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Takto bolo vlani...            
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Milí hostia, rodáci, Kokavčania, účinkujúci i diváci, 

vitajte v Kokave, vitajte na Koliesku! 
 

Leto vrcholí a my sa stretávame v Kokave, aby sme spolu už po tridsiaty raz znovu 

oživili všetko, čo pojem koliesko v minulosti v Kokave znamenal. Aj keď sa stretávame 

v období, ktoré veľmi negatívne ovplyvňuje pandémia COVID 19, verím, že všetko bude 

tak, ako má byť, aj keď v obmedzenom režime. 

 

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

venska a rozkrúca sa koliesko piesní, tancov, remesiel a spevov opäť. Za to chcem i osob-

ne poďakovať tímu organizátorov, pracovníkov a mladých autorov, ktorých kreativita 

a pracovné nasadenie už roky Festival ľudovej kultúry – stretnutie mladých folkloristov 

Koliesko, posúvajú vpred.  

 

Kokava je rodiskom niekoľkých popredných choreografov a mnohých vynikajúcich 

interpretov, domovom  niekoľkých dlhoročných folklórnych kolektívov. 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 folklórnych prejavov pretavili. Práve preto je výzvou pokračovať vo 

folklórnej tradícii, ktorú vytvárali a tradovali.   

 

Za uplynulých 29 rokov sme videli mnoho programov, stretli množstvo ľudí a zažili 

krásne dni. Taký je život. No verím, že všetkým nám prinieslo Koliesko najmä iný spôsob 

prežitia leta. FF KOLIESKO sa vyprofiloval na podujatie, ktoré je zaradené medzi pop-

redné festivaly na Slovensku, na čo sme právom hrdí. Každý rok vítame domácich i zah-

raničných hostí, nielen súbory, ale aj rodákov. Mnohým Koliesko prirástlo k srdcu a práve 

počas festivalu sa radi vracajú domov, ctia si hodnoty, ktoré sú dotykmi s minulosťou 

a príležitosťou na vnímanie krásy a kultúrnych hodnôt.  Folklórny festival KOLIESKO sa  

dostal  do povedomia folkloristov, ale i tých, ktorých láka atmosféra festivalov. Z roka na 

rok je program bohatší a autori sa snažia prekročiť hranice folklórnych festivalov a záro-

veň sa držať i toho tradičného. K tomu prispievajú nielen mladí ľudia, ale rôzne generačné 

vrstvy svojou obetavou prácou a mladistvým elánom. Koliesko je príkladom toho, že i vo 

folklórnych programoch, je možné nachádzať vždy nové cesty. V prípravách, organizo-

vaní, zabezpečovaní a vo vedomí, že musíme zvládnuť celú organizáciu k spokojnosti 

iných. Nectilo by nás, keby sme prešľapovali na mieste, alebo ostali stáť. Takéto veci sú 

mladým ľuďom cudzie. A my sme festival mladých.  

Nuž vitajte ešte raz v Kokave, milí priatelia.  

Želám vám, aby ste sa v Kokave dobre cítili, aby ste zažili úžasnú atmosféru plnú ľud-

skosti, krásy, radosti a šťastia. 
 

Ing. Ján Chromek 

starosta obce  
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Od  začiatku  iné... 
 

Od začiatku iné, zaujímavé, plné nápadov, inšpirujúce... Aj tak môžeme charak-

terizovať stretnutie mladých folkloristov, na ktoré sa v horúcom lete začalo do Kokavy 

postupne schádzať čoraz viac mladých ľudí. Hľadali a našli to, čo inde nie. Iný pohľad 

a netradičné spojenia zdanlivo nespojiteľných programov. A samozrejme výbornú partiu 

pripravovateľov, ktorí plní elánu a snahy posunúť tradičné do polohy súčasného a naopak. 

Boli to roky hľadania a nachádzania, roky odvahy autorov vykročiť na nepreskúmaný 

terén, kde boli rôzne prekážky.  

Mladosť myslí smelo a koná odvážne, problémy rieši hravo. Ale je dobre, keď má 

pri sebe aj múdrych radcov, ktorí vedú a pomáhajú. Asi tak sa rozbiehalo Koliesko. Dos-

pelo do 30ky, jeho zakladatelia sa už pomaly dostávajú do stredného veku a príprava sa 

presúva na iných. Aj tí  chcú predstaviť svoj pohľad na tradičnú kultúru, zaujať a dať 

programu nový, neošúchaný punc. Teraz je to náročnejšie, za tie roky sa veľa zmenilo. 

