GAVLOVIČOVO PRUSKÉ 28. 07. – 30. 07. 2017
Pozývame Vás na 50. ročník spomienkových slávností Hugolína Gavloviča. Môţete sa tešiť na
vynikajúce koncerty, divadelné predstavenia, zaujímavé výstavy a jedinečnú atmosféru pod holým
nebom!
PIATOK 28. 07. 2017
19:00 hod. (nádvorie kaštieľa) NÁVŠTEVA MLADEJ DÁMY. Celkom malé divadlo Starý Tekov.
Divadelná hra z autorskej dielne Zdeňka Podskalského je venovaná najmä láske a niečomu takému
všeobecnému a pritom paradoxne originálnemu, akým je spoluţitie muţa a ţeny. Réţia: Edo Šebian
21:00 hod. (františkánsky kostol) CARPATHIANS PROJECT. Hudobná formácia dáva dohromady
prvky súčasnej, modernej a tradičnej, ľudovej hudby. Účinkujú: Eva Gašpieriková, Kristína
Tomaščíková, Silvia Balvonová – spev, Vincent Krkoška - spev, heligónka, Pavol Cabadaj – gitara,
Ľuboš Tomaščík – klávesy.
22:30
hod.
(nádvorie
kaštieľa)
DRÁPAČKY.
Divadlo
DINO
Piešťany.
Komédia z pera Kamila Ţišku o babkách, ktoré na drápačkách rozprávajú rôzne veselé no aj
strašidelné príbehy. Réţia: Kamil Ţiška, František Rehák
SOBOTA 29. 07. 2017
19:00 hod. (nádvorie kaštieľa) OBEC ROKA. Divadlo f*ACTOR Liptovský Peter
Komický obraz slovenskej reality. Inscenácia je inšpirovaná Gogoľovým Revízorom a filmami
o českej a slovenskej dedine. Najväčším zdrojom nápadov však bolo pozorovanie ţivota a ľudí
z dedín, obcí a miest od Tatier k Dunaju. Réţia: Michal Tomasy.
20:30 hod. (námestie). ROZTANCOVANÝ ROZSUTEC. Folklórny súbor ROZSUTEC Ţilina
V bohatom repertoári súboru sú zastúpené prakticky všetky významnejšie folklórne regióny
Slovenska – Kysuce, Orava, Liptov, Horehronie, Myjava, Zemplín. Vedúci súboru a choreograf:
Štefan Mucha.
21:15 hod. (námestie) BALKANSAMBEL. Hoci odrazovým mostíkom tvorivosti kapely je
predovšetkým tradičná hudba balkánskych kultúr, v nemalej miere má zaostrené aj na našu ľudovú
pieseň, či na hudbu váţnu, alebo jazzovú. Účinkujú: Marek Pastírik – saxofón, kaval, gajdy,
tárogató, duduk, Martin Noga – pozauna, bastrúbka, Andrej Rázga – trúbka, krídlovka, Peter Hrubý
– akordeón, Juraj Hodas – tuba, Viktória Pastíriková – klarinet, spev, Martin Králik – bicie
a perkusie, Veronika Vaţanová – spev, Zuzana Burianová – spev, Anna Kureková – spev.
22:30 hod. (námestie) DRUŢINA. Kapela hrá príjemne a citlivo spracovaný slovenský folklór,
výborne zapadajúci do definície ethnobeat resp. world music. Koncerty sú plné energie a krásnych
melódií slovenských ľudových piesní ktoré vedia roztancovať folklórnych ale aj rockových
fanúšikov.
Účinkujú: Danka Ferienčíková – spev, Miťa Almášiová – spev, Aty Béreš – basová gitara, Hollub –
bicie, Adam Mičinec - gitara, mandolína, Janko Šimiak - píšťalky, fujara, Marek Konček – husle.
24:00 hod. (námestie) ARZÉN. Ţánrové gro kapely tvorí spojenie rocku a folklóru, ale aj vlastné
rockové skladby s pôvodnými textami a textami iných autorov. Účinkujú: Paľo Cabadaj – gitara,
spev, Jaro Gaţo – spev, Igor Klein – gitara, Miro Fedor – basgitara, Jano Heinrich – bicie.

NEDEĽA 30. 07. 2017
17:45 hod. (františkánsky kostol) SV. OMŠA. Hudobný sprievod – Františkánska schóla Bratislava.
Po sv. omši koncert OPUS FRANCISCANUM. Diela františkánskych autorov zo Slovenska z 18.
storočia a spevy františkánskej tradície zo stredoveku.
SPRIEVODNÝ PROGRAM 27. 07. – 30. 07. 2017 počas spomienkových osláv
POHĽADY Výstava výtvarných diel Zdenky Cíbikovej (kaštieľ).
NÁVRATY 50 ročníkov spomienkových slávností, výstava fotografií (františkánsky kostol).
PREHLIADKA KRYPTY františkánskeho kostola, kde je pochovaný Hugolín Gavlovič.
DUCH MINULOSTI KAŠTIEĽA Výstava o histórii renesančného kaštieľa inštalovaná v jeho
podzemí (kaštieľ).
VIDEL SOM VŠETKY KOSTOLY SLOVENSKA Výstava fotografií Z. Dzurjanina.
(františkánsky kostol).
OBČERSTVENIE U HUGITA sobota od 20:00 hod. počas celého večera nápoje a guláš (námestie).
Organizátori: Divadelný súbor HUGO, Obec Pruské, Rímskokatolícka cirkev, farnosť Pruské,
Športový klub 98, Povaţské osvetové stredisko v zriaďovateľskej pôsobnosti v Povaţskej Bystrici.
Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
Uvedený projekt sa uskutočňuje s finančnou podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja.

