
Piatok 14.00 | Humno
Mazúr z TrHovej Hradskej 
(ŽiTný osTrov)

Piatok 15.00 | Humno
Tance z výcHodnej (LiPTov)

zrušené
Tance z kyjova (ŠariŠ)

Školičky tanca

Piatok 11.00 | Humno
raMTarija (LiPTov)

sobota 13.00 | Humno
na ďaLekú cesTu

sobota 14.30 | Tancovisko
TaLenTy

sobota 16.30 | Tancovisko
radosť z PoHybu neMá Hraníc

sobota 16.30 | etnodom
GoraLi sPoza dvocH sTrán

zrušené
výcHodná, výcHodná, 
vo dva rady doMy

zrušené
rozTancovaná výcHodná

Školy tanca

sobota 11.00 | Tancovisko
ŠkoLy Tanca so zaHraničnýMi 
koLekTívMi

sobota 15.00 | Humno
čardáŠ zo siLickej brezovej 
(GeMer)

sobota 16.30 | Humno
čardáŠ z bidoviec (abov)

sobota 17.30 | Humno
PriePasné (Myjavsko)

zrušené
ŠariŠská PoLka 
zo ŠeMeTkoviec (ŠariŠ)

nedeľa 9.00 | Tancovisko
TaLenTy

nedeľa 12.15 | Humno
cesTou k váM...

Školy tanca

nedeľa 9.30 | Humno
vrcHovskí z deTvy a Lazov 
(PodPoľanie)

nedeľa 12.00 | Humno
koLeso zo ŠuMiaca

zrušené
ciGánske Tance z naGyecsed 
(Maďarsko)

vsTuPné PredPredaj on-Line Predaj na MiesTe

vstup do areálu 1 deň 4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba) 2 €

celý (1 osoba) 4 €

Permanentka 4. − 7. júl 2019 od 1. júna − 7. júla 2019 4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba) 25 € 28 €

celý (1 osoba) 35 € 38 €

Štvrtok 4. júl 2019 * od spustenia do 7. júla 2019 4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba) 10 € 12 €

celý (1 osoba) 13 € 15 €

Piatok 5. júl 2019 * od spustenia do 7. júla 2019 4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba) 10 € 12 €

celý (1 osoba) 13 € 15 €

sobota 6. júl 2019 * od spustenia do 7. júla 2019 4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba) 10 € 12 €

celý (1 osoba) 13 € 15 €

nedeľa 7. júl 2019 * od spustenia do 7. júla 2019 4. − 7. júl 2019

zľavnený (1 osoba) 8 € 10 €

celý (1 osoba) 10 € 13 €

Permanentka rodina 2+1: 4. − 7. júl 2019 od spustenia do 7. júla 2019 4. − 7. júl 2019

2 dospelé osoby + 1 dieťa od 6r. do 15 r. 60 € 75 €

Permanentka rodina 2+2: 4. − 7. júl 2019 od spustenia do 7. júla 2019 4. − 7. júl 2019

2 dospelé osoby + 2 deti od 6 r. do 15 r. 75 € 95 €

Podmienky zľavneného vstupného:
Vstupenky sú v predaji cez webovú stránku www.predpredaj.sk a www.festivalvychodna.sk 
Vstupenky si možno zakúpiť aj v mieste konania festivali, avšak za zvýšnú cenu. Návštevníci, ktorí 
si kúpia pernamentku alebo denný lístok na Veľkú scénu, za vstup do areálu neplatia. Návštevníci, 
ktorí si zaplatia len vstup do areálu, si musia v prípade záujmu lístok na programy uvádzané na 
Veľkej scéne dokúpiť v plnej sume. Vstupné do areálu sa neodpočítava. Deti vo veku do 6 rokov 
majú do areálu amfiteátra, na všetky programy vstup zdarma. Návštevníci s trvalým pobytom v obci 
Východná majú vstup do areálu amfiteátra zdarma. Deti vo veku 6 - 15 rokov, držitelia karty ISIC, 
ITIC, Euro26, dôchodcovia, držitelia preukazu ZŤP/ŤZPS a návštevníci s trvalým pobytom v obci 
Východná majú vstup na programy zľavnený. Zľavnené vstupné sa poskytne na základe predlože-
nia zákazníckych preukazov MAXI KLASIK (prenosný/neprenosný), JUNIOR RAILPLUS, KLASIK 
RAILPLUS, SENIOR RAILPLUS, SKUPINA, SKUPINA MINI. Zľavnené vstupné zároveň platí aj pre 
držiteľov železničných preukazov ZSSK, Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., a Železníc 
Slovenskej republiky, Bratislava, v skrátenej forme „ŽSR“, ako aj pre všetky druhy cestovných lístkov 
s cieľovou stanicou Východná. Zľava sa týka iba držiteľa platného preukazu, respektíve platného 
cestovného lístka, a nie je možné ju kumulovať. Cena rodinných vstupov je konečná a nie je možné 
ju kumulovať so žiadnymi uvedenými zľavami. *Kapacita Veľkej scény obmedzená na 6 000 miest.