Technika, sociálne siete, pandémia, nový životný štýl. Všetkým však ostala snaha a túžba 

po stretnutiach, po kontaktoch, ale aj po známych miestach a spomienkach.  

Nás teší a sme hrdí, že sme mohli byť súčasťou tohto všetkého.  

Prajeme Koliesku a jeho tvorcom, aby bolo aj naďalej invenčné a zaujímavé.  

Proste „IN.“  

 

Mária Ambrušová 

riaditeľka NOS 
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Ročné cykly sa striedajú s neomylnou presnosťou ročných období, niekedy dlhších 

či kratších dní jesene, zimy, jari a samozrejme leta. Akoby plynuli ponad náš čas ľudský, 

ktorý prináša iné obdobia veselších či smutnejších momentov, chvíľ, ale aj celých období.  

Všetci chceme dúfať, že jedno také je už za nami. Nevieme, čo si zo sveta pred 

pandémiou nájde miesto dnes a dočká sa repríz budúcnosti. Zvažujeme, váhame, čakáme 

...  

S príchodom augustových dní sme sa v Kokave nad Rimavicou stretávali každo-

ročne na Koliesku. V niektorých rokoch obec doslova praskala vo švíkoch, množstvo ľudí 

doslova zaplavilo obec, ktorá sa po víkende zdala ako vyľudnená. V niektorých rokoch 

počasie zas príliš nežičilo, veľa programov sa nepodarilo realizovať. Niečo sa nám páčilo 

viac, niečo menej. Niečo sa podarí viac, niečo menej. Tak to už prosto býva.  

Peknou bilanciou by bolo stretnúť sa tridsiaty raz. Aspoň takto sme si to hovorili 

pred pár rokmi, keď sa kontúry svetovej pandémie ešte ani nečrtali. Dnes by sme to chceli 

urobiť v možnostiach a v podmienkach zodpovedajúcim akoby stavu rekonvalescenta, 

povedané obrazne i reálne. Chýbať bude veľa toho čo sme si v minulosti pod Kolieskom 

predstavovali, treba si uvedomiť, že mnohé podujatia od organizovania letných festivalov 

v tomto roku ešte upustili. Nám, dlhoročným účinkujúcim, sa zdalo byť úprimné aspoň 

nakrátko sa stretnúť s našim verným publikom, kamarátmi a samozrejme s Kokavčanmi. 

Bez ilúzie pompéznosti festivalu, o to však možno úprimnejšie, akoby v starom šate – byť 

poučení relatívnosťou času... 

Samozrejme, prišli sme hľadať aj tú trochu sentimentu prvých ročníkov. Pokúšať 

šťastie. Nakuknúť do času dávno minulého, keď tvorcom nezabudnuteľnosti chvíľ bola 

výlučne súhra náhod, no zároveň aj nespochybniteľná podmienka – byť teraz tu, v Koka-

ve.  

 
 

Takto sa rokmi vytváral ten náš vzájomný vzťah účinkujúcich, domácich a návštev-

níkov. Stretnime sa teda na námestí, lebo MY VŠETCI SME TU DOMA.   

Ivan Murin, zakladateľ FF Koliesko 
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PROGRAM XXX. ROČNÍKA FESTIVALU ĽUDOVEJ KULTÚRY 

STRETNUTIA MLADÝCH FOLKLORISTOV 

Koliesko 2021 
5. – 8. 8. 2021  KOKAVA NAD RIMAVICOU 

 

 

 

ŠTVRTOK 5. 8. 2021 
 

KOKAVSKÉ ETNODIELNE NIELEN PRE ŠTUDENTOV 
 

ŠTVRTOK  5. 8. 2021  

KOKAVSKÉ ETNODIELNE NIELEN PRE ŠTUDENTOV 

16:00 – 20:30 
On-line 

Príprava: Národné osvetové centrum Bratislava 

 

Tohtoročné Kokavské etnodielne nielen pre študentov z cyklu letných škôl pri Fes-

tivale ľudovej kultúry Koliesko v Kokave nad Rimavicou sa uskutočnia v dňoch 5. – 6. au-

gusta 2021 formou online webinárov prostredníctvom aplikácie zoom.  

Témou tohto online ročníka je Kultúrne dedičstvo versus pivné sety. O príprave 

dramaturgie folklórneho podujatia.  

