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Tlačová správa 

Lúčnica vypredala prvý deň Folklórneho festivalu Východná 2019 

AMFITEÁTER VÝCHODNÁ 

 

Bratislava 5. júl  2019 – V prvý júlový štvrtok hľadisko Veľkej scény vo Východnej 

praskalo vo švíkoch. Medzi vyše 6 tisícmi milovníkov folklóru bola aj prezidentka 

Zuzana Čaputová. V piatok mal festival rovnaký úspech a diváci, ktorí  

si prišli kúpiť lístky podvečer, sa už do Amfiteátra nedostali. 

 

V prvý festivalový deň počasie nesklamalo a prilákalo do dediny pod Kriváňom tisíce ľudí. 

Krátko pred siedmou sa na parkovisku začali zhromažďovať aj vládne limuzíny. Pozvanie 

prijala prezidentka Slovenskej republiky Zuzana Čaputová, bývalí prezidenti Ivan 

Gašparovič a Andrej Kiska, ministerka kultúry Ľubica Laššáková aj minister financií 

Ladislav Kamenický. Všetci prišli na vystúpenie Umeleckého súboru Lúčnica, ktorý 

predviedol program Z tvorby prof. Štefana Nosáľa.  

Krátko pred deviatou už Veľká scéna praskala vo švíkoch a brány amfiteátra sa zavreli, 

pretože bolo jednoducho vypredané.   

 

Dnes je prakticky nemožné pozrieť si všetky diela, ktoré vytvoril dlhoročný umelecký 

vedúci súboru prof. Štefan Nosáľ. Na Folklórnom festivale Východná 2019 mali diváci 

jedinečnú možnosť vidieť to najlepšie z jeho tvorby. Počas takmer dvojhodinového 

vystúpenia sa ocitli na podpolianskej svadbe, medzi dievčatami pri trepaní ľanu  

a pestovaní maku, zoznámili sa s fígľami mladých mužov pri starodávnom spôsobe 

mlátenia obilia alebo sa mohli zabaviť pri fľaškových hrách zo Zemplína. 

 

„Frenetická atmosféra a veľmi pozitívne reakcie zo strany prezidentky aj ďalších 

významných hostí,“ to boli prvé dojmy Michala Bartóka, riaditeľa Národného osvetového 

centra, ktoré Folklórny festival Východná organizuje. Vystúpenie Lúčnice sa skončilo 

niekoľko minútovým standing ovation.  
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Druhý festivalový deň v piatok sa situácia opakovala. Pred siedmou večer už bola kapacita 

Amfiteátra naplnená. V tento deň sa na Malej scéne predstavil vynikajúci SĽUK 

s programom pre deti a k svojmu 70. výročiu. „Festival Východná je najvýznamnejší 

folklórny festival, také pozvanie sa neodmieta,“ povedal Maroš Červenák, riaditeľ 

umeleckej prevádzky SĽUK. „Veľké množstvo divákov, ktorí sa na naše predstavenia 

prišli pozrieť nás presvedčilo, že sme urobili dobre. Ak nás usporiadateľ – Národné 

osvetové centrum, osloví aj budúci rok, radi prídeme,“ dodal po vystúpení. 

 

Aj na ďalšie dni je naplánovaný zaujímavý program. V sobotu na Veľkej scéne vystúpi 

Tanečné divadlo Ifjú Szivek, diváci si budú môcť pozrieť i autorský program Julianna, 

zlatá panna a na nedeľu je naplánovaný záverečný galaprogram 65. ročníka Folklórneho 

festivalu Východná.  

 

Tím Východná  

Národné osvetové centrum  

Námestie SNP č. 12  

812 34 Bratislava  

vychodna@nocka.sk  

press@nocka.sk  

www.festivalvychodna.sk 

 

 

 

 


