
Š T V R T O K 2 8 . J Ú L 2 0 1 1
15.00 h Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Makovického dom
NÁJDENÉ STRUNY STRATENÝCH NÔT
VERNISÁŽ VÝSTAVY ĽUDOVÝCH HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
Z TERCHOVSKEJ DOLINY

17.00 h Kultúrny dom Andreja Hlinku
TERCHOVSKÁ MUZIKA A JEJ HOSTIA
MUZIKANTI A SPEVÁCI Z DOMOVA I ZO SUSEDNÝCH KRAJÍN

účinkujú:
Ťažká muzika, Trio z Chotára, Heligonkári z Rovne,
Ženy spod Rozsutca, Nebeská muzika,
goralská muzika Zakopiany zo Zakopaného (PL),
CM Čardáš z Vlčnova (CZ), FS Piliš z Mlynkov (H), Hnojňané
námet, scenár: Ondrej Demo, Rudolf Patrnčiak,
(V spolupráci so Spolkom hudobného folklóru pri SHÚ Bratislava
a štúdiom RTVS v Banskej Bystrici; program v priamom prenose
RTVS)

S O B O T A 3 0 . J Ú L 2 0 1 1
10.00 h Vysunutá expozícia Považského múzea
REMESKLO. MILAN OPALKA – Výber z tvorby
VERNISÁŽ VÝSTAVY JUBILUJÚCEHO TERCHOVSKÉHO VÝTVARNÍKA

Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami
11.00 – 11.15 h ĽH Sokolie zo Skalice
11.20 – 11.35 h Štefan Kubačák s vnučkou Katkou
11.40 – 11.55 h Nadšenci terchovskej muziky z „dolniakov“
12.00 – 12.30 h DsFS Dúbravček

13.00 h Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami
RATOLESTI
DETSKÝ PROGRAM

účinkujú: DsFS Terchovček, FS Chotár a DsFS Chotárik,
Zázrivček, Javorníček, Martinka Bobáňová, FS Terchovec,
ĽH Vavrekovci z FS Skorušina, Heligonkári z Novej Bystrice
moderátor: Igor Kovačovič, scenár, réžia: Miloš Bobáň

Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami
15.30 – 15.45 h FS Chotár
15.50 – 16.30 h Seniori I.
16.40 – 16.55 h Terchovská muzika Pupov
17.00 – 17.40 h Hnojňané a Cifra
17.45 – 18.45 h Tanečný dom (pre všetkých)
tance z Terchovej učia: S. Marišler, F. Morong, M. Mihočková
tance z Turzovky učia: V. Michalko, S. Dikaszová
hrá: Muzička

22.30 h Amfiteáter Nad bôrami, mokrý variant: šapitó

„TERAZ VÁM VYHRÁVA...”
SOBOTŇAJŠÍ GALAPROGRAM

účinkujú: Nebeská muzika a jubilant Alojz Mucha,
Trombitáši Štefánikovci, Čarovné ostrohy a orchester,
Hudaki Village Band (Ukrajina), VFS Jánošík,
Cimbálová muzika Kunovjan z Uherského Hradiště (CZ),
Husľovačka (Muzička, Mišo Noga, Dragúni,
Klub milovníkov autentického folklóru),
Terchovský symfonický orchester (dirigent Rudolf Patrnčiak)
moderátor: Marek Ťapák, scenár, réžia: Vladimír Moravčík

OHŇOSTROJ

23.00 h Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami
BOROVIENKA z LANČÁRA
ĽUDOVÁ VESELICA

N E D E Ľ A 3 1 . J Ú L 2 0 1 1
8.30 h Kostol sv. Cyrila a Metoda
SVÄTÁ OMŠA ZA NOSITEĽOV ĽUDOVÝCH TRADÍCIÍ

10.00 h Areál pred obecným úradom
„A VERU POŠIBAJ KONÍČKA VE VOZE“
KONSKÝ VOZOVÝ SPRIEVOD Z TERCHOVEJ DO VRÁTNEJ
scenár, réžia: Ján Miho