Účastníkom budú prostredníctvom webinárov predstavené možnosti kvalitnej príp-

ravy dramaturgie folklórneho festivalu, tvorivej dielne v oblasti tradičnej kultúry a folklo-

rizmu (škola tanca, výchovný koncert, workshop), súťaže v oblasti folklórneho hnutia, 

prípravy tvorby piesňovej zbierky i javiskovej prezentácie. 

Cieľovú skupinu podujatia tvoria študenti a absolventi katedier etnológie, ale aj ak-

tívni pracovníci z oblasti folklórneho hnutia (vedúci folklórnych kolektívov, organizátori 

podujatí, metodickí pracovníci) a kultúrni pracovníci samospráv. 
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P R O G R A M 

 

ŠTVRTOK 5. 8. 2021  
 

16:00 – 18:00                                                 

 Mgr. Peter Obuch, PhD.: Organizácia folklórnych slávností a tvorivých dielní.  

 

18:30 – 20:30                                                 

 Mgr. art. Lenka Šútorová-Konečná, ArtD.: Dramaturgia a realizácia folklórnych 

programov a seminárov. 
 

KOORDINÁTY  ZOOM:  

 
https://us06web.zoom.us/j/87951707100?pwd=bW95bVpwMXFzNlc0S1dIbjU1c3Vpdz09 

Meeting ID: 879 5170 7100 

Passcode: 185738 

 

 

 

PIATOK 6. 8. 2021 
 

10:00 – 12:00                                               

 PhDr. Andrea Jágerová: Metódy práce pri zostavovaní zbierky ľudových piesní. 

Spracovanie zozbieraného materiálu pre potreby javiskovej prezentácie.  

 

13:00 – 15:00                                                

 Mgr. Marianna Svoreňová: Backstage. K organizačno-technickému zabezpečeniu 

folklórnych podujatí. 

 

15:00 – 17:00                                                

 Mgr. Katarína Babčáková, PhD. a Mgr. Michal Noga: Dramaturgia folklórneho 

festivalu a príprava vzdelávacieho kurzu v oblasti ľudového tanca. 
 

KOORDINÁTY ZOOM:  

 
https://us06web.zoom.us/j/89453169935?pwd=Q2YxTWxHT1cyY2czNHI3NUJuK0lNZz09 

Meeting ID: 894 5316 9935 

Passcode: 118928 

 

 



Koliesko 2021 

 

8 XXX. ročník Festival ľudovej kultúry – stretnutie mladých folkloristov 

 

PIATOK  6. 8. 2021 
 

VITAJTE V KOKAVE ...slávnostné otvorenie festivalu  
21:30 – 21:45 

Námestie, Malá scéna  

 Účinkujú: Ľudová hudba O. Radiča, J. Chromek, J. Krotáková 

 

OZVENY  NAD KOKAVOU 
Ozveny z lesov, lúk a pasienkov 

21:45 – 22:15 

Strechy a balkóny námestia, Malá scéna 

 

Otvárací program festivalu zostavený z pastierskych signálov, vyvolávačiek, hôr-

nych a lúčnych piesní, ktoré sa spievali pri hrabaní a kosení sena. 

Keď pred tridsiatimi rokmi skupina študentov začala na okraji Kokavy organizovať 

„svoj“ folklórny festival, snažili sa vniesť do podujatia niektoré inovatívne prvky. Tento 

trend pokračoval aj po organizačnom splynutí s obcou a jedných z výsledkov takéhoto 

trendu bol aj program na strechách a balkónoch okolo hlavného námestia v Kokave nad 

Rimavicou. Typ programu sa podarilo udržať až do dnešných dní a stal sa jedným 

z kľúčových programov, ktorý každoročne otvára brány festivalu. Tak je to aj v tomto, 

programovo oklieštenom ročníku. 

