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__________________________________________________________________________________ 
                                                                 V Rožňave, 9.8. 2019 

 
Folkloristi sa zídu v Rejdovej na Gemerskom folklórnom festivale 
22.- 24. 8. 2019 , Rejdová 
 
Milovníci tradičnej ľudovej kultúry sa v závere leta opäť stretnú na Gemerskom folklórnom festivale 
v Rejdovej. V poradí 46. ročník najväčšieho folklórneho podujatia v hornom Gemeri sa uskutoční  
od 22. do 24. augusta 2019. Prehliadku toho najlepšieho z východoslovenského folklóru tentoraz 
obohatia hostia a finalisti z televíznej šou Zem spieva.  
 
Trojdňový program odštartuje vo štvrtok 22. augusta festivalová novinka, etno workshop zameraný na 
revitalizáciu tradičného ľudového odevu a doplnkov. Hostiteľom je sociálny podnik Rejdovka s.r.o. Ako 
prvý svojho druhu na Slovensku sa zameriava na šitie krojov. Do tajov odevnej kultúry Gemera 
záujemcov zasvätia nositeľky tradícií Zuzana Dovalovská, Mária Brdárska Janoška, Mária Huňáková 
a verejnosti dobre známa Betka Lukáčová. Tá prezradí, ako napísať úspešný projekt pre oblasť folklóru. 
Kto v piatok nemusí skoro ráno vstávať, nech určite nevynechá večernú tancovačku v „kerčme“ Pod 
Stolicou. V tanečnom dome si ju možno vychutnať s Petrom Vajdom a muzikantmi ľudovej hudby 
Ondreja Hlaváča.  

„Košický samosprávny kraj s radosťou prevzal záštitu nad Gemerským folklórnym festivalom. Podujatie 
robí nášmu kraju a jeho tradíciám skvelé meno už 46 rokov, pre východniarov je to jeden z najväčších 
folklórnych sviatkov. Ak chcete zažiť Gemer s úprimnou pohostinnosťou miestnych, pestrou zmesou 
ľubozvučného nárečia, tancov, piesní, vôní a chutí, určite by ste si mali naplánovať výlet do Rejdovej. 
Identitu kraja totiž vytvárajú práve jeho zvyky a tradície, ktoré sa nám darí uchovávať aj vďaka festivalu 
v Rejdovej,“ hodnotí a zároveň pozýva návštevníkov predseda Košického samosprávneho kraja 
Rastislav Trnka. 

V piatok po slávnostnom otvorení festivalu o 18:00 sa na rejdovskom pľaci postupne vystriedajú 
muzikanti, speváci a tanečníci. Tradične festival odštartuje miestna folklórna skupina Hôra. Predstavia 
sa absolventi so svojimi lektormi z detského muzikantského tábora a Martin Repáň so svojou 
Repáňovskou muzikou z Terchovej. Večerný program uzavrie nádielka pravého východniarskeho 
folklóru – Košicki špivaci, Muzika Milana Rendoša a hudobno-tanečná folklórna šou Klenoty kraja v réžii 
Vlada Michalka. „Tá pravá, nefalšovaná rejdovská  zábava so zapojením návštevníkov však začína až 
okolo pol desiatej večer,“ prezrádza detaily  programu riaditeľka Gemerského osvetového strediska 
(GOS) Helena Novotná. „Kto si chce zanôtiť, ten nech navštívi spevácky dom u Petriska, kde sa s Betkou 
Lukáčovou a Jurajom Kováčom môže naučiť ľudové piesne spod Stromíša. Tancovačka na pľacu s členmi 
skupiny Bardfa zaručuje ozajstný zážitok pre všetkých, ktorí majú radi ľudové tance a chcú sa naučiť aj 
niečo nové.  Ľudová  veselica v obci a v miestnych „kerčmách“ zavŕši druhý festivalový deň,“ dodáva 
Novotná. 

Sobotňajší program má dramaturgicky dve časti. O desiatej sa otvárajú rejdovské dvory a do pol druhej 
poobede prebieha detský program na javisku pri kostole. Už tradične v tomto pásme dostávajú priestor 
na účinkovanie klienti z Domova sociálnych služieb  Jasanima  z Rožňavy, ale predstaví sa aj spevácka 
skupina Šafolka zo Smižian, ktorá sa zviditeľnila vo folklórnej šou Zem spieva.  „Novinkou, na ktorú sa 
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všetci tešíme, je módna prehliadka Folklórne parádnice, ktorú pripravila zanietená tkáčka Ľubka 
Žilková. Divákom predstaví  nadčasové detské odevné kolekcie, pri výrobe ktorých sú využité ručne 
tkané prírodné materiály, tradičné ľudové vzory a motívy z Gemera, Malohontu a Hontu,“ približuje 
program Mária Ferenczová, manažérka kultúry GOS.  

Druhá časť sobotňajšieho programu pokračuje v amfiteátri, kde v hlavnom programe pod názvom 
Vôňa Gemera sa predstavia folklórne kolektívy z horného Gemera a  uvedú v réžii Jána Liptáka 
zvyky, obyčaje, spevy, tance, pestré kroje a rozmanité nárečia, ktoré sprevádzali našich  predkov v 
dňoch pracovných i sviatočných. Pozdrav Gemeru prinesú známe a úspešné folklórne súbory, skupiny 
a sólisti - Martina Ťasková Kanošová, spevácka skupina Šafolka, Stoličnoho džyvky, mužská spevácka 
skupina Hnojňane z Mihaľovec, či  tanečná skupina Bardfa. Okamihy Hornádu zažijú diváci s folklórnym 
súborom Hornád z Košíc a  záver programu bude patriť folklórnemu súboru Ponitran s 
hosťujúcou mužskou speváckou skupinou Šumiačan v programe s názvom Fantázie.  

V areáli amfiteátra návštevníkov čakajú zaujímavé sprievodné podujatia. Hlásne trúby festivalu, Jano 
a Ďuro na chodúľoch z Divadla z domčeka, sprevádzajú najmä aktivity pre deti. Najmenší môžu v zóne 
Domu tradičnej kultúry Gemera pobudnúť v tvorivých dielňach a vyskúšať si rôzne textilné a hrnčiarske 
techniky. Unikátny zážitok sľubuje mladý gemerský remeselník, zvonolejár Robert Slíž, ktorý predvedie 
ukážku odlievania zvona. Ani tento rok nebude chýbať jarmok tradičných ľudových výrobkov, výstava 
fotografií z predchádzajúcich ročníkov festivalu, výstava obrazov s ľudovou tematikou, lesná 
pedagogika, astronomické stanovište, či už v kruhu najmenších obľúbené detské divadielko  Pesničkál. 

Organizátormi 46. ročníka Gemerského folklórneho festivalu v Rejdovej sú Gemerské osvetové 
stredisko, ktoré je kultúrnym zariadením Košického samosprávneho kraja (KSK) a Obec Rejdová. 
Záštitu nad podujatím prevzal predseda KSK Rastislav Trnka. Festival z verejných zdrojov podporil 
hlavný partner podujatia Fond na podporu umenia a Košický samosprávny kraj. 

 
 
Kontaktné osoby: 
Mária Ferenczová 
manažérka kultúry Gemerského osvetového strediska  
Rožňava, Betliarska 8 
ferenczova@gos.sk 
0915 884 135  
www.gos.sk 
 
Obecný úrad Rejdová 
Mgr. Slávka Krišťáková 
starostka obce 
Tel.: 058/7783240 
www.rejdova.sk 
 
 


