VYHODNOTENIE

Festivalu ľudovej kultúry KOLIESKO 2017 – XXVII. ročník sa konal
v Kokave nad Rimavicou 3. – 6. augusta 2017.
Hlavný organizátor: Obec Kokava nad Rimavicou
Spoluorganizátori festivalu: BBSK, NOS Lučenec, NOC Bratislava, Matica slovenská, UKF
Nitra, UMB Banská Bystrica, ÚĽUV, Združenie Koliesko.
Podujatie bolo zrealizované s podporou:
Fondu na podporu umenia, BBSK, Predsedu vlády SR, Matice slovenskej
Podujatie sa konalo pod záštitou:
p. Roberta Fica, predsedu vlády SR a prezidenta SR, p. A. Kisku
Hlavný mediálny partner:
RSTV, Slovenský rozhlas 2, rádio Regina, Folklorista.sk., Echoviny, Rádio Janko Hraško, MYNovohradské noviny a množstvo reklamných partnerov.
XXVII. ročník FF KOLIESKO považujeme za vcelku vydarený. Počasie, ktoré bolo tento rok
krásne, slnečné, ale až príliš horúce po všetky dni festivalu, určite ovplyvnilo návštevníkov,
lebo sa museli skrývať pred horúcim slnkom a hlavne dodržiavať pitný režim, aby sa tých 37
stupňov dalo zvládnuť. Náš festival je ešte stále iný, invenčný, čo sa páči nielen účinkujúcim,
ale i návštevníkom. Z rozhovorov vieme, že návštevníci sa do Kokavy radi vracajú, lebo vždy
nájdu na festivale niečo nové. Remeselná ulica sa opäť páčila každému, kto ňou prešiel. Veľmi
kladne hodnotili premostenie potôčika a pokračovanie do ďalších dvorov za synagógu, do
synagógy a na hlavnú ulicu Kokavy. Krásne podujatia pre deti boli pripravené v priestore za
kultúrnym domom vo Dvore u Jurka a Ďurka. Veľmi navštevované boli všetky vytvorené
dvory.
Tí, ktorí prídu do Kokavy prvýkrát, sú prekvapení z rôznorodosti programov a hlavne z toho,
že všade sa niečo v obci deje, že Kokava celá žije.
ŠTVRTOK 3. 8. 2017
KONFERENCIA – ŠTUDENTSKÁ LETNÁ ŠKOLA – Kokavské etnodielne nielen pre
študentov
14:00 – 22:00 Rekreačné stredisko Močiar
„Etnodielne“ budú zamerané na oblasť orálnej histórie (oral history) ako na interdisciplinárnu
metódu využívanú nielen v sociológii, etnológii a ostatných
spoločenskovedných
a humanitných odboroch, ale aj v praxi metodických pracovníkov kultúrno-osvetových
zariadení a dobrovoľníkov v oblasti kultúrno-osvetovej činnosti.“
PIATOK 4. 8. 2017
KONFERENCIA – ŠTUDENTSKÁ LETNÁ ŠKOLA - Kokavské etnodielne nielen pre
študentov
09:00 – 16:00 Rekreačné stredisko Močiar
ŠLŠ sa zúčastnilo okolo 30 účastníkov – študentov, folkloristov, etnológov, archivárov,
muzeológov a osvetových pracovníkov, ktorí zastupovali rôzne vedecké, pedagogické
a kultúrne inštitúcie z celého Slovenska a z Čiech.
KOLIESKO PRI FONTÁNE...otvorené pódium
16:00 – 19:00 hod. Malá scéna
V obľúbenom živom programe pri kokavskej fontáne sa predstavilo opäť množstvo folklórnych
kolektívov a jednotlivcov zo Slovenska i zo zahraničia.
Tu sa predstavilo v jednotlivých blokoch asi 300 účinkujúcich – členov FS, Fsk
a jednotlivcov. Tento rok bol dodržaný stanovený čas na vystúpenia.
FOLKLÓRNA SCÉNA ... POLSTOROČIE IVANA MURÍNA...na folklórnej scéne
19:30 – 21:00 hod. Sála DK