 

V programe účinkujú: 

 Ženská spevácka skupina: Andrea Jágerová, Margita Jágerová, Eva Najerová, 

Daniela Škodová 

 Mužská spevácka skupina folklórnej skupiny Heľpan z Heľpy, vedúci Lukáš Kukuľa 

 Skupina trombitášov a trubačov folklórnej skupiny Hájiček z Chrenovca-Brusna, 

vedúci: Emil Trgiňa 

 Fujarové trio z Kokavy nad Rimavicou: Pavel Bielčik, Ján Kroták,  

Miroslav Moncoľ 

 

 

Technické zabezpečenie: Roman Dohňanský a Milan Alberti 

Spolupráca na realizácii: Hana Kyseľová 

Pripravil: Vladimír Kyseľ 
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MY SME TU DOMA – program venovaný 30. výročiu vzniku FF Koliesko 
22:30 – 23:45 
Námestie – malá scéna 

Autor programu: Ivan Murin 

 

...samozrejme, prišli sme hľadať aj tú trochu sentimentu prvých ročníkov. Pokúšať 

šťastie. Nakuknúť do času dávno minulého, keď tvorcom nezabudnuteľnosti chvíľ bola 

výlučne súhra náhod, no zároveň aj nespochybniteľná podmienka – byť teraz tu, v Koka-

ve. Takto sa rokmi vytváral ten náš vzájomný vzťah účinkujúcich, domácich a návštev-

níkov. Stretnime sa teda na námestí, lebo MY VŠETCI SME TU DOMA.   

 

 Účinkujú: Ivan Murin, Ján Bambura, Laznícky výber súboru Partizán – Erik 

Wágner, Martin Šúr, Pavol Lichý, Karel Zykmund, Katarína Koštialová, Margita 

Jágerová, Andrea Jágerová, Mirka Onufráková – Holeková, Rasťo Andris, Radovan 

Timko, ĽH Jaroslava Hazlingera, Anna Šatanová, Pavol Gažo, Ján Matuška, Pavol 

Smilek, Vladimír Kyseľ, Zuzana Mojžišová, Slovenské gajdošské združenie, Mária 

Ambrušová, Jaroslav Spišiak, Robo Vavrek, 9 - SIYL Gorali z Podhalia, Viktor 

Ťasko a ĽH FS Vranovčan, ĽH FS Kokavan a mužskí sólisti tanečníci. 
 

 
 

Nulté Koliesko 1990, foto: Ruda Jung 
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SOBOTA 7. 8. 2021 
 

OTVORENIE REMESELNEJ ULIČKY 

09:00 – 16:00 

Ulica Štúrova a námestie 

Autorka: Ľubomíra Žilková 

 Ľudoví výrobcovia s ukážkami výroby 

 

PROGRAM DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH SÚBOROV 

STRETNUTIA 

17:00 – 18:30 
Amfiteáter 

Autorka programu:  Mgr. art. Soňa Sýkorová Moumani 

 

Je krásne stretnúť sa človek s človekom... a ešte krajšie pri takej príležitosti, akou je 

folklórny festival. Stretnutia s ľudovým tancom, piesňou a hudbou... Stretnutia rôznych 

tradícií, kultúr... Stretnutia vrúcne a kamarátske... Stretnutia, ktoré si pamätáme snáď nav-

ždy... A hlavne stretnutia, ktoré sú v súčasnom svete tak veľmi vzácne a potrebné... 

 

Účinkujú: 

 DFS Hájenka, Bratislava 

 DFS Kornička, Trenčín 

 DFS Jadlovček, Margecany 

 DFS Zornička, Zvolen 

 DFS Kukučky, Poltár 

 Detskí kokavskí heligónkari 
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KOKAVSKÉ PODOBY  

19:00 – 20:00 
Amfiteáter 

 

V programe si pripomenieme 50. výročie vzniku FS Kokavan a okrúhle jubileum, 

70 rokov, nášho sólistu speváka kokavských ľudových piesní – Jara Spišiaka. 

Zažijeme nádherné, citlivé momenty, ktorých posolstvom je odovzdávať naše zvyky 

a tradície z pokolenia na pokolenie. 

Príprava programu: Ján Blahuta, Milka Blahutová, Jaroslav Piliarik, Janka Krotáková 

 

Účinkujú:  

 FS Kokavan, ĽH 

 sólisti: Katarína Bielčiková, Jaroslav Spišiak, Stela a Juraj Krahulcovci, Trio 

fujaristov, heligónkari, kokavské parádnice, tanečníci stredná generácia a seniori   

 

Kokava nad Rimavicou je známa nielen svojimi prírodnými krásami, ale aj bohatou 

folklórnou históriou. Prvé organizované formy folklóru vznikli v dvadsiatych rokoch  20. 

storočia.  

Mládežnícky folklórny súbor KOKAVAN v dnešnej podobe existuje od roku 1970.  

