
 

1 

 

1 

 
 
 
 
 

Tlačová správa 
XII. ročník medzinárodného folklórneho festivalu 

 
 
V skratke o podujatí Takí sme:  

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

- Termín konania: 11.-15.9.2019  

- 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 400 

- 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 

- Riaditeľka festivalu: Alžbeta Sádosvká (ROS) 

- Programová riaditeľka festivalu: Estera Juhászová (ROS) 

 
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 
- Folklórny súbor Urbanitas, Apiro,Taliansko 
 
 
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) 
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O festivale v skratke..... 
 

11. až 15. septembra 2019 sa uskutoční XII. ročník  medzinárodného folklórneho festivalu TAKÍ SME. 
Festival prebehne v piatich obciach okresu Levice: Levice, Šahy, Želiezovce, Plášťovce a Hronské 
Kľačany. 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 spoznávanie 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. 
Hlavným organizátorom festivalu je už dvanásty rok Regionálne osvetové stredisko v Leviciach (ROS) 
v  zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja (NSK). Hlavným partnerom  
podujatia je už štvrtý rok Fond na podporu umenia (FPU). Spoluorganizátorom festivalu sa tento rok 
stali obce a mestá okresu Levice -Levice, Želiezovce, Šahy, Plášťovce a Hronské Kľačany. Ďalej 
spolupracujeme s OC Dituria Levice, ZŠ s vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza v Leviciach a 
V. Základnou školou v Leviciach. 

 

Festival začína v stredu 11.9.2019 Živou pozvánkou v OC Dituria Levice od 10.00 do 12.00, 
kedy sa vo foajé predstavia zahraničné súbory krátkymi tancami – malou „ochutnávkou“ 
toho, čo diváci budú môcť vidieť počas ostatných dní. 
12.9.2019 od 10,30 do 11,30 súbežne prebehnú dva výchovné koncerty pre žiakov ZŠ s 
vyučovacím jazykom maďarským Gyulu Juhásza v Leviciach a v V. Základnej škole Levice. 
V poobedňajších hodinách všetci zahraniční účastníci navštívia stálu expozíciu Tekovského 
múzea v Leviciach. Otvárací ceremoniál festivalu nastane o 18.00 v DK Hronské Kľačany, kedy 
sa predstavia štyri zahraničné a aj domáce zoskupenia: Detský folklórny súbor pri MŠ 
Ďatelinka, Folklórna skupina Hron a Detský folklórny súbor Kľačanček. 

13.9.2019 po generálke galaprogramu Folklór spája národy a po prijatí zahraničných 
a domácich hostí festivalu Takí sme organizátormi, Vás pozývame na Živú pozvánku na 
Námestie Hrdinov v Leviciach v čase od 15,30, kde sa bude tancovať a spievať. O 16.00 sa 
pretransformuje do nádherného Krojovaného sprievodu mestom, ktorého sa zúčastnia 
zahraničné súbory a jedenásť domácich súborov. Veľkolepý galaprogram sme pripravili na 
sedemnástu hodinu v kinosále CK Junior v Leviciach bez akéhokoľvek vstupného. Program 
nesie názov Folklór spája národy a režisérkou je Katarína Babčáková. 

14.9.2019 sa  „Tanečná karavána“ zahraničných účastníkov predstaví s programom Takí sme 
na 37.ročníku Dní kultúry v Honte v Šahách. Diváci sa v čase od 10.00 do 12.00 môžu tešiť na 
kvalitný a bohatý program. V poobedňajších hodinách sa karavána premiestňuje do 
Želiezoviec, kedy od 16.00, v krojovanom sprievode, uvidíte prvý krát počas trvania festivalu 
aj Folklórny súbor Borostyán a Mákvirág z Maďarska a Mládežnícky folklórny súbor Kincső zo 
Želiezoviec. S galaprogramom začíname o 17.00 na Námestí Sv.Jakuba, kedy sa zahraniční 
hostia Takí sme zúčastnia 12.ročníka Pohronskej verbovačky. Medzinárodný tanečný dom 
sme si nechali ako čerešničku na torte po 20.00, kedy sa vytvorí priestor na vzájomné 
spoznávanie a výučba tancov zahraničných a domácich účastníkov. 

15.9.2019, posledný deň festivalu, sa zahraniční účastníci zúčastnia slávnostnej svätej omše 
v rímsko – katolickomk kostole v Plášťovciach. Záverečný galaprogram odštartuje o 15.00 
v dome kultúry v Plášťovciach  za účasti tak zahraničných, ako aj domácej folklórnej skupiny 
Búzavirág. 

Vstup na všetky podujatia v rámci festivalu je bezplatný. 
Alžbeta Sádosvká, riaditeľka ROS Levice 


