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Vec:  Pozvánka na tlačovú konferenciu  
 
      Mgr. Alžbeta Sádovská, riaditeľka Regionálneho osvetového strediska v Leviciach (ďalej ROS), Vás 
pozýva na tlačovú konferenciu k podujatiu Takí sme (THIS IS US) - XII. ročník medzinárodného 
folklórneho festivalu, ktorá sa uskutoční 6.9.2019 o 13.00 v priestoroch Okresného úradu v Leviciach 
- zasadačka, II. poschodie (ul. Ľudovíta Štúra 53, 934 03, Levice).  
 

V skratke o podujatí Takí sme:  

 
- Miesto konania: Levice, Šahy, Želiezovce, Hronské Kľačany, Plášťovce 

- Termín konania: 11.-15.9.2019  

- Počas piatich dní konania 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 zvyšovať informovanosť o 
význame nehmotného kultúrneho dedičstva najmä medzi mladou generáciou a sprístupňovať 
kultúrne podujatia aj záujemcom, ktorí nebývajú v okresnom meste 
 

- Hlavný organizátor podujatia: Regionálne osvetové stredisko v Leviciach(ROS)  v 
zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK) 

-  Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia (FPU)  

-  Realizované s finančnou podporou: FPU a NSK 

-  Spoluorganizátori: Mesto Levice, Želiezovce, Šahy., Obec  Hronské Kľačany a Plášťovce., OC 
Dituria, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza v Leviciach, V. Základná škola 
Levice 

- Počet zahraničných súborov/zoskupení: 4 

- Počet domácich súborov/zoskupení: 13 

- Predpokladaný počet účinkujúcich spolu: cca 340 



 

 

- Predpokladaná účasť divákov za päť dní trvania festivalu na štrnástich aktivitách (výchovné 

koncerty 2, živé pozvánky: 2, galaprogram:5, tlačová konferencia:1, krojovaný sprievod:2, tanečný dom:1, 

bohoslužba:1): cca 5000 

 
Počas piatich dní uvidíte na piatich miestach:  
Zahraniční účastníci: 
- Folklórny súbor ZPIT Ziemi Boleslawieckiej, Boleslawiec, Poľsko 
- Folklórny súbor Dunaújvárosi Vasas Táncegyüttes, Maďarsko 
- Detský folklórny súbor Līgo, Riga, Lotyšsko 
- Univerzitný súbor ľudovej hudby Jaunimelis, Vilnius, Litva 
 
Domáci účastníci: 
- Jamadan bubnová show, Bratislava 
- Mažoretky Mladosť, Tekovské Lužany 
- Detský folklórny súbor Pitypang, Levice 
- Detský folklórny súbor Ďatelinka, Levice 
- Detský folklórny súbor Venček, Farná 
- Detský folklórny súbor Kis Nádas, Farná 
- Detský folklórny súbor Apró Kincső, Želiezovce 
- Detský folklórny súbor Kľačanček, Hronské Kľačany 
- Folklórna skupina Hron, Hronské Kľačany 
- Folklórna skupina Búzavirág, Plášťovce 
- Spevácka skupina Vinička, Nový Tekov 
- Mládežnícky folklórny súbor Kincső, Želiezovce 
- Folklórny súbor Borostyán a Mákvirág, Gyöngyös, Maďarsko (len Želiezovce 14.9.2019) 

 
 
 
Na tlačovej konferencií Vás budeme podrobne informovať o celom podujatí – program, spolupráca, 
rozpočet, ubytovanie, stravovanie, propagácia...  
 
 
 
Tešíme sa na Vašu účasť.  
 
 

 

 

S pozdravom, 

 

 

Alžbeta Sádovská, Mgr. 

riaditeľka Regionálneho osvetového 
strediska v Leviciach 

 

 