V roku 2020 uplynulo 50 rokov od vzniku FS KOKAVAN. Za ten čas sa v súbore 

vystriedalo nespočetné množstvo tanečníkov, tanečníc, ale aj spevákov a hudobníkov.  

Súbor síce žije životom každého svojho člena, starne jeho starosťami a mladne jeho 

elánom, ale okrem toho žije aj svojím vlastným neopakovateľným a ľudskému bytiu 

nepodobným životom. 

A tak je 50 rokov súboru KOKAVAN predovšetkým úctyhodným radom skúšok, 

neukončenou reťazou stále cibrených a až do únavy opakovaných tanečných figúr, 

postojov, poskokov, zmesou tónov, akordov a melódií, dlhým a tmavým tunelom nočných 

bdení v autobusoch na cestách i necestách, v páľave slnka, ale aj v hmle, zime a daždi. 

A je to pravdaže aj veľa úsmevov, veľa štedro a nezištne rozdávanej radosti zo 

života pre všetkých. Odmenou pre tancujúceho, spievajúceho a hrajúceho člena súboru, je 

iba potlesk alebo srdečné a obdivné výkriky uznania. 

FS KOKAVAN vznikol v roku 1970 na podnet mladých ľudí, ktorí ukončili ZŠ a 

tým aj činnosť v detskom súbore, ale predsa chceli pokračovať v tejto ušľachtilej práci – 

rozvíjať a uchovávať kokavský folklór. Zakladajúcimi členmi mládežníckeho folklórneho 

súboru KOKAVAN sa stali títo mladí ľudia: Alica Komendová, Jela Hojtelová, Eva Ad-

lerová, Edita Töröková, Jaroslava Beracková, Eva Parobeková, Elena Grekčová, Eva 

Lettrichová, Viera Zajacová, Dagmar Vicianová, Jana Vicianová, Ján Kroták, Ľubomír Vi-

cian, Marian Hoško, Jaroslav Piliarik, Miroslav Antalík, Jaroslav Grekčo, Dalimír Dekan, 

Belo Bútor, hudobníci: Vladimír Zajac, Walter Eibner, Peter Hoško, Štefan Ivor, Jolana 

Ivorová, Viera Penerová, Katarína Darážová, Pavel Trhan, Eva Piliariková, fujaristi: Juraj 

Kubinec, Pavel Bielčik, Juraj Beracko, sólisti: Libuša Vogelová, Ivana Moncoľová. 
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Tak za pomoci Osvetovej besedy, ktorej vedúcim bol Rudolf Stehlík, vznikol  12. 8. 

1970 mládežnícky folklórny súbor KOKAVAN. Umeleckými vedúcimi sa stali učitelia, 

ktorí viedli detský folklórny súbor v základnej škole, Pavol Zajac, Mária Bobrová a Jozef 

Franko. 

Súbor hneď v prvých rokoch dosiahol pekné úspechy v súťažiach záujmovej ume-

leckej činnosti, ako i na rôznych vystúpeniach doma i v zahraničí. Počas rokov existencie 

súboru sa v ňom vystriedalo okolo 350 mladých ľudí a na poste vedúcich po spomínaných 

učiteľoch stáli mladí ľudia z radov tanečníkov: Jaroslav Spišiak, ktorého 70. výročie naro-

denia si pripomenieme aj v tomto programe a budeme počuť kokavské piesne v jeho po-

daní, ďalej boli vedúcimi Jaroslav Piliarik, Ján a Marcela Skrutekovci, Ján Repka. V sú-

časnosti je umeleckým vedúcim Ján Blahuta a pomáha mu aj jeho manželka Milka a or-

ganizačnou vedúcou je Jana Krotáková. Niektorým sa to darí dodnes. Aj keď mladých 

ľudí v našej obci ubúda, predsa sa snažíme v tancoch a piesňach zachovávať tradície ko-

kavského folklóru v skutočnej originalite. Súbor sa z 

účastnil mnohých folklórnych fes-tivalov doma i v zahraničí. Kokavský folklór 

obdivovali v Anglicku, v Grécku, v Juhos-lávii, vo Francúzsku, v Poľsku, v Maďarsku, 

v Čiernej Hore , v Česku, v Srbsku.  

FS KOKAVAN rozdáva radosť, pohodu a krásu, zachováva folklórne tradície 

Kokavy pre budúce generácie a dôstojne ju reprezentuje na vystúpeniach doma i v zah-

raničí. Repertoár súboru tvoria tance z Kokavy – hajduch, redikanie, šuchon, drgon, 

ale aj tance iných regiónov Slovenska. 
 