11.00 h Areál pod sochou Juraja Jánošíka

FS URPÍN

12.30 h Areál pod sochou Juraja Jánošíka
„KONÍČEK SIVASTÝ, PRENES MA CEZ MOSTY...“
PREDSTAVOVANIE FURMANOV A MUZÍK
scenár, réžia: Ján Miho

14.30 h Amfiteáter Nad bôrami, mokrý variant: šapitó
PRECHÁDZKY PO KRAJI
FINÁLE 49. ROČNÍKA JÁNOŠÍKOVÝCH DNÍ

účinkujú:
T12 a, fujarista Jozef Stankovič z Vrútok,
DsFS Turiec pri Juniorklube z Martina,
FS Skorušina z Liesku, FSk Kriváň z Východnej,
FS Drevár z Krásna nad Kysucou, FS Rozsutec zo Žiliny,
Janka Holeštiaková a Veľký dom z Čadce, Chimera, AYA
moderátor: František Výrostko; scenár, réžia: Peter Cabadaj
pod záštitou predsedu Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára

OBEC TERCHOVÁ, Žilinský samosprávny kraj - Krajské kultúrne stredisko v Žiline, Mesto Žilina

srdečne pozývame na 49. ročník

28. - 31. JÚL 2011

Považské múzeum – Expozícia Jánošík a Terchová;
budova obecného úradu, exteriér pred expozíciou
NÁVRATY K JÁNOŠÍKOVI A REMESLÁM

29. – 31. 7. 2011, 9.00 – 17.00 h
TERCHOVSKÁ DOLINA
VÝSTAVA O ŠPECIFIKÁCH KULTÚRNEJ KRAJINY MIKROREGIÓNU
TERCHOVSKÁ DOLINA

30. 7. 2011, 10.00 – 17.00 h
STARÁ BABA ČAROVALA
PREHLIADKA JÁNOŠÍKOVEJ EXPOZÍCIE S ANIČKOU A STAROU
PRIADKOU ALEBO STRETNUTIE S JURKOVÝMI OSUDOVÝMI ŽENAMI

KOLÍSKA REMESELNÝCH NÁPADOV
PREZENTÁCIA REMESIEL A ŠKOLA REMESIEL

RAZENIE JÁNOŠÍKOVHO DUKÁTA
RAZENIE DUKÁTA S MOTÍVOM JÁNOŠÍKA

30. 7. 2011, 14,00 h
SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE SOCHY JÁNOŠÍKA
PRED BUDOVOU OBECNÉHO ÚRADU SO SPRIEVODNÝM PROGRAMOM
garant: Považské múzeum v Žiline

P I A T O K 2 9 . J Ú L 2 0 1 1
17.00 h Šapitó pod amfiteátrom Nad bôram
Z DOLINY SA OZÝVA, ŽE SA SPIEVAŤ ZAČÍNA
KRAJSKÝ PROGRAM

účinkujú:
Helenka Záhradníková, DsFS Stavbárik, FS Rovňan,
FSk Divinčan, FSk z Kolárovíc, FS Považan, FS Váh
scenár, réžia: Danka Šedová, Tibor Mahút

20.30 h Amfiteáter Nad bôrami, mokrý variant: šapitó
„VERUŽE SI SPIEVAJ, TERCHOVSKÁ DOLINA...”
TERCHOVSKÝ VEČER

účinkujú:
DsFS Chotár, Heligonkári z Rovne,
Terchovská muzika Pupov, ĽH Juraja Jánošíka,
Zbojnícka muzika, Ťažká muzika,
Terchovská muzika Sokolie, Hanuliakovci z Martina,
ĽH z Lutíš, Ženy spod Rozsutca, Trio z Chotára,
„Terchovskí dôchodci“, FS Terchovec,
Spevácka skupina Podolie, Miloš Bobáň,
Ján Miho a Chvastekovci,Spevácka skupina Tišina,
Oprášené krpce (seniori zo žilinských súborov)
moderátor: Rado Pažej,
scenár, réžia: Vincent Krkoška

