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Tlačová správa
V dňoch 23. – 25. júna 2017 sa v Heľpe uskutoční 52. ročník folklórneho festivalu
HOREHRONSKÉ DNI SPEVU A TANCA.
Organizátori festivalu:
Stredoslovenské osvetové stredisko v Banskej Bystrici v zriaďovateľskej pôsobnosti
Banskobystrického samosprávneho kraja, obec Heľpa
Stredoslovenské osvetové stredisko - dramaturgia, odborná príprava a realizácia programov, obec
Heľpa - technické zabezpečenie a služby
Hlavný partner: FPU – Fond na podporu umenia
Festival finančne podporili: Poštová banka
Mediálna spolupráca: RTVS, Rádio Regina Banská Bystrica
52. ROČNÍK HOREHRONSKÝCH DNÍ SPEVU A TANCA sa uskutoční v dňoch 23. - 25. júna
2017 v Heľpe. Snahou pripravovateľov podujatia je udržať jeho kvalitu tak, aby svojou dramaturgiou,
zameraním, tvorbou scénických programov a sprievodných podujatí, ich kvalitnou prípravou a
realizáciou, ako aj hľadaním rôznych spôsobov uvádzania prejavov ľudovej kultúry pôsobili
podnecujúco, inšpiratívne a metodicky. Počas troch festivalových dní sa v jednotlivých scénických
programoch uvádzaných na heľpianskom amfiteátri prestavia folklórne súbory , dedinské folklórne
skupiny, ľudové hudby, spevácke skupiny, hudobníci a speváci predovšetkým z regiónu Horehronia,
horného Pohronia a Podpoľania, ktoré pracujú pod metodickým a organizačným vedením
Stredoslovenského osvetového strediska v Banskej Bystrici. Dramaturgia Horehronských dní spevu a
tanca vytvára priestor i pre hostí, folklórne kolektívy a sólistov z ostatných regiónov Slovenska
(Gemer, Hont, Novohrad, Liptov, Orava, Kysuce, Spiš, Šariš a ďalších), ktorých výstupy sú vzorové z
hľadiska spracovávania, štylizovania a uvádzania folklórnych prejavov na scénu. V roku 2017 je
naplánovaných 11 scénických programov, v ktorých sa predstaví takmer 2000 účinkujúcich.
Okrem programov v amfiteátri pripravili organizátori pre návštevníkov aj viaceré zaujímavé
sprievodné podujatia. Na heľpianskom námestí počas soboty a nedele bude tradičný jarmok, ktorého
súčasťou je prezentácia remesiel a ľudovej výroby. Chutné jedlá ponúkne domáca heľpianska
kuchyňa. Pripravené sú aj vystúpenia známych i menej známych spevákov, muzikantov a tanečníkov
z rôznych kútov Slovenska. Dve etnografické výstavy s tematikou tradičných výšiviek
a paličkovaných čipiek a dve fotografické výstavy bude môcť verejnosť navštíviť na starej fare
a v drevenici v areáli amfiteátra. Vo farskom dvore bude pre deti pripravené bábkové divadlo Huncút
Gašpar v podaní divadielka Concordia.
52. Horehronské dni spevu a tanca v Heľpe začínajú 23. júna 2017. V piatkový večer budú
uvedené tri programy. V programe „AŽDAJ NAM OTVORIA“ predstavia folklórne súbory
a sólisti PARTIZÁN zo Slovenskej Ľupče, MOSTÁR z Brezna, POĽANA z Brna, speváci z Heľpy, P.
GAŽO a V. HOMOLA tradičnú tanečnú zábavu.
Po nich, v programe „PRIŠLI SME SI PO NEVESTU“, predstavia folklórne zoskupenia z Heľpy
s folklórnou skupinou OČOVAN z Očovej svadobné zvyky.
Záver piatkového večera bude patriť Folklórnemu súboru VRANOVČAN, ktorý prichádza na
heľpiansky amfiteáter s novým umeleckým dielom – folklórnym tanečným divadlom – tragikomédiou
smejúcou sa cez slzy – ZBOHOM.

V sobotu 24. júna dopoludnia sa dianie festivalu prenesie na heľpianske námestie, kde návštevníkov
privíta TRADIČNÝ JARMOK s prezentáciou remesiel a domácej výroby odevu a jeho súčastí,
s ukážkami pradenia, tkania, zdobenia, vytkávania, vyšívania a paličkovania.
Predstavia sa i tradičné spolky – pohorelskí ovčiari a poľovníci.
Neodmysliteľnou súčasťou je domáca HEĽPIANSKA KUCHYŇA – heľpianske guľky, graple, myši,
pirohy s bryndzou.
V programe PRIŠLI HOSTIA ZĎALEKA I ZBLÍZKA vystúpia na heľpianskom námestí
folklórne kolektívy a sólisti z rôznych regiónov Slovenska. V jeho medzi prestávkach sa tanečnou
školou s názvom HYBAJ TANCOVAŤ! vytvorí priestor pre širokú verejnosť, ktorá bude mať
možnosť pod vedením tanečného majstra naučiť sa tancovať Červenvo vinko a koleso z Telgártu.
Hrať do tanca bude ĽH FS BORIEVKA z Košíc.
Stará fara vytvára priestor pre dve etnografické výstavy s tematikou tradičných výšiviek
a paličkovaných čipiek.
Výstavu KRÁSA BANÍCKYCH OSÁD zrealizuje Stredoslovenské múzeum Banská Bystrica.