 
 

Prácu v súbore si treba vážiť ako úctu k tradícii ľudu a uchovávať tak, ako ju za 50 

rokov uchovával aj náš FS Kokavan. Pocit hrdosti na náš kokavský folklór nech rezonuje 

v každom z nás. 

Janka Krotáková 
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SÚBOROVÝ  PROGRAM   

TAKA  TOTA NAŠA NOUTA.  
Výber z reportoáru reprezentujúci folklór Abova, Šariša, Spiša a Zemplína. 

20:30 – 22:00 
Amfiteáter 

 Účinkuje: FS Železiar, umelecký vedúci Vladimír Urban 

 

 

Súbor Železiar pôsobí na slovenskej folklórnej scéne od roku 1964. Zameriava sa na 

prezentáciu ľudového umenia z regiónov Abov, Zemplín, Šariš, Spiš. Je známy špičkovou 

interpretáciou ľudových tancov a vynikajúcou ľudovou hudbou v spojení so ženskou 

speváckou skupinou. Patrí medzi najlepšie, najznámejšie a najuznávanejšie súbory na 

Slovensku. 

 

Celú existenciu súboru sprevádza interpretačná vyváženosť a rovnomernosť hudobnej, 

speváckej a tanečnej zložky. V kompaktnom celku vynikajú najlepší sólisti – tanečníci, 

speváci i muzikanti. Železiar vyniká sviežou dramaturgiou, experimentálnou choreogra-

fickou tvorbou, schopnosťou ponúknuť netradičné spojenia ako aj prienik rôznych štýlov. 

Využíva širokú škálu ľudových hudobných nástrojov. Prináša autentické a štýlovo čisté 

choreografie s pôvodnými prejavmi tradičnej ľudovej kultúry východoslovenských regió-

nov. No popri tom smelo siahne aj po vtipných javiskových štylizáciách, ktoré vybočujú 

zo všetkého zaužívaného a známeho. Ohúri, prekvapí, vyvolá diskusiu i poetickú náladu. 

Dôsledne ťaží z toho najčistejšieho ľudového umenia, chráni, pestuje a šíri to, čo sa nám 

zachovalo. 
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NEDEĽA 8. 8. 2021 
 

 

 

Svätá omša 

MARIÁNSKE PIESNE V RÍMSKOKATOLÍCKOM KOSTOLE  

 v podaní ženskej speváckej skupiny z Telgártu 

09:30  
Rímskokatolícky kostol 

 

Táto spevácka skupina reprezentuje Horehronský viachlasný spev. Vedúca je pani 

Mária Knižková.  

Skupina bude účinkovať počas omše aj po omši. 
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KAJÚCE SLUŽBY BOŽIE  

K 110. VÝROČIU VYHORENIA KOKAVY  

AJ EVANJELICKÉHO CHRÁMU o 09,30 hod. 
 

HUDOBNO-SPEVÁCKY PROGRAM V EVANJELICKOM KOSTOLE  

v podaní vokálnej skupiny SKLO z Bratislavy 

11:00  
Evanjelický kostol 

 

Vokálna skupina SKLO pôsobí na slovenskej hudobnej scéne od polovice 80-tych 

rokov. Súčasné personálne obsadenie tvorí jej základ viac než 10 rokov. Skupina počas 

svojej existencie absolvovala bohatú domácu i zahraničnú koncertnú i nahrávaciu činnosť, 

zúčastnila sa na mnohých festivaloch, prehliadkach a súťažiach sakrálnej, folkovej i 

ľudovej hudby, aktívne participovala na viacerých komponovaných literárno-hudobných 

pásmach, hudobných programoch a rôznych iných projektoch. Autorsky aj interpretačne 

realizovala scénickú hudbu k filmom, rozprávkam, divadelným hrám, pásmam, a pod.   

Hudobný prejav skupiny je charakteristický prepracovaným viachlasným spevom a 

capella, s vlastným sporadickým inštrumentálnym sprievodom (gitara, lutna, historické 

dychové nástroje, rytmika), pričom nie zriedkavá je aj spolupráca s významnými inštru-

mentálnymi umelcami a telesami. 

