
Predslávnosťové dni v Kulpíne 2014.

Galaprogram, sobota 26.júla 2014

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vážení Kulpínčania, ctení hostia, prajem Vám dobrý večer a vítam Vás na 17 –
tych Predslávnosťových dňoch v Kulpíne. Osobitne vítam radcu
Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Belehrade Jozefa Sabu, predsedu Obce
Báčsky Petrovec Pavla Marčoka a predsedu Rady Miestneho spoločenstva
Kulpín Miroslava Čemana.

Prv ako sa to roztočí, na javisko pozývam Pavla Gažu, predsedu Miestneho
odboru Matice slovenskej v Kulpíne. Ako už vieme, organizátorom PDvK je
práve kulpínsky MOMS.

Gaža

Do Kulpína pricestovali aj starosta obce Čeľadice Anton Laca a starosta obce
Podhradie Milan Štefkovič.

Príhovory hostí

Ďakujeme veľmi pekne. No a poďme k programu. Tak ako to býva, úvodom
našich programov, slovo, pieseň a piestor majú naši najmladší – členovia
Detského folklórneho súboru Bažalička, ktorí usilovne cvičia s Michalom
Čiliakom a Milinou a Michaelou Čiliakovými pri Kultúrno – umeleckom
stredisku Zvolen. V prvom bloku uvidíme tanec Vijeme vence, vijeme,
zaspievajú nám aj dvaja šarmantní mladučkí speváci – Marián Šimo a Sergej
Šimo, potom v tanci uvidíme ako to vypadalo Keď chodieval k nám šuhaj
švárny. Nevystanú ani slovenské ľudové pesničky v podaní dievčenskej
speváckej skupiny a na záver prvého bloku nakukneme ako to v choreografii
Michala Čiliaka vypadá Za horami, za dolami.

1.BLOK



::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Milí naši, druhý blok nášho galaprogramu začneme so spevomMichaely,
Kristíny a Miliny Čiliakových, ktoré sa nám prihovoria slovenskými ľudovými
pesničkami. Za nimi vystúpi mládežnícka folklórna skupina s tancomMau
som koňe, oba boľi šárge. Potom bude javisko patriť speváckej skupine
Združenia penzistov, ktorá pracuje pod taktovkou Jána Kopčoka – Uču
a s harmonikárom Jánom Andrášikom. V Kulpíne na pódiu poprvýkrát vystúpi
aj sólista Milan Lačok z Nového Sadu, ktorý má silné kulpínske korene a ktorý
pôsobí v novosadskom Šafáriku a v Slovenskom umeleckom súbore Krajan
Vojvodina. Záver druhého bloku bude patriť mladšej tanečnej skupine Krajan
Vojvodina a tanečnej skupine Gymnázia Jána Kollára so žiackym domovom
v Petrovci, ktorí zatancujú choreografiuMala som ja šejaj hoj...

2.BLOK

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Vážení prítomní, tretí blok Predslávnosťového galaprogramu bude súvisieť
s našou materskou krajinou – so Slovenskom. Pozrieme si Tance z Abova
v podaní mladšej tanečnej skupiny Krajan Vojvodina, predstavia sa nám aj
naši hostia – Folklórna skupina Čeľaďania z obce Čeľadice, ktorá sa nachádza
16 kilometrov od Nitry. Inak Čeľaďania včera mali svoj celovečerný koncert
v dome kultúry. Na javisko sa znovu postavia naši penzisti a po ich vystúpení
uvidíme Karičky – dievčenské tance zo Zemplína v podaní našich mládežníčok
zo Zvolena. Ale tento blok začneme s prekvapením. O našom hosťovi by som
vám mohla povedať nasledovné fakty – každoročne chodieva na
Predslávnosťové dni v Kulpíne, pôvodí z Kulpína, jeho trvalé bydlisko je Nitre,
účinkoval na početných celoslovenských recitačných súťažiach a je
trojnásobným víťazom celoštátnej súťažnej prehliadky v umeleckom
prednese poézie a prózy v kategórii seniorov pod názvom Hviezdoslavov
Kubín. Vážení prítomní, náš vzácny hosť Dušan Danko a Sládkovičova Marína
v jeho podaní.

3.BLOK



:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

A pomaly sme sa dostali k tomu predposlednému, čiže štvrtému bloku nášho
galaprogramu. Začneme s Piesňami z Abova, ktoré nám zaspievajú Andrea
Šimová a Michaela, Kristína a Milina Čiliakove, s tancom Šarišská – Raslavická
polka sa predstavia naši mládežníci zo Zvolena. So svojim programom
v tomto bloku vystúpia aj naši Čeľaďania. V tejto časti programu uvidíme, že
sa v našom kulpínskom súbore pestujú aj moderné tance. Svedčiť o tom
bude výstup mladučkých Bažaličkárok, s ktorými pracuje Michaela Čiliaková.

4.BLOK

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Tí čo sledujú naše programy, vedia, že sa ony končia vždy atraktívne. Tak to
bude aj tentokrát. Iba krátke zahlásenie, lebo sa to slovami opísať nedá –
naši Zvolenovci a rómske piesne a tance z Vojvodiny.

5.BLOK

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

Predtým, vážení hostia, ako sa s Vami rozlúčime, musím spomenuť aj
mená ľudí, ktorí sa podieľali na organizácii dnešného galaprogramu.
Spevácku skupinu Združenia kulpínskych penzistov nacvičil Ján
Kopčok – Účo, hudobný sprievod Ján Andrášik

- Vedúcou Folklórnej skupiny Čeľaďania je ing. Alžbeta Seredičová
- S Tanečnou skupinou žiackeho domova GJK v Petrovci pracuje Zdenka

Bobáčeková
- SUS Krajan-Vojvodina vedie a na vystúpenia pripravuje Michal Čiliak
- Umelecký vedúci a choreograf KUS Zvolen je Michal Čiliak, DFS

Bažalička nacvičili tanečné asistentky Milina a Michaela Čiliakove,
hudobný sprievod Vladimír Zima a Michal Čiliak

- Scenár a prípravu programu mal na starosti Michal Čiliak
- Konferansu napísala a programom Vás viedla Viera Dorčová Babiaková.



Ďakujeme veľmi pekne za Vašu priazeň. V pokračovaní uvedieme
dokumentárny film z produkcie RTV Vojvodiny o Rádio Kulpíne, ktoré
v šesťdesiatych a sedemdesiatych rokoch minulého storočia pôsobilo
v Kulpíne. Po filme – ľudová veselica so skupinou MAKS zo Selenče.


