Turčianske kultúrne stredisko v Martine
Divadelná 5

zriaďovateľ

036 01 MARTIN

Deň radosti sa podarilo zorganizovať už po tretíkrát. Veselo bolo opäť v sobotu 23.augusta
v netradičných priestoroch v kaštieli v Trebostove.
Pestrý a bohatý kultúrny program na pódiu a pri pódiu v areáli kaštieľa bol zostavený z vystúpení
talentovaných regionálnych umelcov, ktorí sa chceli prezentovať a svojimi vystúpeniami prispeli k
nezameniteľnej atmosfére podujatia. Šnúru vystúpení na pripravenom pódiu začal svojim
oduševneným spevom rumunský súbor z dedinky Poiana Micului, po ňom vystúpilo muzikantské
duo The Fly. O balzam na dušu v podobe hovoreného slova sa postaral Ján Varinský, ktorý svojim
neopakovateľným spôsobom čítal poviedky z vlastnej tvorby, akusticky ho dopĺňala kapela Juraja
Doricu „2 až 3“. V programe v priebehu dňa vystúpili také esá ako folklórni nadšenci – seniori
Oprášené krpce a Zbojníkova družina zo Žiliny, Shakers Dance Company z Martina,
spevokol Valčan zo susednej obce Valča, FS Podžiaran, speváčka Katarína Rosinová a fujarista
Vladimír Grieš, vynikajúci gitarista Ivan Nemec, či jazzový fajnšmeker Juro Glonek a jeho
spoluhráči.
O ukážku tvorby street art prostredníctvom „maľovania naživo“ sa podelili súčasní moderní
výtvarníci zo zoskupenia Live Painting. Výtvarníci zo Štúdia turčianskych neprofesionálnych
výtvarníkov, ktorí pracujú pri Turčianskom kultúrnom stredisku v Martine, sa takisto zapojili do
tvorivého spracovania okolia a vytvorili nejedno umelecké dielo. Pripravený bol aj jarmok
ľudových remesiel, výstava tvorby rezbárov zo ŠTNV a prezentovali sa aj čipkárky a skalničkári.
No a tentokrát bol zastúpený aj šport – veď práve ten dokáže na tvári vykúzliť úsmev radosti
z víťazstva, či prekonanej méty! V priebehu dňa radosti sa v areáli kaštieľa konali aj parkúrové
preteky, ktoré majú v regióne Turiec, ba aj v samotnom Trebostove hlboko zakorenenú tradíciu.
Novinkou pre domácich neboli ani hasičské súťaže, a kto mal chuť zasúťažiť si v športovej streľbe,
pre toho bola strelnica pripravená.
Deti – a tých bolo neúrekom - sa mali naozaj kde „poradovať“: mohli sa potešiť pohľadom na
koníky, alebo sa vyšantiť na trampolíne, povoziť sa na perfektnom drevenom kolotoči. Rodičia
mali úsmev na tvári - počasie podujatiu prialo a ani podvečerný dážď náladu z príjemne prežitého
dňa nepokazil.
Na čerstvom dedinskom vzduchu mohol v sobotu každý načerpať pozitívnu energiu z prírody
turčianskeho vidieka.
Podujatie organizačne pripravili - obec Trebostovo, Jazdecká spoločnosť Polet, Turčianske
kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského samosprávneho kraja
a Dobrovoľný hasičský zbor Trebostovo.
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