23.00 h Šapitó pod amfiteátrom Nad bôrami
TANEČNÁ PÁRTY RÁDIA ZET
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NEBESKÁ MUZIKA
ŠTVRTOK 28. júl 2011 Kultúrny dom A. Hlinku 17.00 h

Nebeská muzika je world music z kraja Jánošíka, ktorá hrá a spieva
vlastnú tvorbu, inšpirovanú rodnými terchovskými motívmi. Osobitý štýl
však vyviera z dôkladnej znalosti bohatého kultúrneho dedičstva Ter-
chovej. Hudobníci si uvedomujú, že ich inštrumentálny prejav nemôže
tvrdošijne lipnúť na často už prekonaných výrazových postupoch a prin-
cípoch. S týmto úsilím korešponduje v ostatnom čase aj používanie hu-
dobných nástrojov. Počas Jánošíkových dní budú mládenci hrať vo štvr-
tok na „škatuľových“ a v sobotu na elektrických nástrojoch. „Klasické“
inštrumenty budú teda chýbať, no na druhej strane zas platí tvrdenie, že
Nebeská muzika je prvou elektrickou terchovskou muzikou na svete!

TRIO Z CHOTÁRA
PIATOK 29. júl 2011 amfiteáter Nad bôrami 20.30 h

Ženskú spevácku skupinu Trio z Chotára tvoria speváčky z Terchovej
(Paulína Opálková, Margita Mihová, Margita Hajšelová), ktoré vynikajú
čistým dvoj až trojhlasným vokálnym prejavom, príznačným pre oblasť
Terchovej a severného Slovenska. Vystúpenie speváčok zvýrazňuje
a umocňuje originálny terchovský interpretačný štýl a precízny výber
krojových doplnkov. Skupina nahrávala pre televíziu aj rozhlas, absolvo-
vala spoločný hudobný projekt s Ivou Bittovou (Staré nôty mladých strún
Európy 2007), účinkovala na viacerých domácich i medzinárodných po-
dujatiach. Spolu s Ťažkou muzikou tvoria ucelený kolektív; výsledkom
ich vzájomnej spolupráce je napríklad aj cédečko Terchovci 1 (2010).

MILAN OPALKA – výber z tvorby
SOBOTA 30. júl 2011 Vysunutá expozícia Považského múzea 10.00 h

Terchovský rodák akad. sochár Milan Opalka ostal po ukončení Vysokej
školy výtvarných umení v Bratislave (VŠVU) pedagogicky pôsobiť na
svojej alma mater. Začiatkom februára 1990 sa stal prvým porevoluč-
ným starostom Terchovej, krátko bol aj poslancom Národnej rady SR. Po
roku 1994 sa opätovne vrátil na VŠVU, kde pôsobí dodnes. Okrem ped-
agogickej práce sa intenzívne venuje aj vlastnej tvorivej činnosti. Svoje
pozoruhodné umelecké dielo (sklo) prezentoval na početných výstavách
doma i v zahraničí, kde je známejší ako na Slovensku. Vo februári 2011
sa dožil päťdesiatky, čo je viac ako vážnym dôvodom na to, aby mal
počas tohtoročných Jánošíkových dní výstavu aj vo svojej rodnej obci.

HUDAKI (U)
SOBOTA 30. júl 2011 amfiteáter Nad bôrami 20.30 h

Pod názvom Hudaki sa skrýva unikátna 9-členná kapela z malej dedinky
Nižné Selyše (Zakarpatská Ukrajina).V jej repertoári sa nachádzajú
tradičné tanečné melódie a emocionálne nabitá pulzujúca hudba, ktorá
sa strieda s citlivými ľudovými baladami. Publikum dokáže strhnúť nie-
len zaujímavým inštrumentálnym i vokálnym obsadením, ale aj sviežou
interpretáciou, ktorá predstavuje zmes národnostných a etnických prvkov.
Okrem ukrajinských motívov zreteľne počuť tiež maďarské, rumunské,
rómske, rusínske či židovské vplyvy. Piesne sprítomňujú príbehy o láske
a zrade, o priateľstve a vojne, alebo o tradíciách a zvykoch. V roku 2010
získala kapela Hudaki v Nemecku Európsku folklóru cenu.

