – základy paličkovania 

 Zdobenie perníčkov 

 Detské divadelné predstavenie o Jurkovi a Ďurkovi 
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 Folklórne parádnice 

 Škola spevu pre najmladších – spievajme si po kokavsky 

 Dobrodružstvo ľanového semiačka – tradičné spracovanie ľanu, práca 

s deťmi, výroba tkaničiek a tkanie na krosnách 

 Tkáčska dielnička 

 Drevený kolotoč a rôzne drevené pohybové hry 
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DVOR FUJARISTOV 

Piatok: 16:00 – 20:00  

Sobota: 09:00 – 15:00 
Súčasť Remeselnej uličky 

Záujemcovia si môžu vyskúšať vŕtanie, opracúvanie, ale aj hru na tento jedi-

nečný hudobný nástroj. 

Príprava: Matúš a Michal Fiľovci 

KOKAVSKÝ DVOR  

Piatok: 16:00 – 24:00  

Sobota: 10:00 – 18:00 
Pri OÚ 

Kokavský dvor vás pozýva na tradičné kokavské jedlá pri heligónkaroch a ľu-

dovej hudbe. 

Príprava: J. Tóthová 

 

SKLÁRSKY DVOR 

Piatok: 16:00 – 24:00  

Sobota: 09:00 – 18:00 
Pri Železničnej stanici 

 

Sklársky dvor predstaví Firma IOP-plus s.r.o., ktorá je firmou rodinného typu. 

Vlastníci aj pracovníci firmy majú za sebou dlhoročnú prax v sklárskej výrobe. 

Firma má výrobnú prevádzku v Kokave nad Rimavicou. Začínali výrobou skle-

nených pilníkov na nechty, ktoré sa v dnešnej dobe stávajú stále viac obľúbené 

a vyhľadávané vďaka svojim vynikajúcim úžitkovým vlastnostiam. Svoj sorti-

ment stále rozširujú a v ich dvore môžete uvidieť svadobné, jubilejné poháre, 

darčekové kazety a rôznu zákazkovú výrobu podľa prianí  zákazníkov.  

Príprava: Ľ. Zán 

 

MEDOVÝ DVOR  

Piatok: 16:00 – 24:00  

Sobota: 09:00 – 18:00 

Pri parkovisku 

 

Ponúkajú výrobky z medu a iné špeciality. 

 

 

https://iop-plus.webnode.sk/produkty2/jubilejne-a-svadobne-pohare/
https://iop-plus.webnode.sk/produkty2/jubilejne-a-svadobne-pohare/
https://iop-plus.webnode.sk/produkty2/darcekove-predmety-a-kazety/
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CIGÁNSKY DVOR 

Piatok: 16:00 – 24:00  

Sobota: 09:00 – 18:00  
V parku pri kaštieli 

Pravá cigánska muzika a dobré  jedlá. 

Príprava: Július Radič ml. 

 

Dvory lákajú návštevníkov gastronomickými špecialitami charakteristickými 

pre vlastnú lokalitu, či región, ale aj muzikou a príjemnou atmosférou. 

 

JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL  

Piatok: 14:00 – 21:00  

Sobota: 09:00 – 20:00  

Nedeľa: 09:00 – 12:00  
Námestie, Štúrova ulica 

Príprava: A. Beracková 

Návštevníci si  môžu vybrať niečo z práce rôznych remeselníkov, ktorí k nám 

zavítajú z celého Slovenska... 

 

PERMANENTKA  na  všetky  programy: 10,00 €, 

deti od 6 – do 12 rokov:  3,00  €. 

 

Na podujatie platia Kultúrne poukazy ! 
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PIATOK: 2. 8. 2019 
Obed:    12:00 – 14:00  

Večera: 17:30 – 19:00 

 

SOBOTA: 3. 8. 2019 
Raňajky: 8:00 –   9:00 

Obed:    11:30 – 14:00 

Večera: 17:00 – 19:30 

 

NEDEĽA: 4. 8. 2019 

Raňajky: 8:00 –   9:00 

Obed:    11:30 – 13:00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stravovanie účastníkov je zabezpečené  

v jedálni ZŠ na Štúrovej ulici 70 
 

 

 

INFORMAČNÉ STREDISKO 

V priestoroch Domu kultúry v Kokave nad Rimavicou 

Tel.: DK – informačné stredisko 047/ 429 32 45 

Tel.: Obecný úrad 047/ 429 32 25, 429 31 01 

Informačné stredisko: Elena Doricková – 0908 976 110  

e-mail: janka.krotakova@kokava.sk 

e-mail: obec@kokava.sk 

 

ZDRAVOTNÁ SLUŽBA 

V prípade zdravotných problémov sa obráťte  

na Informačné stredisko v Dome kultúry t. č. 0908 976 110,  

prípadne na číslo tel.: 047/429 32 45, 

Záchranná služba: 112 

 

POLÍCIA – 422 33 33 
 

mailto:krotakova@kokava.sk
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RREEKKLLAAMMNNÍÍ    PPAARRTTNNEERRII    AA    DDAARRCCOOVVIIAA::  

  

 Urbárska a pasienková spoločnosť, Kokava nad Rimavicou  

 Pekáreň  – Miroslav Juhás, Hnúšťa 

 CBA Slovakia / Potraviny Kačka  

 Obec Utekáč  

 Obec Zlatno  

 Obec České Brezovo  

 Obec Klenovec  

 MAS  MALOHONT  

 p. Igor Klinčák, Rimavská Sobota  

 THORMA, k.s. Fiľakovo  

 Mlyn Šahy  

 MECOM GROUP, s.r.o. Lučenec  

 KEĽO A SYNOVIA , s.r.o., Veľké Teriakovce  

 PEKÁREŇ LÖRINCZ, Rimavská Sobota  

 PASMA -  mäsovýroba  p. Václavik,  Hriňová   

 Chata  IPEĽ -  p. František  Auxt 

 Línia tour, s.r.o. - p. Ing. Ľudovít Gruliš   

 IOP- plus, s.r.o.,  Poltár  

 Ing. Zoltán Lukáč, inžinierstvo – projektová kancelária Lučenec  

 Zoltán Gergely,  Kokava nad Rimavicou  

  

http://www.zlatestranky.sk/firmy/Rimavsk%C3%A1+Sobota/H1104014/PEK%C3%81RE%C5%87+L%C3%96RINCZ/
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 Ján  Ňuňuk ml.,  Kokava nad Rimavicou  

 N- GLOBAL,  s.r.o.,  Kokava nad  Rimavicou 

 Miroslav Bukovčan, Pliešovce 
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Takto bolo vlani...           Foto: Peter Vranský 
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