Detský, folklórny, školský, rodinný, výmenný, medzinárodný festival
Stretnutie priateľov 2012 – 13. ročník
Miesto konania: Trenčianska Turná
Termín: 8. , 9., 10. jún 2012
Organizátori:
DFS Štvorlístok, ZŠ s MŠ Samuela Timona, Obec Trenčianska Turná
Účastníci festivalu: DFS Hlubinka – Ostrava, Česká republika
DFS Turnička – Liptovská Teplička, Slovensko
DFS Štvorlístok Trenčianska Turná, Slovensko
Harmonogram festivalu
Piatok:
Do 10. 00 - príchod detí z Ostravy a Liptovskej Tepličky
11. 00 – 12. 30 Výchovný koncert: Spievame, tancujeme a hráme sa
Otvorenie festivalu: starosta obce Ing. Peter Mikula
Program na maximálne 20 minút si pripraví každý súbor. Súbor si
uvedie svoj program, predstaví svoju obec, mesto, kroj (vedúce súboru alebo deti)
13. 30 – obed všetkých hostí v školskej jedálni
14. 30 - učíme sa tance našich regiónov (každý súbor predvedie jednoduchý tanček,
ktorý sa budeme navzájom učiť), nácvik záveru sobotňajšieho festivalového
programu
16. 00 - ubytovanie a program v rodinách – olovrant v rodine
17. 00 – 18. 30 staršie deti – športovanie, volejbalový alebo florbalový turnaj v telocvični školy
malé deti – program v rodinách
Večera – deti v rodinách, program v rodinách, vedúci súboru a muzikanti večerajú v šk. jedálni
Sobota:
Deti raňajky v rodinách, vedúci v penzióne
8. 20 – odchod do Trenčína
9. 00 – 12. 30 prehliadka hradu a centra mesta, možný nákup suvenírov
Rodičia, ktorí ubytovávajú deti z Ostravy aj Liptovskej Tepličky, si prídu po deti pred školu
o 12. 55.
13. 00 – deti - obed v rodinách, vedúci a muziky v školskej jedálni
15. 00 - prijatie hostí u pána starostu Ing. Petra Mikulu – vedúci súborov,
hudba z každého súboru, z každého súboru 2 páry väčších detí.
16. 00 - Stretnutie ostatných členov súborov pred kultúrnym domom v krojoch – len staršie deti
zo súboru Štvorlístok, všetky deti z Ostravy a Liptovskej Tepličky. Krojovaný sprievod obcou,
prehliadka dedinského múzea Kušnierovec. Ak bude pršať, zostávame v kultúrnom dome. Všetky deti
majú večeru v kultúrnom dome. Do rodín sa vrátia až po skončení spoločenského večera s diskotékou.
Preto si berú z domu do kultúrneho domu prezlečenie na spoločenský večer.
(Deti zo Štvorlístka - prípravka - prídu do kultúrneho domu o 17.15 už v krojoch s rodičmi.
Potrebujeme si deti pripraviť na vystúpenie, rozdeliť ich do dvojíc a trojíc tak, ako tancujú a urobiť
rýchle zmeny, ak neprídu na vystúpenie všetci).
Hosťujúce súbory využijú čas po návrate z Kušnierovca na prípravu vystúpenia.
18. 00 – Hlavný festivalový program: Veselo so Štvorlístkom
Každý súbor si pripraví 20 - 30 min. program
19. 00 večera – prípravka Štvorlístok
20. 00 – 20.30 večera účinkujúcich a hostí,
20. 30 – 23. 00 spoločenský večer, diskotéka , spoločné muzicírovanie, po 23:00 zostávajú v kultúrnom
dome len vedúci súborov, dospelí účinkujúci, deti idú do rodín
Sprievodné aktivity hlavného festivalového programu:
 Tvorivé dielne – pani učiteľky, pani vychovávateľky a žiaci ZŠ, paličkovanie,
maľovanie, výrobky zo slaného cesta
 Výstava výtvarných prác detí MŠ a ZŠ a ZUŠ na tému: „Dedinka jako maluvaná“,
výstava aktivít školy
Nedeľa:
Deti raňajky v rodinách, vedúci a muzikanti v penzióne
10. 00 Stretnutie pred miestnym katolíckym kostolom v krojoch (menšie deti nemusia ísť do
kostola) – Každý súbor si pripraví krátky program (piesne vhodné do kostola, nemusia byť len
náboženské), ktorý predvedie súbor po sv. omši .
Obed v rodinách, vedúci a muzikanti v školskej jedálni
13. 30 Odchod domov, možnosť návštevy Slovenského Betlehemu v Rajeckej Lesnej

