Folklórne slávnosti Podhorie 2019
SPRIEVODNÉ PODUJATIA- SOBOTA

Remeselný dvor – 11,00 – 18,00 hod
Školička tanca pre deti – 12,30 – 13,00 hod, 14,30 – 15,00 hod, 18,00 – 18,30 hod
/tanečné pódium za amfiteátrom/
Expozícia bábok – 10,00 – 20,00 hod /v budove amfiteátra/
Detské tvorivé dielne, maľovanie na tvár – 11,00 – 18,00 hod
Ţivé „človeče nehnevaj sa“, obrie puzzle - 11,00 – 18,00 hod
Foto kútik – 12,00 – 18,00 hod
Koníky – 11,00 – 18,00 hod
Bábkové divadlo Lienka – 13,00 – 13,35 hod /na malom pódiu/
Výstava krojov a fotografií – 11,00 – 18,00 hod /v priestoroch ihriska/

Folklórne slávnosti Podhorie 2019
PROGRAM - PIATOK
Piatok 28.6.2019 /prírodný amfiteáter/
19,00 hod – Privítanka – otvorenie folklórnych slávností
Účinkujú: FSk Podhorčan z Podhoria, FS Hron zo Ţiaru nad Hronom
Programom sprevádza: Lucia Turiničová
19,30 – 21,00 hod – My Technikári – profilový program súboru
Účinkuje: ľudová hudba, dievčenská spevácka skupina, tanečná zloţka súboru
Technik, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
21,30 – 22,30 hod – Pri muzike /za prírodným amfiteátrom/
Účinkujú: ľudová hudba FS Hron zo Ţiaru nad Hronom a ľudová hudba FS Technik
STU z Bratislavy

Vstupné:
1 deň – 7 EUR / zľavnené* 4 EUR
2 dni – 10 EUR / zľavnené* 5 EUR
*Zľavnené vstupné sa vzťahuje na deti vo veku od 6-15 rokov, dôchodcov do 70 rokov a ZŤP
Deti do 6 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov – zdarma

Zakúpené vstupenky sa vzťahujú aj na všetky sprievodné podujatia slávností vrátane
večernej zábavy.
Kúpou vstupenky, aktívnou účasťou na programe, alebo svojim pohybom v areáli Amfiteátra
v termíne 28.6.-29.6.2019, dávate súhlas na zhotovovanie fotografického a videozáznamu z
podujatia. V prípade nesúhlasu máte moţnosť vyhnúť sa snímanému priestoru, prípadne
kedykoľvek účinne namietať proti vyhotovovaniu obrazového/obrazovo-zvukového záznamu
svojej osoby. V tomto prípade bude vaša podobizeň anonymizovaná.

Folklórne slávnosti Podhorie 2019
PROGRAM - SOBOTA
Sobota 29.6.2019 /prírodný amfiteáter/
10,30 – 11,45 hod Kolo, kolo, koliesko – program detských súborov a kolektívov
Účinkujú: deti z MŠ v Podhorí, deti z MŠ Sv.Františka Assisiho z Banskej Štiavnice,
DFS Podhorčanček, DFS Tekovanček zo Starého Tekova, deti zo Svätého Antona,
deti z Vyhní
15,00 – 16,30 hod – Od vrkoča po šatku, od koníka po klobúk – tematický
program zameraný na ţivotné etapy dievčat a chlapcov
Účinkujú: FS Tekovanček zo Starého Tekova, FS a FSk Podhorčan z Podhoria, deti
zo Svätého Antona, SSk Baďančanka z Baďana, FS Hron zo Ţiaru nad Hronom, MZ
Kúcané z Kútú, FS Technik STU z Bratislavy
17,00 – 18,00 hod – Krása vekom zdobená – krojová prehliadka
Účinkujú: FS Technik STU z Bratislavy, FS Podpoľanec z Detvy, FS Podhorčan
z Podhoria, MZ Kúcané z Kútú, DFS Tekovanček zo Starého Tekova
Programom sprevádza: Lucia Turiničová
18,30 – 20,00 hod - Podpoľanci v tanci - profilový program súboru
účinkuje: ľudová hudba, dievčenská spevácka skupina, tanečná zloţka súboru
Podpoľanec z Detvy
20,30 – 21,00 hod – do tanca hrá ľudová hudba
21,00 hod – zábava / za prírodným amfiteátrom / do tanca hrá DJ Vlado

