DFS Štvorlístok , ZŠ s MŠ Samuela Timona Trenčianska Turná,
obec Trenčianska Turná
Vás srdečne pozývajú na hlavný program
13. ročníka medzinárodného detského folklórneho festivalu

Stretnutie priateľov
Hlavný festivalový program
Veselo so Štvorlístkom,
sa uskutoční v sobotu 9. júna 2012
v Kultúrnom dome v Trenčianskej Turnej
o 18.00 hodine
Účinkujú:
DFS Hlubinka - Ostrava, Česká republika
DFS Turnička – Liptovská Teplička, Slovensko
DFS Štvorlístok z Trenčianskej Turnej

V tej Trenčianskej Turnej Štvorlístok si spieva,
radosť a veselosť všade on rozdáva
Na Vašu účasť sa tešia deti a vedúci DFS Štvorlístok

Stretnutie priateľov
je festival
DETSKÝ
Spievajú, tancujú, hrajú sa deti
FOLKLÓRNY
Prácou v súbore Štvorlístok uchovávame a odovzdávame z generácie na generáciu
dedičstvo našich predkov
ŠKOLSKÝ
Každý rok sa v rámci regionálnej výchovy naučíme autentický tanec, autentickú
pieseň na hodinách hudobnej výchovy, učíme sa spoznávať krásy našej obce, jej okolia,
nášho regiónu; pani učiteľky i vychovávateľky vyzdobia kultúrny dom, škola sa
prezentuje výtvarnými prácami i výstupmi z projektového vyučovania
OBECNÝ
Naša obec podporuje činnosť súboru Štvorlístok finančne i priestorovo, celoročne
realizujeme nácviky v kultúrnom dome; my sa obci odvďačíme každoročne
vystúpeniami pre spoločenské organizácie, pre významné návštevy obce, na kultúrnych
podujatiach realizovaných obcou
RODINNÝ
Rodičia členov súboru nám ubytujú festivalových hostí, pripravia pre deti program
v rodine; naši hostia tak spoznajú život v rodinách, obec a jej okolie; na spoločenské
posedenie rodičia napečú sladké i slané pečivo, aby sme sa všetci spoločne zabavili
MEDZINÁRODNÝ
Pozývame si jeden súbor zo Slovenska a druhý zo zahraničia; pravidelne je to súbor
z Česka, doteraz sme privítali aj dva súbory z Poľska a dva súbory z Chorvátska
VÝMENNÝ
Podmienkou pozvania je pozvanie hosťujúceho súboru, aby aj naše deti spoznali iné
regióny, iný folklór, aby svoju šikovnosť predviedli v iných kútoch Slovenska a Európy.
Učili sa samostatnosti, komunikácii, prezentácii seba samého, aby si vážili miesto
odkiaľ pochádzajú, školu, ktorá im dáva základné vzdelanie a svoju rodinu, ktorá ich
vychováva, ktorá im dala život