Výstavu POČAS DLHÝCH ZIMNÝCH VEČEROV pripravuje Horehronské múzeum v Brezne.
Realizátorom fotografickej výstavy HEĽPA VO FOTOGRAFIÁCH dekana MICHALA
ČANECKÉHO a J. LATINÁKA je obec Heľpa.
Fotografickú výstavu KRÁĽOVNÁ NÍZKYCH TATIER budú môcť návštevníci vidieť v drevenici
v areáli amfiteátra, jej autorom je Vladimír Šifra
Vo farskom dvore sa uskutočnia zaujímavé sprievodné podujatia: DIVADLO CONCORDIA
uvedie pre deti bábkové divadlo HUNCÚT GAŠPAR, ženy z Horehronia, Pohronia a sev. Podpoľania
budú vyučovať základy vyšívania a paličkovania.
Farský dvor tiež ponúka KÚDEĽNÚ IZBU – spracovanie ľanu, snovanie, tkanie, viazanie niteľníc.
V sobotu sa na amfiteátri stretneme už dopoludnia, kedy bude uvedený program HOREHRONSKÉ
DNI S RÁDIOM REGINA – živé vysielanie Rádia Regina, v ktorom sa predstavia pripravovatelia
festivalu, spevácke skupiny z Heľpy, BREZINKY z Polomky, Mužská spevácka skupina a ĽH
PARTIZÁN zo Slov. Ľupče, ĽH BORIEVKA z Košíc, ĽH a spevácka skupina POĽANA z Brna,
SÁRA VARŠOVÁ zo Šumiaca a VLADO HOMOLA z Priechoda.
Sobotňajší večer vyplnia štyri scénické programy. V prvom s názvom Z ČIPKÁRSKEJ KROŠNE
nám autor, Martin Lokša, priblíži zaniknutý svet trhových obchodníkov-čipkárov z regiónu Pohronia.
Budú v ňom účinkovať folklórne skupiny, súbory a sólisti: ČIERŤAŽ z Nemeckej, VYSOKÁ
z Podkoníc, URPÍN z B. Bystrice, MLADOSŤ z B. Bystrice, J. KOSTÚR-STRAPÁŇ z Podkoníc, Ľ.
TATARKA-ČALAMACHA zo Slovenskej Ľupče.
Program „A KTO ŇEZNA, NAK TAM IĎE“ je venovaný horehronskej tradičnej ľudovej kultúre
a v tejto súvislosti sa v ňom predstavia zoskupenia a sólisti z obcí od Vernára po Braväcovo VERNÁR z Vernára, TELGÁRT z Telgártu, MARGETKY a dievčenská spevácka skupina zo
Šumiaca, KRÁĽOVA HOĽA z Pohorelej, mužská spevácka skupina a ženská spevácka skupina
z Heľpy, ZÁVAČAN zo Závadky nad Hronom, BREZINKY z Polomky, BACÚŠAN z Bacúcha,
BUKOVINKA z Braväcova, ĽH MIRA KAPCA a JÁNA MAKA, MÁRIA BRDÁRSKA z Rejdovej.
Hudobno-vizuálny program prelínajúci autentický folklór s jeho experimentálnym spracovaním má
názov PREMENY, predstavia sa v ňom: KATKA & KAMARÁTI, ĽH POKOŠOVCOV,
MARGETKY zo Šumiaca, BREZINKY z Polomky, ZAVAČAN zo Závadky nad Hronom,
MLADOSŤ a TRNKI z B. Bystrice, V. BODNÁRIKOVÁ, FAKE FOLK - M. Giertlová z Brezna
Excelentní tanečníci, starší páni, sa predstavia v záverečnom sobotňajšom programe KORENE A
KRÍDLA spolu s vynikajúcimi folklórnymi súbormi: URPÍN a TRNKI z B. Bystrice, POĽANA z
Brna, BORIEVKA z Košíc, PARTIA z Bratislavy, S. UDERMAN, Š. VIŠŇOVSKÝ, Š. KNIŽKA,
Š.KUPEC-PECKO, J. PANČÍK-SOKOL, S. ŠTULRAJTER-GAJDOŠ, J. MIKO-KOPÝTKO a P.
VAJDA.
V nedeľu 25. júna dopoludnia pokračuje na heľpianskom námestí TRADIČNÝ JARMOK a prvý
popoludňajší program v heľpianskom amfiteátri bude už tradične patriť deťom. ČO JE TO? – kto
uhádne hádanku, ten si môže zaspievať, zatancovať alebo zahrať a o to sa budú usilovať detské

folklórne súbory: HEĽPANČOK z Heľpy, RADOSŤ z B. Bystrice, DRIENKA zo Slovenskej Ľupče,
BREZINKY z Polomky, MATIČIARIK z B. Bystrice a MALÁ RAKONCA z Fiľakova.
Vzáverečnom programe 52. Horehronských dní spevu a tanca v Heľpe s názvom GANGOVÔ sa
predstavia folklórne súbory a skupiny: mužská spevácka skupina a HEĽPAN z Heľpy, BORIEVKA
z Košíc, RAKONCA z Fiľakova, ZOBOR z Nitry, Ľ. TATARKA-ČALAMACHA zo Slovenskej
Ľupče, MARÍNA zo Zvolena, MLADOSŤ z B. Bystrice, Katka a Ivan BAGLAŠOVCI z Vojvodiny.

