
Prvé desaťročie za nami – úspešne zvládnuté! 

TAKÍ SME X. ročník medzinárodného folklórneho festivalu  

 13. až 17. septembra 2017 sa uskutočnil X. ročník medzinárodného folklórneho festivalu TAKÍ SME. 
Festival prebiehal v siedmich obciach okresu Levice: Levice, Šahy, Želiezovce, Kozárovce, Sikenica, 
Zbrojníky a Horné Semerovce. Počas piatich dní festivalu sme divákovi priblížili vysokú estetickú 
úroveň a nesmiernu rozmanitosť jednotlivých regionálnych osobitostí nášho ľudového umenia. 
"Tanečnou karavánou" po okrese sme zabezpečili vzájomné poznávanie rôznych kultúr 
prostredníctvom predstavenia folklóru a tradícií. Festivalom sme podporili myšlienku neizolovať 
ľudovú kultúru od súčasných spoločenských a kultúrnych trendov. Cieľom bolo zvyšovať 
informovanosť o význame nehmotného kultúrneho dedičstva najmä medzi mladou generáciou a 
sprístupňovať kultúrne podujatia aj záujemcom, ktorí nebývajú v okresnom meste. Zúčastnilo sa ho 
140 zahraničných a 280 domácich účinkujúcich, 22 zoskupení/skupín/súborov.  

Hlavným organizátorom festivalu bolo už po desiatykrát Regionálne osvetové stredisko v Leviciach v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja .  

Podujatie sa konalo pod záštitou štátneho tajomníka Ministra kultúry Slovenskej republiky Konráda 
Rigó.  

Hlavným partnerom podujatia bol Fond na podporu umenia. 

Festival sme realizovali s finančnou podporou FPU, UV SR, Mesta Levice. Spoluorganizátormi boli 
obce Kozárovce, Horné Semerovce, Zbrojníky, Sikenica, Mesto Levice, Želiezovce, Šahy, OC Dituria, ZŠ 
s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza v Leviciach, IV. Základná škola v Leviciach.  

Účinkujúcimi boli zahraničné folklórne súbory: mládežnícky folklórny súbor KISBIHARI, Budapešť, 
Maďarsko, folklórny tanečný súbor NASHENCHETA, Pleven, Bulharsko, folklórny súbor  
ELECTROPORCELAN  Arandjelovec, Srbsko a Kultúrno umelecké zoskupenie SLOBODA RUMENKA, 
Novi Sad, Srbsko. Ostané kolektívy, súbory: Jamadan, bubenícka skupina, Bratislava, Mažoretky 
Mladosť, Tekovské Lužany, ľudoví rozprávači Mária Kropáčová a Juraj Matiaš z Veľkého Krtíša, ŠTK 
Junilev, Levice, FSk PRASLICA, Kozárovce, FS Volosán, Pukanec, TS Nádas, Farná, MFS Kincső, 
Želiezovce, DFS Apró Kincső, Želiezovce, DFS PITYPANG, Levice, DFS Sendergő, Šahy, Ľudová hudba 
Gereben, Želiezovce, DFS Ďatelinka, V. ZŠ Levice., Chodci na chodúľoch Szárnyas Sárkányok 
Tiszafüred, Maďarsko.  

Festival začal v stredu 13.9.2017 o 17.00 hod. v DK Sikenica a DK Zbrojníky „Otváracím 
ceremoniálom“ a s „galaprogramom“ súbežne za účasti zahraničných hostí festivalu: Dom kultúry 
Sikenica- Kultúrno umelecké zoskupenie Sloboda Rumenka, Novi Sad, Srbsko  a Folklórny tanečný 
súbor NASHENTECHA Pleven, Bulharsko. V Dome kultúry Zbrojníky- MFS Kisbihari z Maďarska a 
ELECTROPORCELAN  Arandjelovec, Srbsko. Vo štvrtok 14.9.2017 (druhý deň festivalu) od 10.00 do 
11.00 prebehli  výchovné koncerty a tanečný dom zahraničných folklórnych kolektívov v OC Dituria v 
Leviciach (folklórny súbor  ELECTROPORCELAN  Arandjelovec, Srbsko a Kultúrno-umelecké 
zoskupenie Sloboda Rumenka, Novi Sad, Srbsko) na ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu 
Juhásza v Leviciach (MFS Kisbihari, Maďarsko), ako aj na IV. Základnej škole v Leviciach (Folklórny 
tanečný súbor NASHENTECHA Pleven, Bulharsko).  



