BYSTTRICKÁ FOLKLÓRNA HARAVARA, 9. ročník
10. – 14. 10. 2017, Banská Bystrica
Hlavný organizátor: Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici.
Bystrická folklórna haravara /BFH/ je inšpiratívny festival folklórnych súborov,
konajúci sa v Banskej Bystrici v priestoroch Gymnázia Andreja Sládkoviča, Domu
Slovenského misijného hnutia a Evanjelického domu na Hornej ulici.
Festival ponúka tvorivé dielne v oblasti tradičnej hudobnej, tanečnej, duchovnej
a materiálnej ľudovej kultúry, v oblasti tanečnej pedagogiky, choreografie a tvorby
programov. Súčasťou sú tanečné domy s výukou slovenských ľudových tancov pre deti
i dospelých. Aktívni členovia folklórnych súborov sa zúčastňujú Súboriády – zábavnej
medzisúborovej súťaže. Vyvrcholením festivalu sú galaprogramy pre verejnosť –
Tancovačka I, Tancovačka II, Tancovačka III, v ktorých má široká verejnosť možnosť
zhliadnuť výstupy výnimočných detských folklórnych súborov, folklórnych skupín a súborov,
ľudových hudieb a sólistov tanečníkov. Bystrická folklórna haravara končí tradičnou
tanečnou ľudovou zábavou.
V utorok 10. októbra o 17. 00 h v Dome Slovenského misijného hnutia /Skuteckého 4/
začína BFH Tanečným domčekom, na ktorý si môžu prísť zatancovať deti. Zoznamia sa
s tanečným zemepisom Slovenska pod vedením skúseného tanečného pedagóga a choreografa
Martina Urbana so sprievodom Ľudovej hudby Mladosť z B. Bystrice.
Vo štvrtok 12. októbra o 18. 30 h sa v sále Gymnázia A. Sládkoviča /Komenského 18/
predstavia deti z detských folklórnych súborov RADOSŤ, PRVOSIENKA a MATIČIARIK
z B. Bystrice, DRIENKA zo Slovenskej Ľupče a PODPOĽANČEK z Detvy v programe
TANCOVAČKA I – ČO SME SI, TO SME SI.
V piatok 13. októbra bude o 19. 00 h uvedená TANCOVAČKA II – OKAMIH –
HORNÁD. Ide o samostatný komponovaný program Folklórneho súboru Hornád z Košíc.
V sobotu 14. októbra pripravilo Stredoslovenské osvetové stredisko Banská Bystrica pre
záujemcov celodenný program. Od 9. 00 h budú v priestoroch Gymnázia A. Sládkoviča
prebiehať Tanečné domy, na ktorých budú vynikajúci taneční majstri vyučovať tradičné
ľudové tance - S. MARIŠLER – motanice - niekoľko nechytateľných kombinácií pre
vášnivých súboristov , V. MICHALKO – čardáš z Vernára a Do šaflika z Fintíc, P. VAJDA –
Čiko čardáš zo Sečovskej Polianky. Do tanca bude hrať Ľudová hudba FS Hornád z Košíc.
Spevavá dielňa so Š. ŠTECOM začína o 9. 30 h, speváci a speváčky budú mať možnosť
zoznámiť sa so spevnou kultúrou Rusínov, Lemkov a Huculov. Hudobný seminár s názvom
NALADÍME bude viesť etnomuzikologička J. AMBŔOZOVÁ a priblíži herný štýl
telgártskych a šumiackych muzikantov spolu s Ľudovou hudbou POKOŠOVCI zo Šumiaca.
SÚBORIÁDA začína o 14. 00 h, folklórne súbory a jednotlivci budú súťažiť v rôznych
zábavných disciplínach – tanečných, hudobných a speváckych. Zabojujú o 1., 2., 3. miesto.
Sprievodnou kapelou bude Ľudová hudba Partizán zo Slovenskej Ľupče. Galaprogram
s názvom TANCOVAČKA III začína o 18. 00 h, vystúpia v ňom folklórne súbory, skupiny,
tanečníci, hudobníci a speváci. V programe účinkujú: URPÍN, BYSTRINA a MLADOSŤ z B.
Bystrice, PARTIZÁN zo Slovenskej Ľupče, V. MICHALKO, P. VAJDA, Š. ŠTEC,
VŠETEČNÍCI z Bratislavy a Ľudová hudba POKOŠOVCI zo Šumiaca. Deviaty ročník
Bystrickej folklórnej haravary tradične zavŕši TANEČNÝ DOM SO ZÁBAVOU o 20. 00 h
v sále Evanjelického domu /Horná 21/. Všetkých roztancujú V. MICHALKO a P. VAJDA.