V roku 1990 prišla skupina študentov vtedajšej Vysokej školy pedagogickej v Nitre s
iniciatívou usporiadať folklórny festival mladých a medzi nimi aj študent - rodák z Kokavy nad
Rimavicou, Ivan Murín ktorý bol dramaturgom festivalu do roku 2014. Vtedy ešte nikto
netušil, že snahou pár študentov za podpory ľudí, ktorým je folklór blízky, sa zrodí
celoslovenský festival tradičnej ľudovej kultúry s medzinárodnou účasťou a že sa stane
festivalom mladých tvorcov a interpretov aktívne alebo pasívne sa zaujímajúcich o štúdium,
spracovanie a interpretáciu ľudového tanca, spevu a hudby. Zakladateľ Kolieska oslávil v júli
svoje životné jubileum – 50 rokov a práve jemu sme venovali tohoročnú folklórnu scénu,
v ktorej vystúpili niektorí folkloristi, ktorí stáli pri zrode festivalu a osobnosti blízke Ivanovi
Murínovi.
Účinkovali: Margita a Andrea Jágerové, skupina historického tanca a hudby Reminiscencie zo
Skalice, FS Partizán (Slovenská Ľupča), FS Kokavan a Trio fujaristov (Kokava nad
Rimavicou), Jaroslav Hazlinger, Čarokrásni Podpolianci (Pavol Gažo a rozkazovači), ĽH
Miroslava Kapca, Miriam Holeková, rómsky tanečník Kopýtko, program moderovala Katarína
Babčáková, rozprávaním a spomienkami na spoluprácu a študentské roky Ivana Murína
prispeli: Igor Kokavčovič, Hana Hlôšková, Vlado Kyseľ, ale aj ostatní účinkujúci.
Tento program mal jednu chybu, že nebol dodržaný čas, ktorý sa nedal odhadnúť kvôli
spomienkam a hovorenému slovu aktérov, takže ďalšie programy začínali so sklzom 35
minút.
Počet účinkujúcich: 105
VITAJTE V KOKAVE ...otvorenie festivalu
21:15 – 21:30 hod. ( posunutý čas o 35 minút) Námestie, Malá scéna
Slávnostné otvorenie XXVII. ročníka Festivalu ľudovej kultúry – stretnutia mladých
folkloristov KOLIESKO 2017.
Predstavili sa fujaristi z Kokavy a otvárací príhovor mal starosta obce, Ing. Ján Chromek
OZVENY Z MINULOSTI...hudobno – spevácky program
21:30 – 22:30 hod. Strechy a balkóny námestia, Malá scéna
Tohtoročné kokavské strechy boli poňaté máličko inak, ako tomu bývalo po minulé roky.
Mladý autor Michal Noga sa rozhodol pre hudobné spracovanie, ktoré vyjadroval vývoj
ľudovej hudby na území Slovenska od jej prvopočiatkov až po súčasnú dobu. V celej histórii
ľudstva hudba plnila niekoľko funkcií, v minulosti hlavne magicko-rituálnu, ako súčasť
obradov, a neskôr už aj tú zábavnú, alebo pracovnú. Na území dnešného Slovenska ju
formovalo množstvo historických a geografických vplyvov, ako napríklad sťahovanie národov,
kolonizácia, či emigrácia, štátne zriadenie, atď. Umelecké stvárnenie vplyvov, ktoré
najvýraznejšie obohatili našu tradičnú ľudovú kultúru ste si mohli vypočuť v podobe
hudobného čísla, na ktorom pracovalo niekoľko interpretov zo Slovenska.
Názory viacerých divákov aj odbornej verejnosti: Viac využiť signálne nástroje, vrátiť sa
k pôvodnej forme tohto programu.
OZVENY A TANCE...námestie žije
22:30 – 01:30 hod. Námestie a Malá scéna
Kokavský pľac v nočnú hodinu ožil hudbou a tancom...a festivalové koleso sa roztočilo...
VEČER V SYNAGÓGE... STAROVERSKÉ INŠPIRÁCIE...program z cyklu PRIMÁŠI
venovaný ĽH Dominika Václava
22:00 – 24:00 hod. Synagóga
Synagóga bola zaplnená, výborný program, ktorý by bol úspešný aj vo väčšom priestore (sála)
SOBOTA 5. 8. 2017
ŠKOLA TANCA... pri fontáne
10:00 – 12:00 hod. Malá scéna, námestie a fontána
Horúce počasie nám asi vráti školu tanca do sály.

