Tlačová konferencia
TAKÍ SME
IX. ročník medzinárodného folklórneho festivalu

9.9.2016, 13.00, Okresný úrad Levice
I. Stručne o podujatí:
15. až 18. septembra 2016 sa uskutoční IX. ročník medzinárodného folklórneho
festivalu TAKÍ SME. Festival prebehne v piatich obciach okresu Levice: Levice, Šahy,
Želiezovce, Čata a Plavé Vozokany. Počas štyroch dní festivalu divákovi priblížime
vysokú estetickú úroveň a nesmiernu rozmanitosť jednotlivých regionálnych
osobitostí nášho ľudového umenia. "Tanečnou karavánou" po okrese zabezpečíme
vzájomné poznávanie rôznych kultúr prostredníctvom predstavenia folklóru a tradícií.
Festivalom podporujeme myšlienku neizolovať ľudovú kultúru od súčasných
spoločenských a kultúrnych trendov. Cieľom je zapájať a zvyšovať informovanosť o
význame nehmotného kultúrneho dedičstva najmä medzi mladou generáciou.
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Hlavným organizátorom festivalu je už deviaty rok Regionálne osvetové stredisko
v Leviciach (ROS) v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja
(NSK).
Podujatie sa koná pod záštitou ministra kultúry Slovenskej republiky Mareka
Maďariča.
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia (FPU).
Partner podujatia: Slovenské elektrárne (SE).
Festival realizujeme s finančnou podporou: FPU, SE, Úrad vlády SR (UV SR), Mesto
Levice
Spoluorganizátor: Obec Čata, Obec Plavé Vozokany, Mesto Levice, Mesto Želiezovce,
Mesto Šahy, OC Dituria, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza v
Leviciach, Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach.,
Riaditeľka festivalu: Alžbeta Sádovská
Hlavná koordinátorka projektu: Estera Juhászová, metodička ROS v Leviciach/folklór

II. Účinkujúci:
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Počas štyroch dní budú na piatich miestach účinkovať:
Zahraničné folklórne súbory:
1. DFS Tecza Poľsko (Radzikow)
2. FS Katowice Poľsko (Katowice)
3. DFS Kis-Bokréta Maďarsko (Ráckeve)
4. FS Kéve Maďarsko (Ráckeve)
5. FS Juliana Slovinsko (Hrušica)
6. FS Poľana Česko (Brno)
7. FS Yeditepe Tureckoä (Istanbul)
Ostatné:
8. Campana Batucada bubenícka skupina Nitra
9. Mažoretky Mladosť Tekovské Lužany
10. EMotion dance crew Levice
11. FS Vatra Tlmače
12. SS Trnky Tlmače
13. FS Praslica Kozárovce
14. FS Rozmajrín Podlužany
15. FS Tekovan Starý Tekov
16. ĽH Miroslava Vargica Veľké Kozmálovce
17. MSS Veselí chlapi Veľké Kozmálovce
18. DFS Pitypang Levice
19. DFS Radostník Levice
20. FS Vozokanka Plavé Vozokany
21. DFS Bellő Hurbanovo
22. Citarová skupina Sazdice
23. DFS Apró Kincső Želiezovce
24. FS Kincső Želiezovce
25. ĽH Gereben Želiezovce
26. Páví krúžok Kesztölc Maďarsko
III. Priebeh podujatia:
Viď plagát k podujatiu
Festival začína vo štvrtok 15.9.2016 o 17.00 hod. v DK Čata „Otváracím ceremoniálom
a s galaprogramom“ za účasti zahraničných hostí festivalu.
V piatok 16.9.2016 od 10.00 do 11.30 prebehnú výchovné koncerty a tanečný dom
zahraničných folklórnych kolektívov v OC Dituria Leviciach, na ZŠ s vyučovacím
jazykom maďarským Gyulu Juhásza v Leviciach, ako aj na Katolíckej spojenej škole sv.
Vincenta de Paul v Leviciach.
Živou pozvánkou začíname 16.9.2016 na Námestí hrdinov v Leviciach o 15.30.
Bubenícka skupina Campana Batucada z Nitry, mažoretky Mladosť z Tekovských Lužian
a EMotion dance crew z Levíc vás určite očaria a naladia na ďalší program, ktorým
bude pôsobivý sled tanečných, hudobných a vokálnych prezentácií v „tradičnom
krojovanom sprievode“ so začiatkom o 16.00 na trase od Námestia hrdinov
k Športovej hale za účasti všetkých hostí festivalu.

