Správa o činnosti Klubu slovenského folklóru Mestečko za rok 2021

Klub slovenského folklóru Mestečko v r.2021 pokračoval v rozvíjaní ľudových tradícií
napriek zložitej pandemickej situácii, nácvik ľudových tancov a piesní viacerých regiónov
Slovenska pre každého záujemcu bezplatne , reprezentoval mesto í mimo mesta v rámci
kultúry.
Od mája do septembra v r.2021 nacvičoval bohatý program v rôznych priestoroch v
Hlohovci, v Šulekove /ihrisko starej ZS/ v Leopoldove /ihrisko ZŠ, Spolková záhrada/
V októbri reštaurácia Pranier, kultúrny dom v Červeníku.
V rámci Slovenska by klub zaujal prvenstvo medzi folklórnymi kolektívami vo
variabilite priestorov na nácviky tancov na betóne, asfalte a aj nerovnom povrchu ....
Napriek zložitým podmienkam na nácvik a financovanie klubu a získania vlastných
sponzorov mimo mesta sa podarilo nacvičiť dve nové folklórne pásm a, ktoré mali úspech
u divákov mesta i okolia.
-Ameriku som zvandroval 45 m in , žartovné pásmo z oblasti Zemplína, Šariša,bohaté na
temperament folklóru týchto regiónov, karičky, čapáše , čardáše , žartovné slovo a iné
tanečné motívy.
- V tom Mestečku pri mesáčku -35 min. regonálné pásmo , v ktorom prevládajú tanečné
motívy z Trnavskej roviny, spevy a melódie prepojené na naše Mestečko , humorné slovo

Klub ich premiérovo prezentoval v rámci Leopoldovských Hodov - Ameriku som
zvandroval..
ako i na Slávnostiach spevu a tanca v Červeníku -V tom Mestečku pri Mesačku...
Dotácie na činnosť
z mesta čiastočne vykryla náklady klubu v r.2021
/nákup krojov , krojových doplnkov , čižiem, /
V klube je evidovaných 35 členov klubu a záujem o folklór sa zväčšil čo je náročne
na organizáciu klubu, oblečenie členov klubu, nácviky , choreografiu . V súčasnosti kluib má
nacvičené 4 veľké folklórne pásm a. Vytvárame novú idenditu s vlastným tzv . Mesteckým
folklórom , s tancami a piesňami úzko zviazané s rodným mestom.
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Leopoldovské hody - nedeľa -1.8.2021
Klub slovenského folklóru Mestečko sa predstavil premiérovým programom V Amerike som
zvandroval. V úvode celého programu vystúpili naši sólisti.
Scénické pásmo V Amerike som zvandroval z oblasti regiónov východného Slovenska
/Zemplín, Šariš .../, s výbornou choreografiou, bolo plné dynamiky a temperamentu.
V pásme sa striedali karičkové motívy, čerkané, čapáše, krútivé tance, čardáše, žartovné
humorné slovo, spevy.
V programe sa účinkujúci premiestnili z Americkej krčmy na valaľ Na záver programu sa
pridali do tanca a spevu všetci účinkujúci v časti zvanej haravara.
Program sa uskutočnil za nepriaznivého daždivého počasia, no í napriek tomu bo! odmenený
búrlivým potleskom divákov. Pre neutíchajúci aplauz sa záver programu dvakrát opakoval.
Členovia klubu za veľmi zložitých podmienok nacvičili v krátkej dobe, počas pandémie,
v rôznych priestoroch, i za pekelných horúčav na otvorenom ihrisku, program, ktorý si získal
srdcia divákov.
Na skúškach Klubu sa stretávajú, nacvičujú tance a piesne spoločne mládež, stredná
generácia i folkloristi v seniorskom veku. Záujem, disciplína a nadšenie pre ľudové tance
a piesne sú veľkým predpokladom na úspechy nielen na hodoch v Leopoldove.