KOLIESKO PRI FONTÁNE...otvorené pódium
13:00 - 16:00 hod. Malá scéna
V obľúbenom živom programe pri kokavskej fontáne diváci videli opäť množstvo folklórnych
kolektívov a jednotlivcov zo Slovenska i zo zahraničia.
PROGRAM DETSKÝCH FOLKLÓRNYCH KOLEKTÍVOV – Na štácii
16:30 – 18:00 hod. Amfiteáter
Program detských folklórnych súborov moderoval kokavský žiak Martin Ňuňuk.
Každoročný problém:
Potrebné doriešiť vstupné, nakoľko diváci, ktorí prišli len na detský program, zostali aj na
večer a vstupenky si nie všetci zakúpili aj na večer, pretože hľadisko amfiteátra sa medzi
programami nevyprázdnilo.
KOKAVSKÉ PODOBY - Od bábiky po čepiec
18:00 – 19:00hod. Amfiteáter
Scénický obrázok kokavskej svadby, v ktorom účinkovali všetky vekové generácie kokavského
folklóru
Využitý námet kokavskej svadby, pytačiek a všetkého, čo k svadbe patrí. Program sa páčil.
HOSTIA Z ĎALEKA...program zahraničného kolektívu zo Srbska
19:30 – 20:30 Amfiteáter
V hodinovom programe sa svojou tvorbou z rôznych regiónov krajiny, predstavujúcej jej
tanečné, hudobno-spevné i obyčajové tradície, sa predstavil jeden vynikajúci kolektív zo
zahraničia- zo Srbskej republiky.
Vynikajúci tanečníci predviedli dokonalé tanečné umenie – úspech u diváka
DEDIČSTVO REGIÓNOV... „ZE ZEŠITA PÁNA RECHTORA“...program prezentujúci
hudobno-tanečné tradície myjavského a trenčianskeho regiónu
20:30 – 22:00 hod. AmfiteáterV tomto programe účinkovali súbory, skupiny a jednotlivci
myjavského a trenčianskeho regiónu. Program bol pekne zostavený, v ktorom sa predstavilo
160 účinkujúcich.
TANCOVAČKA...pri muzike
22:00 – 24:00 hod. Priestor pri krčme Lúč
Účinkovali: ĽH Kopaničiar, ĽH Fsk Kýčer a ĽH Š. Hanzelyho
Večerná zábava pri ľudovej hudbe poskytne priestor interaktívneho zapojenia tanečníkov –
účinkujúcich, ale i širokých vrstiev divákov a účastníkov.
Zábava mala dobrý ohlas, zabávali sa prevažne folkloristi. Ostatní ostali v amfiteátri, kde
hrala ľudová hudba z Kokavy nad Rimavicou.
NEDEĽA 6. 8. 2017
POKLADY CHRÁMOV - BALADY
11:00 hod. Rímskokatolícky kostol
Slovenské ľudové balady majú významné miesto v tradičnej ľudovej kultúre. Rozprávajú o
živote ľudí na dedine, o medziľudských a rodinných vzťahoch. Zobrazujú tragické udalosti zo
života. Prezentujú príbeh vychádzajúci z konfliktu, ktorý súvisí s ľúbostnými, rodinnými
a spoločenskými vzťahmi. Na FF Koliesko ste si ťažké životné chvíle, osudy vypočuli
v baladách prostredníctvom sólistov spevákov ľudových piesní: Andrei Jágerovej, Margity
Jágerovej, Svetlany Križákovej, Juraja Matiaša, Jaroslava Spišiaka, Ženskej speváckej
a Mužskej speváckej skupiny FS Vepor z Klenovca, predstavili sa aj fujaristi Ivan Murín a Ján
Kroták.
Program bol veľmi emotívny a bol pekným ukončením festivalu.
NÁRODOPISNÁ KNIŽNICA
Piatok: 14:00 – 18:00 hod.
Sobota: 09:00 – 18:00 hod.
Nedeľa: 10:00 - 13:00 hod. Obecný úrad – Miestna knižnica

