
Folklórny tábor Szőttes
2009

Krásnohorská Dlhá Lúka
Slovensko

4. - 9. august 2009

Tábor sa realizuje s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR.

Účastnícky poplatok (už piaty rok tie isté ceny):
1 deň      13,30 EUR (400,- Sk) 
2 dni      25,20 EUR (760,- Sk) 
3 dni      37,80 EUR (1.140,- Sk) 
4 dni      50,40 EUR (1.520,- Sk) 
5 dní      63,00 EUR (1.900,- Sk) 

Tí, ktorí sa chcú zúčastniť len večerných zábav, si môžu zakúpiť lístok za 2,70 EUR / večer.

ZĽAVY:
    * Na prihlášky zaslané do 30. júna 2009 poskytneme 10% zľavy z účastníckeho poplatku.
    * Skupiny prihlásené na celú dobu trvania tábora získajú ďalších 10% (min. 6 osôb) alebo 15% 
(min. 10 osôb) zľavy z účastníckeho poplatku. Čiže, ak sa min. 6 členná skupina prihlási pred 
30. júnom, týždenný účastnícky poplatok na osobu je len 50,60 EUR, v prípade min. 10 člennej 
skupiny 47,50 EUR/osoba.
    * Deťom do 12 rokov je účasť bezplatná.
Počas tábora záujemcom poskytneme ubytovanie a stravu. Ubytovanie v izbách v
penzióne (8,30 EUR/osoba/noc) alebo vo vlastných stanoch (1,35 EUR/osoba/noc).
Strava: raňajky za 1,35 EUR, obed za 3,30 EUR, večera za 2,30 EUR.

Prihlásiť sa môžete nasledovne: 
• prihlášku si môžete stiahnuť vo word formáte (www.szottes.sk) a poslať na
 adresu: Komorný folklórny súbor Szőttes, Nám. 1. mája 10, 815 57 Bratislava,
• o zaslanie prihlášky môžete požiadať na tel. čísle: +421-905-184358.

Adr.: Námestie 1. mája 10,
815 57 Bratislava
 Slovak Republic

Tel.: +421/905/184358
email: myrtil@szottes.sk

KOMORNÝ FOLKLÓRNY SÚBOR SZŐTTES 



Folklórny tábor Szőttes, 2009
 V päťdňovom tábore si záujemcovia môžu osvojiť základy vyučovaných 
ľudových tancov bezprostrednou formou pod vedením popredných tanečných peda-
gógov. Po večeroch sa môžu zabávať v tanečných domoch, ktoré sú spestrené koncertmi,   
a zaujímavými predstaveniami. V tábore účastníci majú aj možnosť stretnúť sa a učiť sa 
od nositeľov ľudových tradícií, vychutnať si fakultatívne programy – miestny remeselnícky 
dom je účastníkom k dispozícii počas celého trvania tábora.  
 Tento rok sa v tábore zameriame na výučbu tancov z Gemera (Slovensko) a Válaszút 
(región Mezőség, Transylvánia). Vyučovanie prebieha v dvoch paralelných skupinách: pre 
začiatočníkov a pokročilých.   

 Miesto tábora: Krásnohorská Dlhá Lúka
 Miesto výučby: miestny kultúrny dom (pokročilí), krčma Buzgó (začiatočníci)
 Začiatok:  4. august 2009., 10.00 
   (s možnosťou príchodu predchádzajúci deň v podvečer)
 Koniec:  9. august 2009., 10.00
 Vyučované tance: tance z Válaszút (Mezőség, Transylvánia),
   tance z Gemera    
 Vyučujúci: Ildikó Németh a Szilárd Szabó (Válaszút) - MR
   Aranka Balta a Attila Oláh (Gemer)
   Aranka Balta a Zoltán Gémesi (začiatočníci)
 Sprievodné  
 programy: celodenný program pre deti (kým rodičia tancujú),
   vyučovanie piesní,
   večerné zábavy s nositeľmi tradičnej kultúry,
   národopisná prednáška,
   ľudové remeslá,
   premietanie etnofilmov
 
 Počas tábora živú ľudovú hudbu zabezpečujú Hanusz Zoltán, Lelkes Tibor, 
 Németh Dénes, Papp Endre, Szabó Gergő, Takács Ádám a 
 Zimber Ferenc.

Program
3. aug. – pondelok od 16.00   Príchod      

4. aug. – utorok 10.00–12.30 vyučovanie tancov z Válaszút
  12.30–13.30 obedňajšia prestávka
  15.00–18.00 vyučovanie tancov z Válaszút
  19.00–   Spoločný guláš na privítanie a zábava v Buzgó,
    hostiteľ: László Konkoly

5. aug. – streda 09.30–12.30 vyučovanie tancov z Válaszút
  12.30–13.30 obedňajšia prestávka
  15.00–18.00 vyučovanie tancov z Válaszút
  18.00–19.00 večera
  20.00–  Tanečný dom v kultúrnom dome, hostiteľ: László Konkoly

6. aug. – štvrtok 09.30–12.30 vyučovanie tancov z Válaszút
  12.30–13.30 obedňajšia prestávka
  16.00–18.00 etnologická prednáška
  18.00–19.00 večera
  20.00–21.00 koncert kapely Muzička v kultúrnom dome
  21.00–  Horehronský slovenský tanečný dom s Muzičkou
    Hostiteľ: Vlado Michalko

 7. aug. – piatok 09.30–12.30 vyučovanie tancov z Gemera
  12.30–13.30 obedňajšia prestávka
  15.00–18.00 vyučovanie tancov z Gemera    
  18.00–19.00 večera
  20.00–   Gemerský bál v kultúrnom dome s účinkovaním
    rodiny Mezeiovcov zo Silickej Brezovej a ďalších nositeľov  
    ľudových tradícií, hostiteľ: Zoltán Gémesi

8. aug. – sobota 09.30–12.30 vyučovanie tancov z Gemera
  12.30–13.30 obedňajšia prestávka
  15.00–18.00 vyučovanie tancov z Gemera
  18.00–19.00 večera
  20.00–  Galaprogram v kultúrnom dome, účinkujú ľudová tamburicová  
    hudba z Bogyiszló a Komorný folklórny súbor Szőttes,
    Tanečný dom, hostiteľ: Zoltán Gémesi

9. aug. – nedeľa do 10.00   ukončenie tábora

Možnosť zmeny programu vyhradená.  
Aktuálne informácie na 

www.szottes.sk, alebo na 
tel. č.: +421-905-184358. 