V repertoári, zameranom od starej (sakrálnej, svetskej) až po súčasnú vokálnu tvor-

bu, nielen z územia Slovenska, je možné nájsť: duchovné piesne, renesančné piesne, 

madrigaly, ľudové piesne, vianočné koledy a černošské spirituály. 

Skladby skupina interpretuje jednak z pôvodných zápisov, ako i vo vlastných 

úpravách a v úpravách známych hudobných skladateľov. 
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SPRIEVODNÉ PROGRAMY 
 

NÁRODOPISNÁ KNIŽNICA 
Piatok: 14:00 – 18:00  

Sobota: 10:00 – 16:00  
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 ľudových 

umeleckých majstrov.  

Do pozornosti dávame aj 760 stranovú publikáciu KOKAVA NAD RIMAVICOU, 

VLASTIVEDNÁ MONOGRAFIA, ktorej slávnostná prezentácia sa uskutočnila  28. júla 

2018. Táto publikácia približuje záujemcom prírodu, staršiu minulosť, nedávny i súčasný 

život, kultúru, ba i športové aktivity Kokavčanov. Je výsledkom úsilia pomerne širokého 

kolektívu kvalifikovaných odborníkov v prírodných a spoločenských vedách z univerzít, 

vedeckých ústavov, osvetových, prípadne iných inštitúcií teoretického i praktického za-

merania. 

 

VERNISÁŽ VÝSTAVY V SYNAGÓGE  
Piatok 16:30  

Katarína Molnárová – V mojich farbách  
Synagóga  

Na vernisáži účinkujú: Veronika Malatincová a Anetka Krištofová 
 

...nemaľujem preto, aby ma to živilo, maľujem kvôli pocitom, ktoré pritom mám... je to 

dar... dar na celý život! 
 

 

Katarína Molnárová  

(1. 8. 1960 Nové Zámky) 

 

        Nerada píšem o sebe, všetko čo potre-

bujem zo seba vydať, vkladám do svojich obra-

zov. Žijem a tvorím na Gemeri, v meste Revú-

ca, za neoceniteľnej podpory svojich najbliž-

ších. 

Svoj život, okrem umenia, som zasvätila 

deťom a ich výchove. Pracovala som ako pro-

fesionálny rodič a za posledných 8 rokov som  

poskytla pocit domova 8 deťom. Tieto deti boli 

vlastne mojou najväčšou inšpiráciou. Maľbe sa 

snažím venovať každý deň, ak nerobím bežné 

domáce práce, tak maľujem. Tvorím doma v 

izbičke,... 

mojom ateliéri a je to môj domov, odkiaľ 

čerpám mnohé motívy opakujúce sa v mojich 

maľbách, hlavne deti. Veľa obrazov som 

darovala, veľa zničila, keď som s nimi nebola 

po čase stotožnená, veľa sa mi podarilo predať, 
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...mojom ateliéri a je to môj domov, odkiaľ čerpám mnohé motívy opakujúce sa v mojich 

maľbách, hlavne deti. Veľa obrazov som darovala, veľa zničila, keď som s nimi nebola po 

čase stotožnená, veľa sa mi podarilo predať, ale stále mám ešte veľa doma u seba. 

Postupne si každý obraz nachádza svojho majiteľa a mne to robí radosť. Vždy som sa rada 

venovala portrétnej a figurálnej maľbe. 

        Dlho ma trápilo, že nemám jasný štýl, že sú moje diela veľmi rôznorodé. Teraz viem, 

že to bola jediná možnosť, ako sa dostať tam, kde som teraz. Skúsila som veľmi veľa 

prístupov a techník, ktoré sa pomaly spájajú do jedného celku. Venujem sa maľbe a mojou 

doménou sú teda figurálne kompozície, portréty, ženy, deti, veľmi rada maľujem zátišia a 

v poslednej dobe aj prírodu a krajinu, v ktorej žijem. Najradšej maľujem olejom, aj keď 

som  vyskúšala iné techniky, ale  v poslednom období som sa zamilovala do akvarelu. 

       Motívy čerpám zo všedných dní a myšlienok, z každodennej existencie. Snažím sa 

byť v obrazoch pozitívna a pretaviť svoje motívy cez farby na plátno. Maľujem od útleho 

detstva, kreslila som odkedy som vedela chytiť ceruzky do ruky a už v rokoch 1982 – 

1984 som vystavovala v rodnom meste Nové Zámky, ako členka spolku výtvarníkov 

Csemadok. 