Za novými informáciami, poznatkami, publikáciami, DVD či CD nosičmi znovu, stále a zas do knižnice. Ponúkali literatúru, audio, video a DVD s tematikou tradičnej materiálnej,
duchovnej
i umeleckej
kultúry,
ako
i monografické
a teoretické
publikácie.
VÝSTAVA – Tradičný ľudový odev Novohradu
Vernisáž: piatok 17:30 hod. Klubovňa Domu kultúry
Výstava predstavila ľudový odev z obcí Lešť, Turie Pole, Veľký Lom a Horný a Dolný
Tisovník. Ale aj z obcí Ábelová, Políchno, Nedelište, Madačka.
VÝSTAVA – Kabanice z Gemera-Malohontu, Novohradu a Podpoľania
Vernisáž: piatok 18:30 hod. Synagóga
Výstava exponátov Lukáša Jurča z Hriňovej a Gemersko-malohontského múzea v Rim. Sobote
KOKAVSKÝ DVOR
Piatok: 16:00 – 24:00 hod.
Sobota: 09:00 – 21:00 hod. Pri Obecnom úrade
Dvor s posedením pri dobrých muzikách, heligónkaroch a domácich špecialitách bol pre
všetkých návštevníkoch opäť otvorený...
DVOR FUJARISTOV
Piatok: 16:00 – 20:00 hod.
Sobota: 10:00 – 18:00 hod. Súčasť remeselnej uličky
Vo fujarovom dvore sa návštevníkom pokúsili priblížiť spôsob výroby tohto výnimočného
hudobného nástroja, Návštevníci si zároveň hru na fujare mohli aj vyskúšať. Na počúvanie aj
do tanca zahrala ľudová hudba mladých folkloristov.
SKLÁRSKY DVOR
Piatok: 16:00 – 24:00 hod.
Sobota: 09:00 – 18:00 hod. Pri Železničnej stanici
V dvore predstavujúcom bohatú sklársku tradíciu regiónu si pozreli ukážky gravírovania
a brúsenia skla, a mohli si zakúpiť niečo z vyrábaného sortimentu na pamiatku. A samozrejme,
domáci ich ponúkli i občerstvením...
MEDOVÝ DVOR
Piatok: 16:00 – 24:00 hod.
Sobota: 09:00 – 18:00 hod. Bakulíniho ulica
"Včelie" tvorivé dielne pre deti ponúka náš medový dvor. Rodičia si mohli zakúpiť med,
propolis, peľ, medové lízanky, nápoje, balzamy, krémy, ale aj domčeky pre hmyz, kvetinové
"menu" pre včely či víkendové úle.
PRE NAJMENŠÍCH...detský svet
Piatok: 16:00 – 18:00 hod.
Sobota: 14:00 – 16:00 hod. Dvor za DK
Školičky spevu, tanca, detské hry a všeličo, do čoho sa mohli malí návštevníci zapojiť.
DVOR PAĽA BÚTORA
Piatok: 16:00 – 20:00
Sobota: 09:00 – 15:00 Pri Synagóge
Príprava: Novohradské osvetové stredisko
Dvor Paľa Bútora je už tradične koncipovaný ako miesto stretnutí kamarátov, priateľov, ale aj
všetkých, ktorí majú záujem o Kokavu nad Rimavicou, jej obyvateľov, zvyky, tradície
a spomienky. Stretli sme sa s ľuďmi, ktorí z Kokavy pochádzajú, niektorí tu žijú, ale všetci ju
nosia v srdci a radi sa sem vracajú. A v tomto roku si všetci pripomínajú okrúhle životné
jubileum. Okrem toho sú pripravené tradičné jedlá –baraní guľáš, hrče, živánska a pod.
Na druhý deň – v sobotu bol Dvor venovaný tradičnej kuchyni a remeslám. „Od bôbu riť na
prôbu“ ženy z Cinobane uvaria kyslú fazuľovú polievku, sladkú fazuľovú polievku a strapkáč.
A samozrejme dobrá muzika, speváci a moderátori.