So začiatkom o 17.00 v Športovej hale nasleduje otvárací ceremoniál
s galaprogramom „Folklór spája národy“.
V prvom bloku programu „Začíname a končíme s tancom“ sa odprezentujú folklórne
súbory a skupiny z okresu Levice. Druhý blok Hosť do domu bude nepochybne patriť
medzi príťažlivé programové číslo kde sa predstavia zahraničné folklórne súbory.
Tanečná karavána sa po okrese Levice rozbehne tretí deň festivalu - v sobotu
17.9.2016.
V Šahách sa na Hlavnom námestí predstavia folklórne kolektívy z Poľska, Čiech, zo
Slovinska a z Turecka na predvedú svoje choreografie na „XXXV. ročníku Dní kultúry
v Honte“.
Unikátom nášho tradičného kultúrneho dedičstva je aj štýl tanca pod názvom
„verbunk z Dolného Pohronia“. Preto organizátor VIII. Pohronskej verbovačky
v Želiezovciach zakomponoval do svojho programu našich zahraničných účastníkov
Takí sme – tanečníkov – s cieľom poukázať na tento jedinečný štýl tanca. Doobeda sú
pre tanečníkov pripravené tanečné a hudobné tvorivé dielne a o 16.00 sa zúčastnia
Pohronskej verbovačky. Medzinárodný tanečný dom o 20.00 v Dome kultúry zakončí
celodenný maratón tanca a hudby..
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V nedeľu 18.9.2016, štvrtý deň festivalu, navštívime so zahraničnými folklórnymi
súbormi Plavé Vozokany. Slávnostná ekumenická svätá omša v evanjelickom kostole
za účasti zahraničných súborov bude o 10.00. Galaprogram, ako aj záverečný
ceremoniál festivalu Takí sme, začne o 15.00 v Dome kultúry. Pri príležitosti 30.
výročia založenia folklórnej skupiny Vozokanka, ktorá nám predvedie „koštovku“
svojej tvorby, zahraničné kolektívy zatancujú svoje posledné šieste festivalové
vystúpenie, kedy dáme bodku za IX. ročníkom folklórneho festivalu Takí sme!

IV. Rozpočet:
Projekty a granty:
1. Fond na podporu umenia: 15.000,- €
2. Slovenské elektrárne: 1.500,- €
3. Úrad vlády SR: 1.000,- €
4. Mesto Levice: 1.000,- €
5. Regionálne osvetové stredisko v Leviciach a Nitriansky kraj: 5.000,-€
Spolu: 23.500,- €
Dôležitú súčasť rozpočtu tvoria finančné prostriedky, ktoré do projektu vložili
spoluorganizátori akcie: (poskytnutie občerstvenia pre účastníkov, personálne
obsadenie, ozvučovanie a i.)
1. Mesto Želiezovce (Ondrej Juhász, primátor)
2. Mesto Levice (Štefan Mišák, primátor., Mestská polícia Levice, ORPZ Levice)
3. Mesto Šahy (Štefan Gregor, primátor)
4. Obec Čata (Marian Csákvári, starosta)
5. Obec Plavé Vozokany (Kornélia Sádovská, starostka)

6. OC Dituria (spolupráca aj s Materskou školou, P. O. Hviezdoslava s Katarínou
Olejárovou – výchovný koncert pre najmenších) – viď program
7. ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza v Leviciach(Csilla
Andruska) – výchovný koncert, viď program
8. Katolícka spojená škola sv. Vincenta de Paul v Leviciach (Mária Farkašová) –
výchovný koncert, viď program