       Môj život a rôzne okolnosti mi na nejaký čas zabránili pokračovať v maľovaní, ale v 

roku 2000 som sa vrátila k tvorbe a odvtedy je neoddeliteľnou súčasťou môjho života. 

Dlho som sa venovala kresleniu suchým pastelom, učarovali mi však olejové farby a táto 

vášeň pretrvala. To, čo viem, mi dalo samoštúdium. Námety čerpám zo života, stále sa len 

učím, pozorujem hľadám... a strašne ma to baví. 
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        Od roku 2006 som sa stala členkou klubu Plánka v Revúcej, kde som v rokoch 2008, 

2009 a 2010 mala tri autorské výstavy a v nasledujúcich rokoch mnoho spoločných výstav 

s výtvarníkmi zo Slovenska, Českej republiky, Maďarska, Srbska... Každoročne sa 

zúčastňujem plenérov pod vedením akademického maliara Jaroslava Uhela, kde 

prehlbujem svoje vedomosti o výtvarných technikách a často formou experimentu 

nadobúdam nové. Tiež som každoročnou účastníčkou plenéru akvarelistov na Slovensku. 

Každoročne som pozývaná na „MLYN“, letné sympózium výtvarníkov v Rožňave a v 

Lučenci je to stretnutie „Pod holým Nebom". 

        V roku 2015 som získala ocenenie na celoslovenskej súťaži výtvarníkov „Výtvarné 

spektrum“ v Banskej Bystrici. V máji 2019 som mala spoločnú autorskú výstavu 

s priateľkou, výtvarníčkou pod názvom „Dve výnimočné...“ V roku 2020 som opäť uspela 

v postupovej súťaží „Výtvarné spektrum“ a získala som čestné uznanie na krajskom kole v 

Banskej Bystrici a aj na celoslovenskom kole v Trenčíne. Aj v tomto roku 2021 som 

znovu dostala čestné uznanie na „Výtvarnom spektre“ v Banskej Bystrici a opäť som 

postúpila na celoslovenské kolo. 

V pláne mám momentálne ďalšiu autorskú výstavu v Kokave nad Rimavicou a v Revúcej 

pod názvom  „Mojou krajinou“. 

        Na rôznych nových projektoch pracujem vlastne každý deň, nakoľko som v súčas-

nosti už na voľnej nohe a maľujem denne. 
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VERNISÁŽ VÝSTAVY V STAREJ ŠKOLE – PRÍBEH SKLA 
Stará škola (pri železničnej stanici) 

Piatok 18:00 

Mediálna spoločnosť Film Europe s.r.o. a Stará škola Kokava, o.z.  

 

 zo súkromnej zbierky historického skla kokavského rodáka Vladimíra Krištofa 

 

Autori projektu:   

Veronika Hroncová Žilinková, Dominik Hronec, Silvia Hroncová 

Výtvarné spracovanie a inštalácia: Marija Havran 

Technické zabezpečenie: Zdeno Matušiak 
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PANELOVÁ DISKUSIA 
Gemer - Malohont, kultúrny a turistický región budúcnosti 
Sobota 15:00 – 17:00  
Stará škola pri stanici 

Mediálna spoločnosť Film Europe s.r.o. a Stará škola Kokava, o.z.  

 

 ...panelová diskusia spojená s prezentáciou projektu Stará škola a obhliadkou priestorov 

Mediálna spoločnosť Film Europe s.r.o. a Stará škola Kokava, o.z. Vás srdečne pozývajú  

 Hostia diskusie: zástupcovia projektov Stará škola Kokava, Čierne diery, Gotická 

cesta, Včelí kRaj, predstavitelia Banskobystrického samosprávneho kraja, OOCR 

Lučenec a odborníci na regionálny rozvoj 

Autorka: Silvia Hroncová 

 

REMESELNÁ ULIČKA  
Sobota: 09:00 – 16:00 
Štúrova ulica a námestie 

 

 Ľudoví remeselníci aj s ukážkami výroby. Uprednostnení sú remeselníci s výrob-

kami s certifikáciou Regionálnych značiek Gemer – Malohont, Novohrad a Pod-

poľanie a hlavne tí, ktorí svoju výrobu aj predvádzajú. 
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Stravovanie účastníkov je zabezpečené  

formou stravných lístkov. 
 

 

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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Vstupné: 6,- €, 

ZŤP a deti od 6 – do 12 rokov:  3,00  €. 
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