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RRA V REGIÓNE – Večer s Mladosťou 2016
Tlačová správa, 16. 11. 2016
Pracovníci Regionálnej rozvojovej agentúry
(RRA) Senec – Pezinok – menovite Ing. Ľuba
Pavlovová, MSc., Ing. Mgr. Eva Balažovičová
a Martin Lukáč – boli pozvaní na slávnostnú recepciu
a folklórne večerné posedenie s názvom ,,Večer
s Mladosťou“.
Po
neformálnych
diskusiách
a zintenzívnení dobrých vzťahov s predstaviteľmi
samosprávy i tunajších organizácií a spolkov nastal
čas na vystúpenie šenkvického Folklórneho súboru
Mladosť.
Predtým sa prítomným prihovoril starosta obce
Šenkvice – Mgr. Peter Fitz, ktorý je zároveň
poslancom Bratislavského samosprávneho kraja.
Podujatie ďalej moderovala členka súboru Mgr. Soňa
Mifková, ktorá k láske k folklóru vedie šenkvické deti
– je vedúcou Detského folklórneho súboru
Šenkvičárik, ktorý pod statusom folklórneho krúžku
pôsobí na tunajšej základnej škole.
V plnej, do posledného miesta obsadenej veľkej
sále Kultúrneho a informačného strediska (KIS)
Šenkvice začalo vystúpenie šenkvických folkloristov
s výraznou piesňou ,,Už nad Šenkvicama mesác svíci“.
Po vystúpení týchto nadšencov folklóru a ľudových
tradícií i s ďalšími, tentoraz celoslovensky známymi
piesňami, ich na pódiu vystriedal hosťujúci súbor
z Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave – Trnafčan.
Ich vystúpenie bolo obdivuhodné, pričom
zástupcovia agentúry na tomto podujatí sa zhodli na
tom, že v dnešnej dobe je udržiavanie si folklóru vo
vlastnej obci vzácnosťou. Šenkvice majú o jednu výhodu viac – folklór u nich udržujú mladí
ľudia. Vedúcemu súboru sme preto prisľúbili pomoc a spoluprácu vo veci hľadania možností
účasti na medzinárodnom folklórnom festivale, či dokonca zorganizovania medzinárodného
folklórneho festivalu priamo v našom regióne.
My v RRA Senec – Pezinok sme radi, že výsledky našej práce (kultúrny dom postavený
vďaka úspešnej príprave žiadosti o NFP z eurofondov) sú využívané pre dobrú vec!
Kolektívu Folklórneho súboru Mladosť zo Šenkvíc, rovnako ako aj jeho vedúcemu,
ďakujeme za pozvanie a príjemne strávený večer.