AYA
NEDEĽA 31. júl 2011 amfiteáter Nad bôrami 14.30 h

Kapela vznikla začiatkom 90. rokov minulého storočia (1992) a na svo-
jom konte má doposiaľ päť radových albumov; zatiaľ posledný vyšiel
v októbri 2007. Na tejto platni s názvom „Ale ye nám dobre“ sa nachádza
aj špeciálny bonus – prearanžovaná a znovu nahratá najúspešnejšia
skladba skupiny Malý princ. „AYA-ci“ každoročne usporadúvajú v Žiline
koncertný program Rockové Vianoce, na ktorom sa okrem nich a spriaz-
nenej kapely Arzén predstavujú interpreti najzvučnejších mien. Vystúpe-
nie tejto skupiny uzavrie v amfiteátri Nad bôrami program 49. ročníka
Jánošíkových dní a zároveň bude akousi živou pozvánkou na ďalšie letné
festivaly, ktoré sa v Terchovej konajú v nasledujúcich týždňoch.

KUNOVJAN (CZ)
SOBOTA 30. júl 2011 amfiteáter Nad bôrami 20.30 h

Cimbálová muzika Kunovjan z Uherského Hradišťě, centra Moravského
Slovácka, spracováva piesňový materiál s dôrazom na zachovanie pôvod-
ných výrazových hudobných znakov. Popri tom však ponúka aj formu or-
chestrálnej, čiže štylizovanejšej interpretácie, ktorá najviac vynikne pri
plnom obsadení 11-člennej kapely. Počas svojej existencie získala táto
„cimbalovka“ viacero prestížnych ocenení z rôznych významných folk-
lórnych či hudobných podujatí. Nahrávala v rozhlase, podieľala sa na
nakrúcaní filmov a televíznych programov, vydala niekoľko profilových
platní (nateraz poslednú v máji tohto roku). Spolu s rovnomenným taneč-
ným súborom precestovala veľkú časť sveta.

DREVÁR
NEDEĽA 31. júl 2011 amfiteáter Nad bôrami 14.30 h

Folklórny súbor Drevár z Krásna nad Kysucou oslavuje v tomto roku
35. výročie svojho založenia; vznikol v októbri 1976. Pôvodným zámerom
jeho zakladateľov bola snaha udržiavať ľudové zvyky regiónu v spevoch,
hudbe a tancoch. Postupom času sa súbor vypracoval na významného
uchovávateľa a úspešného propagátora kultúrnych hodnôt na Kysu-
ciach. Do svojho repertoáru však začal systematicky zapracovávať aj
všetky známe slovenské folklórne oblasti (Horehronie, Detva, Orava, Lip-
tov, Zemplín). Drevár so železnou pravidelnosťou účinkuje na folklórnych
festivaloch doma i v zahraničí, so svojím programom precestoval takmer
celú Európu, predstavil sa aj v Južnej Afrike a Turecku.

SKORUŠINA
NEDEĽA 31. júl 2011 amfiteáter Nad bôrami 14.30 h

Folklórny súbor Skorušina z hornooravskej obce Liesek vznikol v decem-
bri 1988. Hoci spracováva folklór z celého Slovenska, najviac sa orientuje
na bohaté ľudové tradície, obyčaje a zvykoslovie Oravy (goralský folklór
z Hladovky a Suchej Hory...). Z pohľadu tanečnej i hudobnej stránky sa
snaží zachovávať autenticitu tohto prostredia. Náležitú pozornosť venuje
aj výchove najmladších tanečníkov, spevákov a muzikantov, ktorí pôsobia
od roku 1995 v detskej zložke súboru. Skorušina získala za svoju činnosť
viacero prestížnych ocenení, zúčastnila sa na rôznych medzinárodných fes-
tivaloch (Belgicko, Taliansko, Maďarsko, Česká republika a najmä Poľsko),
niekoľkokrát účinkovala v poľskej televízii a rozhlase.

