Kolibu zo salaša previezli do obce
Očová má jednu z najdlhších tradícií organizovaného folklóru.
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Hruda má svoj program aj v Remeselnom dvore. (Zdroj: Milan Suja)
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OČOVÁ. V piatok sa v obci začína už trinásty ročník Očovskej folklórnej hrudy. Keďže
Očová nemá amfiteáter, pre festival vždy upravujú futbalový štadión. Časť programu je
naplánovaná do priestorov Remeselného dvora, kde bude vystupovať napríklad folklórna
skupina zo Zvolenskej Slatiny aj detské súbory.

Koliba
Novinkou tohto ročníka je pravý očovský salaš.
„Do Remeselného dvora sme previezli kolibu, aby sme mohli v pôvodnom prostredí robiť
syr,“ povedal starosta Očovej Ján Senko. Koliba bola ešte prednedávnom útulkom pre baču
a valachov.
Syr v nej bude robiť aktívny očovský bača, ktorý pracuje pre miestne poľnohospodárske
družstvo.Kolibu už na pastvu nevrátia, ostane v priestoroch dvora. Počas festivalu práve tam
budú môcť návštevníci ochutnať aj typické očovské jedlá a pozrieť si viaceré výstavy.

Program v dvore nebude konkurovať programu na štadióne, v dvore bude živo najmä
dopoludnia, kým program na štadióne je naplánovaný na popoludnie a večer.

Piatok
Festival si chce zachovať svoju originalitu a aj rodinnú atmosféru. „Podľa možností sa
snažíme skvalitňovať celkovú organizáciu festivalu a taktiež priniesť niečo nové aj
v programe,“ dodal starosta.
Dramaturgicky zmenili koncepciu piatkového večera. Na festival by práve tým chceli prilákať
aj viac strednej generácie. Preto stavili na spracovanie ľudových piesní v novom šate v podaní
skupiny Družina či Rusín Čendéš Orchestra. A príde aj Jiří Stivín.
„Hudobní fajnšmekri si práve pri piatkovom programe prídu na svoje,“ dodal starosta.
V tomto duchu by chceli Očovania pokračovať aj v ďalších rokoch, všetko ukáže záujem
návštevníkov festivalu. „Nechceme zasa ísť do úplne iného hudobného štýlu, malo by to byť
niečo, čo je s ľudovou kultúrou nejakým spôsobom zviazané,“ vysvetlil Ján Senko.

Sobota
Očová má podľa starostu jednu z najdlhších tradícií organizovaného folklóru. Folklórna
skupina Očová oslavuje už 80. výročie svojho vzniku, čím patrí medzi najstaršie folklórne
zoskupenia na Slovensku. Práve im bude patriť sobotňajší večer, kedy vystúpi aj folklórne
zoskupenie z Heľpy, ktoré funguje od roku 1936.
„Verím, že pre milovníkov tradičného folklóru bude tento podpoliansko-horehronský večer
skutočným zážitkom,“ doplnil starosta obce.
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