Slávnosti hudby, spevu a tanca - Červeník - nedeľa - 8.8.2021
Klub slovenského folklóru Mestečko sa predstavil premiérovým programom V tom Mestečku
pri mesáčku na ART pódiu pri Zvonici.
V scénickom pásme, z oblasti vlastného regiónu a okolia, sa striedali tanečné motívy
Trnavskej roviny /čardáš, polka, sotýš.../. Humorné slovo o víne, spevy o víne, piesne
prepojené na Mestečko s úpravou textu, mali u publika výbornú odozvu. V závere programu
pieseň V tom Mestečku pri mesáčku, ktorú spievali všetci účinkujúci, zaujala prítomných a za
veľkého potlesku odchádzali účinkujúci zo scény.
V scénickom pásme, sa účinkujúci premiestnili do podvečerného Mestečka plného spevu,
žartovného slova, tancov mladšej i staršej generácie.
Členovia klubu vo veľmi zložitých priestorových i finančných podmienkach nacvičili v krátkej
dobe, počas pandémie, nový hodnotný program. Intenzívne stretávanie sa na skúškach
zocelilo kolektív a dosiahli sme veľký úspech na premiérovej účasti na slávnostiach v
Červeň íku.

Súťaž vo varení guľášu Červeník - 21.8.2021
Klub slovenského folklóru Mestečko sa zúčastnil súťaže vo varení guľášu Verešvársky kotlík
v Červeníku na miestnom štadióne.
Na súťaži, s medzinárodnou účasťou, sa zúčastnilo 32 družstiev. Členovia klubu vytvárali
počas akcie výbornú atmosféru s folklórnym nádychom. K našim slovenským ľudovým
piesňam sa pridávali hlavne Slováci z obce Pivnica z Vojvodiny zo Srbska. Družba Leopoldov
- Pivnica mala v Leopoldove dlhodobú tradíciu v rámci športu - futbalu. Oficiálne bola
v Leopoldove zrušená a pokračuje s obcou Červeník, Kontakty s nimi sa však i naďalej
udržujú.
Veľmi pekná akcia - výborný guľáš nášho harmonikára lančiho, folklórna atmosféra a
početná účasť utužila náš kolektív - KSF Mestečko.

Šulekovská harmonika - sobota - 4.9.2021
Členovia Klubu slovenského folklóru Mestečko sa v Šulekove predstavili časťou programu
V Amerike som zvandroval. Naše vystúpenie, v závere tradičného podujatia, za teplého
jesenného počasia, bolo veľmi pekné, dynamické, plné temperamentu a radosti z tanca a
spevu.
Môžeme povedať, že „Mestečani v Beresegu asfalt zedrali" a vyslúžili si dlhotrvajúci potiesk
prítomných, dokonca aj standing ovation. Záverečná časť nášho vystúpenia bola viackrát
opakovaná.
V programe podujatia vystúpili samostatne aj naši harmonikári - p. Ivan a Ľuboš Slávikovi,
s ktorými si s radosťou zaspievala p. Gitka Bayerová. Pán Ivan Slávik a pani Gitka Bayerová
patria medzi našich najstarších folkloristov. Parádne im to hrá a spieva aj vo veku 81 a 83
rokov.
Na záver programu si všetci prítomní harmonikári, spolu s obecenstvom, s radosťou a v
dobrej nálade, zahrali a zaspievali veľa ľudových piesní.

Kiubové sústredenie Duchonka
Členovia Klubu slovenského folklóru Mestečko strávili spoločne, v dňoch 1. - 3.10.2021,
krásne prežité chvíle spojené so spevom a tancom na Duchonke v penzióne Jazmín.
Počas týchto dní cvičili, viac fázovo, prepotili tričká, oživovali svoj bôhatý program. V krásnej
prírode v penzióne pri jazere si oddýchli a utužovali kolektív. Všetci si odniesli domov tie
najkrajšie spomienky.

Klub slovenského foftuéfts

Mectt&o

IČO; 53 383 389
l.mája 377/ 44, 970 41 Leopoldov