Rozpočet po položkách:
1. DFS Tecza Poľsko - súbor prichádza na vlastné náklady na základe účastníckeho
poplatku 50,00€/os (hradíme ubytovanie a stravu)
2. FS Katowice Poľsko (hradíme ubytovanie a stravu)
3. DFS Kis-Bokréta Maďarsko (hradíme ubytovanie a stravu)
4. FS Kéve Maďarsko (hradíme ubytovanie a stravu)
5. FS Juliana Slovinsko- súbor prichádza na vlastné náklady na základe účastníckeho
poplatku 50,00€/os (hradíme ubytovanie a stravu)
6. FS Poľana Česko (hradíme ubytovanie a stravu)
7. FS Yeditepe Turecko – súbor prichádza na vlastné náklady na základe účastníckeho
poplatku 50,00€/os (hradíme ubytovanie a stravu)
Predpokladaný príjem: 4.500,00 € - finančné prostriedky sa použijú na ubytovanie a stravu (4
dni) - DFS Tecza Poľsko, FS Juliana Slovinsko, FS Yeditepe Turecko
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Použitie finančných prostriedkov po položkách (zaokrúhlene):
- cestovné náklady súborom: 0,00€
- prenájmy priestorov na 4 dni (4xKultúrne domy, Športová hala, iné priestory):
2.000,00€
- honoráre: inšpície, programová rada, autorské odmeny (preklady a tlmočenie),
výroda DVD, fotografovanie, vystúpenie umelcov – ľudová hudba ŠH,
moderovanie a i.: 4.600,00€
- propagácia (plagáty, pozvánky, letáky, baner, roll up´s, medializácia podujatia
v médiách, reklamné predmety – tričká, perá, náramky, odznaky, tašky,
upomienk.predmety: 3.000,00€ - viď mediálny plán Takí sme“
- strava pre účastníkov festivalu na 4 dni: 4.000,- €
- ubytovanie zahraničných súborov na internátoch na 4 noci (Turecko 5 nocí)
4.500,- €
- ozvučovanie: 1.600,00€ (Š.Hala, Čata, Plavé Vozokany, Námestie Levice)
- poštovné, kancelárske potreby, telefón a internet: 400,00€
- materiál: 1.100,- €
- ostatné – reprezentačné - recepcia, prijatie hostí, folklórny klub (4 dni, cca 500
osôb spolu): 1.000,- €
- Zdravotná služba SČK Levice (4 dni) – 200,00€
- nepredpokladané výdavky – rezerva – 1.100,- €
spolu: 23.500,000€

V. UBYTOVANIE zabezpečujeme len pre zahraničných účastníkov (spolu cca 200)
Miesto: Internát Obchodnej akadémie v Leviciach, Internát SOŠ Pod amfiteátrom 7
a internát Stredná poľnohospodárska škola
1. DFS Tecza Poľsko
2. FS Katowice Poľsko
3. DFS Kis-Bokréta Maďarsko
4. FS Kéve Maďarsko
5. FS Juliana Slovinsko
6. FS Poľana Česko
7. FS Yeditepe Turecko
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VI. STRAVA: 15.- 18.9.2016
ROS zabezpečuje (a hradí) stravovanie v spolupráci s SČK Levice nasledovne:
štvrtok 15.9. obed (len zahraničné súbory) 1. DFS Tecza Poľsko
2. FS Katowice Poľsko
3. DFS Kis-Bokréta Maďarsko
4. FS Kéve Maďarsko
5. FS Juliana Slovinsko
6. FS Poľana Česko
7. FS Yeditepe Turecko
piatok 16.9. raňajky (len zahraničné súbory)
piatok 16.9. obed (ŠH, účastníkom domácim - Začíname a končíme s tancom, viď
program)
piatok 16.9. suchá večera (táto aj je aj pre všetky zúčastnené skupiny v Galaprograme!
spolu cca 400, výdaj SČK v ŠH)
sobota 17.9. raňajky(len zahraničné súbory)
nedeľa 18.9. raňajky (len zahraničné súbory)
nedeľa 18.9. suchá večera (cestovný balíček len pre zahraničné súbory)
pondelok 19.9. raňajky (len Turecko)

stravovanie zabezpečujú aj obce a školy - podľa programu:
štvrtok 15.9. večera Čata(len zahraničné súbory)
piatok 16.9. obed OC Dituria, (len zahraničné súbory)
piatok 16.9. obed, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza v Leviciach (len
zahraničné súbory)
sobota 17.9. obed Šahy (len zahraničné súbory)
sobota 17.9. večera Želiezovce (len zahraničné súbory)
nedeľa 18.9. obed Plavé Vozokany (len zahraničné súbory)

VII. Mediálny plán/propagácia podujatia v médiách
Viď osobitú prílohu
Dostupná aj na www.roslevice.sk

VIII. Propagačný materiál
- pozvánky, plagáty, letáky, tričká, perá, náramky, odznaky, roll ´up, baner ŠH,
šúpolienky (pre súbory), tašky

vstup voľný

Vstup je voľný.
Pozývame všetkých – deti, rodičov, starých rodičov...
Zmena programu vyhradená.
Podrobný program: www.roslevice.sk
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