Festival Očovská folklórna
hruda bude tento rok najmä
pre jubilantov
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Uskutoční sa v dňoch 11. - 13. augusta 2017 na futbalovom
štadióne v Očovej v okrese Zvolen.

Ilustračná snímka.

Očová 28. júla (TASR) - Jubilantom bude venovaný aktuálny XIV. ročník festivalu
Očovská folklórna hruda. Uskutoční sa v dňoch 11. - 13. augusta 2017 na futbalovom
štadióne v Očovej v okrese Zvolen.
"Očová je plná umelcov, ktorí po celé desaťročia formovali
formovali nielen tvár podpolianskeho
folklóru, ale stali sa známymi ako muzikanti, speváci či tanečníci vo viacerých súboroch
po celom Slovensku. To bol aj jeden z dôvodov, prečo v roku 2004 festival vznikol. Chceli
sme upozorniť na to, že Očová dala Slovensku mnohých
mnohých majstrov tradičného
umenia,“ hovorí starosta obce Ján Senko.
Piatok 11. augusta bude na festivale venovaný 80. výročiu založenia folklórnej skupiny (FSk)

Očovan s časťou programu Zo zlatého fondu a veľkolepému premiérovému programu
folklórneho súboru (FS) Očovan pod názvom V Očovej doma.
V sobotu 12. augusta dopoludnia sa v Remeselnom dvore (RD) uskutoční vernisáž výstavy
Stredoslovenského múzea v Banskej Bystrici pod názvom Čepiec – pýcha vydatej ženy a tiež
výstava domácich krojov. Dopoludnie bude v Remeselnom dvore navyše venované deťom
s programom detských účastníkov festivalu a školičke tanca.
V areáli futbalového štadióna sa popoludní okrem detských FS Poľana z Očovej, ktorý si
pripomína 55. výročie vzniku, Stožkárik zo Stožku, Zornička zo Zvolena a Šťastné detstvo
z Brezna, predstavia aj dedinské FSk z Pliešoviec, Sebechlieb, Zvolenskej Slatiny a Poník.
Večer sa v hudobnom programe Sama Smetanu prestaví ľudová hudba Juraja Pecníka,
Gajdošská dvojka a Renáta Plevjaková z Oravskej Polhory, FSk Telgárt, ľudová hudba
Pokošovci, Karol Kočík a ľudová hudba zo Suchej Hory. V druhej časti programu vystúpi
jubilujúci FS Hriňovčan, FS Urpín, FSk Goral Suchá Hora a FS Očovan. Po všetkých
vystúpeniach nasleduje ľudová zábava s ľudovou hudbou Maťa Kováča z Hrochote.
V nedeľu 13. augusta sa v RD uskutoční komorný program, venovaný najväčšiemu
slovenskému signálnemu nástroju - fujare trombite, v ktorom účinkujú Trombitáši FSk
Javorník z Lúk pod Makytou.
Popoludní v areáli štadióna vystúpi FS Rimavan a vyhodnotia súťaž o najkrajšie priečelie
a priedomie v Očovej. Festival potom vyvrcholí záverečným galaprogramom KORENE,
v ktorom účinkujú FS Váh z Liptovského Mikuláša, FS Marína zo Zvolena, FSk Kečera
z Jakuban, FSk Sliačanka z Liptovských Sliačov, FS Poľana Zvolen, FSk Goral Suchá Hora,
DFS Poľana, FSk a FS Očovan, FSk Javorník.
Počas festivalu bude k dispozícii tradičná kuchyňa Hrudy, v akcii budú rezbári a k videniu
výroba ovčieho syra, žinčice, halušiek s urdou, tkanie pokrovcov, pletenie z prútia, pečenie
domáceho chleba v tradičnej peci v RD, ale aj expozícia Mateja Bela a tradičného zariadenia
domácnosti v budove Poľnohospodárskeho družstva.
Festival podporilo Ministerstvo kultúry SR a Banskobystrický samosprávny kraj.