ŤAŽKÁ MUZIKA
PIATOK 29. júl 2011 amfiteáter Nad bôrami 20.30 h

Ide o voľné zoskupenie hudobníkov, ktorí pôsobia v rôznych známych
terchovských muzikách. Vyznačujú sa svojským, originálnym hudob-
ným a speváckym prejavom. Názov skupiny je odvodený od telesnej
hmotnosti muzikantov, čo napovedá, že Terchovcom nechýba ani v dneš-
ných časoch zmysel pre dobrú náladu a írečitý humor. Vo svojom pro-
grame využívajú muzikanti rôzne hudobné nástroje, charakteristické pre
Jánošíkov kraj a jeho okolie (husle, malá dvojstrunová basa, zvonkohra,
píšťalky, heligónka). Členom zoskupenia je aj vychýrený predník a vše-
stranný ľudový umelec Alojz Mucha, ktorý pred niekoľkými mesiacmi
oslávil 50. narodeniny. Srdečne blahoželáme!

ČAROVNÉ OSTROHY
SOBOTA 30. júl 2011 amfiteáter Nad bôrami 20.30 h

Tanečná umelecká skupina Čarovné ostrohy je originálnym telesom,
ktoré sa svojou očarujúcou dynamikou inštrumentálneho a tanečného
štýlu zaraďuje medzi špičkových reprezentantov slovenského ľudového
umenia. Členmi skupiny sú sólisti, bývalí sólisti a tanečníci našich
popredných umeleckých zoskupení, ako aj hostia. Počas relatívne
krátkeho pôsobenia na scéne (od roku 2004) vytvorili Čarovné ostrohy
už niekoľko pozoruhodných programových celkov, s ktorými sa s úspe-
chom predstavili nielen doma, ale i v mnohých krajinách sveta (Tanečný
kolotoč, Akusticko-tanečná šou, Diabolské flamenco, Hviezdy folklóru...).
Umeleckým vedúcim a choreografom skupiny je Peter Živner.

HUSĽOVAČKA
SOBOTA 30. júl 2011 amfiteáter Nad bôrami 20.30 h

Sobotňajší galaprogram Jánošíkových dní, ktorý má prívlastok „medzi-
národný“, ponúka už tradične atraktívny program a iskrivú atmosféru.
Osvedčenou zárukou silného umeleckého zážitku by aj tentoraz mali byť
špičkoví interpreti z domova i zo zahraničia. Ak chcete objaviť živelnú
a strhujúcu podobu slovenského folklóru, nenechajte si ujsť jedinečné
predstavenie nazvané Husľovačka. Ľudí, ktorí sa na projekte podieľajú,
spája nadšenie pre autentickú podobu našej ľudovej hudby, spevu a tanca.
Blízka im je živelná ľudová zábava, tancovačka – husľovačka, ktorá spon-
tánne vzniká na festivaloch v zákulisí, v krčmách alebo všade tam, kde hrá
muzika „pod nohy“ a žije spolu s tancujúcim a spievajúcim obecenstvom.

TERCHOVSKÝ SYMFONICKÝ
ORCHESTER

SOBOTA 30. júl 2011 amfiteáter Nad bôrami 20.30 h

Traduje sa, že Terchová má viacero neodškriepiteľných prvenstiev. O niek-
torých sa vie viac, o iných zas menej. Vie sa napríklad, že je sídlom naj-
staršieho kraja, ktorý nikdy nepodliehal všakovakým reorganizáciám
(Jánošíkov kraj), že na teritóriu obce bola kedysi vyhlásená Terchovská re-
publika, alebo že je dokonca kolískou „džezu“... Niektorí znalci folklóru zas
tvrdia, že v obci žije v prepočte na meter štvorcový najviac muzikantov na
svete. Táto skutočnosť sa v plnej miere prejavuje práve počas Jánošíko-
vých dní; len vtedy, presnejšie v sobotu pred polnocou, majú diváci mož-
nosť vidieť a zažiť v akcii monumentálny Terchovský symfonický orchester.
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