XXXI. ročník Turčianskych slávností folklóru
Turčianske kultúrne stredisko v Martine v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského
samosprávneho kraja zorganizovalo už XXXI. ročník Turčianskych slávností folklóru,
ktoré sa uskutočnili 21. júna 2015 v Slovenskom národnom múzeu v Martine – Múzeu
slovenskej dediny. Spoluorganizátormi podujatia boli: Slovenské národné múzeum v
Martine - Múzeum slovenskej dediny a TUZLUK – Turčianske združenie pre šírenie
a ochranu tradičnej a ľudovej kultúry. Podujatie sa uskutočnilo pod záštitou predsedu
Žilinského samosprávneho kraja Juraja Blanára.
Slávnosti odštartovali 14. júna 2015 sprievodnými podujatiami: „Dnes tovariš, zajtra majster“
v SNM v Martine – Múzeu slovenskej dediny a „O zlatú guľôčku“ (finálny koncert víťazov
nepostupovej súťaže a prehliadky sólistov spevákov, ktorý sa konal v Centre voľného času
Kamarát v Martine). Neodmysliteľnou súčasťou slávností bolo aj tento rok podujatie
„Súznenie“ – hudobno-poetický program o súznení vážnej a ľudovej hudby realizovaný 17.
júna 2015 v Turčianskej galérii v Martine, ktorého sa tento rok zúčastnili aj laureátky
medzinárodných súťaží Zdislava Lukášová a Terézia Fűleová zo ZUŠ Hemerkovej
v Košiciach.
Hlavný program slávností bol, ako po minulé roky, situovaný do SNM v Martine – Múzea
slovenskej dediny (ďalej len MSD), kde sa v nedeľu 21.6.2015 zišlo vyše 400 účinkujúcich z
20 folklórnych kolektívov nielen z regiónu Turiec. Po otvorení jarmoku tradičných remesiel,
sa vo Voziarni z Moškovca konala vernisáž výstavy spojená s vyhodnotením literárnovýtvarnej súťaže „Turiec maľovaný“ (výstava potrvá do 31.8.2015). Súčasťou kultúrneho
programu bolo vystúpenie sólistu inštrumentalistu Andreja Majerčíka z Diakovej a po
odovzdaní ocenení pódium patrilo programu pod názvom „Prvý mládenec slovenský“, ktorý
pripravil Recitačný kolektív DDS Kamarát. Recitačné pásmo bolo venované Roku Ľudovíta
Štúra.
Program na hlavnom pódiu v areáli MSD odštartovali detské folklórne súbory a sólisti
inštrumentalisti programovým pásmom pod názvom „Naše najmilšie...“ a program
dedinských folklórnych skupín „Keď sme sa tu zišli, buďme dobrej mysli“. Galaprogram
nazvaný „Cesty života“ a „Pozdrav hosťa“ patril domácim folklórnym kolektívom a sólistom
inštrumentalistom, ale taktiež hosťom, ktorými boli Detský folklórny súbor Vonička zo Zlína
(ČR) a Folklórny súbor Liptov z Ružomberka. Folkloristi svojim tancom pokrstili krásne
nové pódium, ktoré sa podarilo postaviť nezištne, s pomocou dobrovoľníkov a vďaka
enormnému úsiliu a zanieteniu Mgr. Moniky Barabášovej, folkloristke, ktorá sa od roku 1983
dobrovoľne venuje aktivitám na poli ľudovej a tradičnej kultúry.
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Návštevníkov slávností určite zaujala aj škola plieskania bičom, tvorivé výtvarné dielne
k Roku Ľudovíta Štúra, drevený kolotoč, či jazda v kočiari.
Sprievodným programom nedeľnej oslavy folklóru a tradícií nášho regiónu bolo aj
„Reťazenie II. – Stopy štúrovcov v Turci“ – výtvarný plenér, ktorým si regionálni
neprofesionálni umelci pripomenuli odkaz Ľudovíta Štúra a miesta, v ktorých sú hlboko
zapustené štúrovské korene.
Napriek vrtkavému počasiu sa slávnosti vydarili a do areálu Múzea slovenskej dediny
v Martine zavítalo viac ako 1200 návštevníkov.
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