Očovská folklórna hruda už prerástla
región
Aktuálny ročník sa začína dnes uvítacím programom, ktorý venovali nestorovi
očovského folklóru Jána Priechodského.
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Aktuálny ročník sa začína dnes uvítacím programom, ktorý venovali jubileu
nestorovi očovského folklóru Jána Priechodského.
OČOVÁ. Do povedomia priaznivcov tradičnej kultúry na Slovensku sa v uplynulých rokoch
dostal festival Očovská folklórna hruda. Vznikol v roku 2004, aby prezentoval najmä
podpoliansky folklór, zvyky a tradície, avšak po desaťročí prerástol do podujatia, ktoré nielen
oživuje tamojší región, ale prezentuje aj kultúrne poklady z iných regiónov Slovenska.
"Aktuálny XII. ročník sa začína v piatok 7. augusta o 20. hodine uvítacím programom s
názvom Očová ožila, ktorý sme venovali životnému jubileu nestora očovského folklóru Jána
Priechodského," povedal pre TASR predseda programovej rady festivalu Pavel Holík.
V sobotu popoludní to bude najprv program miestnych folklórnych skupín Slatina, Hrochoťan
a Očovan s názvom Susedovci, vitajte, a po nich nastúpia na pódium všešportového štadióna
spevácke, tanečné a hudobné osobnosti Podpoľania.
Z Majera do sveta je názov ďalšieho programu, ktorý je venovaný tamojšiemu pedagógovi a
hudobníkovi Antonovi Budínskemu. Záver bohatého programu od 20.30 h vyplnia jubilujúce
folklórne súbory Podpoľanec a Bystrina.
Tvorcovia festivalu nezabudli ani na deti. Pódium im bude patriť v nedeľu krátko po poludní.
Súbory z Očovej, Zvolena a Banskej Bystrice sa predstavia v programe U nás tak, u vás tak,
tancujeme všelijak.
Záverečný galaprogram o 14.30 h má názov Keď spomienky ožijú a predstavia sa v ňom FS
Urpín z Banskej Bystrice, Háj z Rimavskej Soboty, DFS Slniečko z Detvy, Folklórna skupina
Detvani, Detský folklórny súbor Poľana, ZUŠ Očová a FS Očovan.
Hruda je bohatá aj na sprievodné podujatia. Návštevníci si môžu vyskúšať školu hry na fujare,
uvidia výstavu valašiek a fokošov, podpolianskych krojov, ale môžu sa tiež zúčastniť na
"Rozhovoroch pri fujare" v priestoroch Remeselného dvora. Chýbať nebude tradičná očovská
kuchyňa.

Čítajte viac: http://naszvolen.sme.sk/c/7949156/ocovska-folklorna-hruda-uz-prerastlaregion.html#ixzz3wXype4qq