O 14.00 prebehlo  prijatie zahraničných hostí festivalu a domácich účinkujúcich v hoteli Golden Eagle 
s riaditeľkou ROS Alžbetou Sádovskou. O 15.30 prišlo na rad sadenie lipky „strom festivalu Takí sme“ 
za účasti zahraničných hostí festivalu a domácich účinkujúcich na nádvorí Tekovského múzea  
v Leviciach.  

Živou pozvánkou sme začínali na Námestí hrdinov v Leviciach o 15.00. Bubenícka skupina Jamadan z 
Bratislavy, mažoretky Mladosť z Tekovských Lužian, ŠTK Junilev a aj ľudoví rozprávači Juraj Matiaš a 
Mária Kropáčová (folklórna skupina Bažalička z Plachtiniec – Príbeliec) sa postarali o dobrú zábavu 
a naladili nás na ďalší program, ktorým bol pôsobivý sled tanečných, hudobných a vokálnych 
prezentácií v „tradičnom krojovanom sprievode“ so začiatkom o 16.00, na trase od Námestia hrdinov 
do CK Junior, za účasti všetkých hostí festivalu. 

So začiatkom o 17.00 v kinosále CK Junior Levice nasledoval otvárací ceremoniál s galaprogramom 
„Folklór spája národy“. V prvom bloku programu „Začíname a končíme s tancom“ sa odprezentovali 
folklórne súbory a skupiny z okresu Levice. Druhý blok Hosť do domu nepochybne patril medzi 
príťažlivé programové číslo, kedy sa predstavili zahraničné folklórne súbory.  

 Tanečná karavána sa po okrese Levice rozbehla  v tretí deň festivalu - v piatok 15.9.2017. V Šahách sa 
na Hlavnom námestí predstavili zahraničné folklórne kolektívy na „XXXVI. ročníku Dní kultúry v 
Honte“ od 16.00 do 17.45. 

Štvrtý deň, 16.9.2017. Unikátom nášho tradičného kultúrneho dedičstva je aj štýl tanca pod názvom  
„Sallaiho verbunk z Dolného Pohronia“. Preto organizátor IX. Pohronskej verbovačky v Želiezovciach 
zakomponoval do svojho programu našich zahraničných účastníkov Takí sme – tanečníkov – s cieľom 
poukázať na tento jedinečný štýl tanca. Dopoludnia boli pre tanečníkov pripravené tanečné a 
hudobné tvorivé dielne a o 16.00 na Nám. Sv. Jakuba sa zúčastnili Pohronskej verbovačky. 
Medzinárodný tanečný dom o 20.00 v dome kultúry zakončil celodenný maratón tanca a hudby.  

Piaty deň festivalu 17.9.2017 sme so zahraničnými folklórnymi súbormi navštívili Kozárovce a Horné 
Semerovce. Svätá omša prebehla v Horných Semerovciach za účasti zahraničného súboru  o 9.30. 
Galaprogram, ako aj záverečný ceremoniál festivalu Takí sme sa začal o 15.00 v Dome kultúry 
Kozárovce aj Horné Semerovce súbežne.  

Medzinárodný folklórny festival „takí sme“ má neopakovateľnú atmosféru sršiacu elánom, radosťou 
a spolupatričnosťou. Zároveň je to priestor pre načerpanie inšpirácie a poučenia, tak nevyhnutný pre 
umelecký rast každého jedného z nás. Verím, že táto prehliadka, tento chrám ľudského snaženia, 
radosti a ochoty rozdávať rástol a ešte veľmi dlho sa ponesie v srdciach zúčastnených vôňa lásky k 
spevu a hudbe. Dovoľte mi, aby som sa v mene ROS v Leviciach poďakovala každému za spoluprácu, 
ktorú odviedli pri príprave a realizácii X. ročníka "Takí sme" v Leviciach. Ďakujeme a dovidenia o rok. 
 
Ester Juhászová, ROS Levice 
 