DVOR OBCE HEĽPA
Piatok: 16:00 – 24:00 hod.
Sobota: 09:00 – 18:00 hod. V priestore pri starom kine
Ponúkali tradičné jedlá, predstavili sa folkloristi z obce.
CIGÁNSKY DVOR
Piatok: 16:00 – 24:00 hod.
Sobota: 09:00 – 18:00 hod. V priestore pri kaštieli
Vhodne vybratý priestor, v ktorom bola dobrá rómska zábava v piatok aj v sobotu. Ponúkali
tradičné rómske jedlá a pitie.
REMESELNÍCKA ULIČKA
Piatok: 14,00 – 18,00 hod.
Sobota: 10:00 – 18:00 hod. Bakulíniho ulica, aj priestor za kultúrnym domom
Po piatich rokoch si Remeselnícka ulička našla svoje miesto v programovej štruktúre nášho
festivalu. Teší nás vzrastajúci záujem návštevníkov, ktorí vedia doceniť namáhavú ručnú prácu
súčasných remeselníkov - dedičov remesiel našej minulosti.
Už tradične sme remeselnícku uličku pre Vás pripravili v troch priestoroch:
Remeselná časť - ul. Bakulíniho spojená s prezentáciou rôznych remesiel, v mnohých
prípadoch už zabudnutých remesiel. Súčasťou sobotňajšieho programu bude aj “tkáčsky kút”,
kde sme pre návštevníkov pripravili ukážky prípravných prác súvisiacich s tkaním na krosnách.
Poctivosť remesla Vám radi a ochotne predvedli aj remeselníci, ktorých kvalita výrobkov bola
docenená udelením certifikátu pre používanie značky regionálny produkt Gemer-Malohont.
Dvor Jurka a Ďurka – nový priestor za kultúrnym dvorom bol určený najmenším
návštevníkom. Vypletli im krásne vrkôčiky, zapletli stuštičky a mohli si spolu zaspievať a
zatancovať. Detičky si vyzdobili perníčky, vyrobili si rôzne drobnôstky. Predstavili sa Vám aj
malé “folklórne parádnice”,ktoré mali u diváka veľký úspech – módna prehliadka
Deti z DDS Eňoňuňo si pripravili divadelné predstavenie o Jurkovi a Ďurkovi, súčasťou
ktorého boli aj naši malí návštevníci. Svoje zručné ruky predstavili aj deti z "Letného
remeselného tábora", ktorý už piaty rok organizovalo občianske združenie ZVONČEK, o.z.
Prostredníctvom ich tanečnej skupiny Ohnivé srdcia predviedli deťom temperamentné tance.
Ako každý rok nesmelo chýbať pre neposlušných návštevníkov obľúbené Kľačovisko.
Za potokom v našej tradičnej kuchyni si pochutnali návštevníci na podplameníkoch priamo z
pece, jedli štrúdle, chrapne, gemerské guľky na slano aj na sladko, videli ukážky výroby
oblátok, brdárikov a iných tradičné dobrôt.
JARMOK ĽUDOVÝCH REMESIEL
Piatok: 14:00 – 21:00 hod.
Sobota: 09:00 – 20:00 hod.
Nedeľa: 09:00 – 15:00 hod. Námestie, Štúrova ulica
Mohli ste si vybrať niečo z práce rôznych remeselníkov, ktorí k nám zavítali z celého
Slovenska...
Ďakujeme všetkým účinkujúcim, organizátorom, sponzorom, prispievateľom,
technickým pracovníkom a všetkým, ktorí akoukoľvek formou prispeli k realizácii
XXVII. ročníka FF KOLIESKO
Spracovala:

Jana Krotáková, predsedníčka programovej rady

Finančné vyúčtovanie FF KOLIESKO 2017
P r í j m y:
Grant MK
Úrad vlády
Vlastné príjmy
Sponzorské príspevky
Rozpočet obce na FF Koliesko
Spolu príjmy:

22 000,00
0,00
8 144,55
6 500,00
5000,00
41 644,55 €

Výdavky:
Cestovné
Telefón
Poštovné
Materiál
Reprezentačné
Prepravné
Amfiteáter
Propagácia
Ozvučenie
Ubytovanie
Poplatok Soza
Honoráre
Stravovanie
Dohody o vykonaní práce
Poistné, odvody
Spolu výdavky:
Rozdiel:

691,10
0,00
174,25
2 049,86
657,51
5 628,59
0,00
2 128,30
3 300,00
3 202,00
0,00
16 407,00
4 857,55
2 408,62
41 504,78 €
139,77 €

