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HORNONITRIANSKE FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI UŽ TENTO VÍKEND 
 
V dňoch 27. – 28. júna 2014 sa v prievidzskom lesoparku koná 29. ročník Hornonitrianskych fol-
klórnych slávností. Podujatie je súčasťou projektu cezhraničnej spolupráce Hornonitrianske fol-
klórne leto. 
 
Medzi sprievodné podujatia slávností patrí prezentácia ľudových plastík zo sochárskeho sympózia zdo-
biaca exteriér lesoparku, výstava fotografií „Folklór vo fotografii“, prezentácia tradičných textilných ľudo-
vých techník, tvorivé dielne pre deti pod odborným vedením ľudových umelcov. Zároveň si môžu náv-
števníci odniesť suvenír z jarmoku ľudových remesiel a ochutnať jedlá tradičnej kuchyne hornej Nitry. Na 
všetky podujatia je vstup voľný. 
 
 
Program Hornonitrianskych folklórnych slávností 
 
23. - 27. jún 2014 Sochárske sympózium drevenej plastiky / Lesopark Prievidza 
25. 6. 2014 o 16:30 Slávnostné predstavenie výstavy Mateja Surovčeka – drevorezba, maľba / Galéria 
Regionart RKC v Prievidzi 
26. 6. 2014 o 18:00 Zbierky na móle - O chlebíku / Hornonitrianske múzeum v Prievidzi 
  
27. jún 2014 (piatok) - Lesopark Prievidza 
14:00 Škola tanca I. 
16:00 Vernisáž sochárskeho sympózia drevenej plastiky 
16:30 Slávnostné otvorenie slávností 
Veselože... mozaikový program detských folklórnych súborov regiónu hornej Nitry 
18:00 Náš jubilant - folklórna skupina Hájiček Chrenovec – Brusno 
19:00 "Gdo chce pekne gajduvať" - komponovaný program gajdošov 
20:00 Vitajte - folklórny súbor Kopaničár (Starý Hrozenkov, ČR) 
21:00 Hosť slávností - Ľudová hudba Muzička (Bratislava) 
 
28. jún 2014 (sobota) - Lesopark Prievidza 
15:00 Škola tanca II. 
16:30 Odrobiny z gajdošského programu 
17:00 Medailón Detskej ľudovej hudby spod Rokoša 
17:30 Stretnutie – vystúpenie folklórnych skupín zamerané na tradície spojené s odchodmi za prácou, 
na vojnu... 
20:00 Jubilant – folklórny súbor Vtáčnik Prievidza 
21:00 Rozprávka o Šípkovej Ruženke – detský folklórny súbor Malý Vtáčnik Prievidza 
 
 
Podujatie pripravuje Regionálne kultúrne centrum v Prievidzi v spolupráci s Trenčianskym samospráv-
nym krajom, mestom Prievidza, Kultúrnym a spoločenským strediskom Prievidza, Hornonitrianskym mú-
zeom v Prievidzi, TEZAS spol. s r.o. Prievidza, Strednou odbornou školou obchodu a služieb Prievidza, 
Oblastným pracoviskom a Miestnym odborom Matice slovenskej v Prievidzi. 
 



 

 

 