Príjmy sa skladajú z položiek:
Grant MK SR: na FF Koliesko, vrátane študentského seminára
-vo výške 22 000,00 €
- vlastné príjmy z podujatia - vo výške 8 144,55 €
(vlani 7 478,05 €)
- sponzorské granty
- vo výške 6 500,00 €
(vlani 5 864,06 €)
Príjmy spolu:
36 644,55 € - ďalšie príjmy sa neočakávajú
Výdavky sú vo výške:
41 504,78 € - ďalšie výdavky sa už neočakávajú
Rozdiel medzi príjmami a výdavkami: -4 860,23 €
Vlastné rozpočtované zdroje – vo výške 5 000,00 €.
Z rozpočtovaných výdavkov na realizáciu FF bolo použité 4 860,23 €. (nepoužité: 139,77 €).
Celkové príjmy (bez rozpočtovaných) sú oproti minulému roku vyššie o 2 302,44 €,
Výdavky sú oproti roku 2016 taktiež vyššie a to o 8 734,50 €, predovšetkým z dôvodu vyšších
honorárov a nákladov na prepravné účinkujúcich. Ostatné výdavky boli porovnateľné, alebo
nižšie s predchádzajúcimi ročníkmi.
Ostatné výdavky boli porovnateľné s predchádzajúcimi ročníkmi.

Zhodnotenie:
Možno teda konštatovať, že 27. ročník FF Koliesko bol opäť zvládnutý po programovej,
finančnej i organizačnej stránke úspešne.
Svoj podiel na úspešnom priebehu a hodnotení má dobre zvládnutá organizačná
a realizačná príprava podujatia a tento rok nám opäť prialo aj počasie. Bolo bez dažďa
ale veľmi horúco, čo ovplyvnilo to, že bolo menej účastníkov na Jarmoku tradičných
remesiel.
- Po kultúrnej a organizačnej stránke bolo podujatie zorganizované na vysokej úrovni – ohlasy
boli veľmi dobré. Opätovne veľmi kladne bola hodnotená „Remeselnícka ulica“ a jej
prepojenie s Dvorom Paľa Bútora.
- Jednotlivé programy festivalu vrátane dvorov a jarmoku tradičných remesiel podľa odhadu
videlo okolo 17 000 divákov, čo je o cca o 500 divákov viac ako počas 27. ročníka FF.
Veľkou mierou sa na úspešnom priebehu FF Koliesko podieľali aj poskytovatelia
nefinančných sponzorských príspevkov, resp. sponzori poskytujúci príspevky na
občerstvenie, za čo im patrí úprimné poďakovanie a sú to:
HEINEKEN Slovensko, a.s.
Hriňovská mliekáreň – KOLIBA, Hriňová
Kofola, a. s. ,
CBA Slovakia, s.r.o., Lučenec
Liptovská mliekáreň, Liptovský Mikuláš
METRO – Zvolen
MECOM GROUP, s.r.o., Lučenec
Mesto Detva
Mesto Poltár
Obec Zlatno
Združené poľnohospodárske družstvo Poltár
Roľnícke družstvo Klenovec
Mlyny Šahy
Pekáreň – Miroslav Juhás, Hnúšťa
p. Igor Klinčák, Rimavská Sobota
THORMA, k. s., Fiľakovo
KEĽO A SYNOVIA, s.r.o. Veľké Teriakovce
Slovenská pošta, a.s. Lučenec
Železničná spoločnosť Slovensko, a.s.
SAD Lučenec, a.s.
Pekáreň LÖRINCZ, Rimavská Sobota
Roľnícke družstvo, Látky
Výrobné družstvo Šamotka Hrnčiarske Zalužany
Línia tour, s.r.o. - p. Ing. Ľudovít Gruliš
FALCK Záchranná, a.s. Košice
IOP –plus, s.r.o., Poltár
MOVINO, s.r.o., Veľký Krtíš
PASMA, Mäsovýroba p. Václavík - Hriňová
p. Božena Pecsiová - BOBA, Kokava n/R.
p. Dagmar Lacková - Papiernictvo, Kokava n/R.,
p. Ján Ňuňuk, Kokava n/R., Liešnica
p. Milan Kurčík, Kokava n/R., Diel
p. Ľuboš Manica - Tisovec
p. Peter a Danka Spodniakovci, Zapač, Lehota nad Rimavicou

Ďalšie údaje: Propagácia podujatia:
Hlavným mediálnym partnerom je – RTVS-Slovenský rozhlas Rádio REGINA, Banská
Bystrica.
Ďalšími mediálnymi partnermi boli: RTVS, MY – Novohradské noviny, Rádio Janko
Hraško, ECHOVINY, Folklorista.sk.,
Už šiesty rok je osvedčená propagácia prostredníctvom distribúcie plagátov a letákov s
reklamnými partnermi a to Železničnou spoločnosťou Slovensko, Slovenskou autobusovou
dopravou, a.s., a Slovenskou poštou.
Propagácia podujatia bola uskutočňovaná aj prostredníctvom teletextových upútavok na
STV 1, plagátov, festivalového sprievodcu, pohľadníc, tričiek, pútačov - zameraných na
podujatie.
Kolieska ´2017 sa zúčastnilo:
- cca 1175 účinkujúcich + 100 remeselníkov v Remeselníckej ulici – s predvádzaním
- z toho: 12 - folklórnych súborov v tom 1 zahraničné teleso zo Srbska, 9 - detských
folklórnych súborov, 18 – folklórnych skupín a hudobných zoskupení, 2 – spevácke
skupiny, 10 - ľudových hudieb, 39 – jednotlivcov,
31 – účastníkov študentského seminára
Uskutočnilo sa: 14 scénických programov, 2 výstavy, 8 dvorov, národopisná knižnica,
konferencia a študentská letná škola
65 - členný bol autorský, organizačný a technický štáb - vrátane technikov, ozvučovačov
vlastných a ozvučovacej firmy , redaktorov médií, technika pre videozáznam a
fotografov.
- programy dopĺňalo 8 dvorov s cca 55 zástupcami
- nápomocní boli aj poslanci OZ a členovia komisií OZ a tiež pracovníci aktivačnej činnosti
MOS (cca 20 osôb).
Počas FF – Koliesko ´2017 bolo poskytnutých:
- 289 prenocovaní účinkujúcim a hosťom:
Pre účinkujúcich bolo poskytnutých:
- 410 raňajok
- 161 lístkov vo dvore /pre účinkujúcich, org. tech.štáb/
- 763 obedov
- 170 občerstvení pre deti (bagety, keksík, džús/
- 1003 večerí
Z významných hostí sa oficiálne podujatia zúčastnili:
- Doc. Ing. Jozef MAKÚCH, CSc., guvernér NBS
- Ing. Ivan Sýkora, predseda Humanitnej rady Slovenska
- Dr.h.c. doc. Ing. Ján Jasovský, PhD. - ombudsman Slov. pošty
- p. Ing. Branislav Hámorník, prednosta OkÚ Lučenec
- p. Ing. Pavel Gavalec, prednosta OkÚ Poltár
- poslanci BBSK - Mgr. Michal Bagačka, MUDr. Andrea Baníková,
- zástupcovia Národného osvetového centra Bratislava
- ďalšie osobnosti politického, kultúrneho a spoločenského života
- primátori a starostovia miest, resp. ich zástupcovia z obcí okresu Poltár, Lučenec,
R. Sobota, Detva.
- Zástupcovia kultúrnych stredísk okresov Lučenec, Rim. Sobota, Zvolen
- Prednostovia OkÚ Poltár, Rimavská Sobota a ďalší riaditelia a zástupcovia
štátnych organizácií, podnikateľských subjektov z menovaných okresov.

Záver:
-

-

Obec Kokava nad Rimavicou, ako hlavný usporiadateľ úprimne ďakuje:
všetkým spoluusporiadateľom FF KOLIESKO ´2017
všetkým, ktorí sa aktívne podieľali na príprave a priebehu festivalu po organizačnej
i technickej stránke
všetkým finančným prispievateľom, predovšetkým Fondu na podporu umenia,
Banskobystrickému samosprávnemu kraju, Národnej banke Slovenska za
opakovanú významnú finančnú podporu podujatia, ktoré je ojedinelým svojho
druhu na Slovensku
všetkým reklamným partnerom
všetkým finančným sponzorom a sponzorom, ktorí poskytli materiálnu pomoc
všetkým, ktorí akoukoľvek formou pomohli pri príprave, organizovaní a priebehu
podujatia.

V Kokave nad Rimavicou, 3. novembra 2017
Spracovala: Beracková Anna