zmena programu vyhradená.
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ŠTVRTOK 4. júl
20.30
sLávnosTné oTvorenie 
fesTivaLu
veľká scéna – amfiteáter 

21.00
uMeLecký súbor Lúčnica –
z Tvorby Prof. ŠTefana nosáľa
veľká scéna – amfiteáter 

23.00 – 00.30
Pri Muzike
Tanečná zábava
Humno

piatok 5. júl
14.00
sľuk: GaŠParko
Malá scéna

14.00 
PuTovanie v čase
Program venovaný formám tradičného 
odevu
Humno

15.30
z doLín javorníkov
Program Žilinského samosprávneho 
kraja
Malá scéna

17.30 
sľuk: 70 rokov 
Program pri príležitosti 70. výročia 
založenia profesionálneho telesa
Malá scéna 

19.30 
Tanec bez Hraníc
Program zahraničných kolektívov
veľká scéna – amfiteáter

20.45 
ŠkoLa Tanca s divákMi 
Verbunky 
veľká scéna – amfiteáter

21.00
z najLePŠícH
Program víťazov celoštátnych folklór-
nych súťaží
veľká scéna – amfiteáter

23.00 
ľuboMír GaŠPar 
ciMbaL ProjecT
Cimbal v novodobom šate
Humno 

23.00 – 02.00 
Pri Muzike
Tanečná zábava
Tancovisko

23.30
MojŠe band
Koncert
Humno 

23.00 – 02.00
Pri Muzike
Tanečná zábava
Tancovisko

nedeľa 7. júl
08.30 
sLávnosTné sLuŽby boŽie 
evanjelický kostol, východná

09.00
TaLenTy 
Malá scéna

10.00
zo sveTa
Hudobno-spevácky program
evanjelický kostol, východná

11.30
cesTou k váM...
Prehliadka tradičného odevu
Malá scéna

13.00
#enikibeniki
Program najúspešnejších detských folk-
lórnych súborov z krajských súťaží
veľká scéna – amfiteáter

15.00
vTedy vo výcHodnej...
Galaprogram FFV 2019
veľká scéna – amfiteáter

mimoscénické
programy

Školy tanca

Piatok 10.30
sTrofické Tance
Humno

Piatok 13.00 
Šorový z PoHoreLej 
(HoreHronie)
Tancovisko

Piatok 14.00 
Mazúr z TrHovej Hradskej 
(ŽiTný osTrov)
Tancovisko

Piatok 15.00
Tance z výcHodnej (LiPTov)
Tancovisko

Piatok 16.00
neznáMy čardáŠ (zeMPLín)
Tancovisko

Piatok 17.00
Tance z kyjova (ŠariŠ)
Tancovisko

nedeľa 11.00
ŽarTovné Piesne z PoniTria
Humno

EtnoDoM

Piatok 16.00
vLacHovo – „dedina roka“
Vernisáž posterovej prezentácie
etnodom

Piatok 16.30
unesco doHovor 2003 
a Tradičná ľudová kuLTúra 
aLebo neHMoTné kuLTúrne 
dedičsTvo či Živé dedičsTvo?
Prednáška
etnodom

sobota 11.00
juraj kováč a vLacHovo
Diskusia s významnou osobnosťou obce 
Vlachovo
etnodom

sobota 13.00
výsTava vLacHovo – 

„dedina roka“
Prezentácia výstavy
etnodom

sobota 14.30
seniorské foLkLórne 
súbory
Diskusia
etnodom

nedeľa 10.00
fiLMové dokuMenTy 
s eTnoLoGickou TeMaTikou
etnodom

nedeľa 13.00
výsTava vLacHovo – 

„dedina roka“
Prezentácia výstavy
etnodom

Piatok 10.15 – 02.00
sobota 09.45 – 02.00
nedeľa 08.45 – 18.00 
HLásenia z Májky
balkón Májky

Piatok 15.00 – 15.30
kresané do dreva
Rezbársky plenér
areál amfiteátra 

Piatok 11.00 – 18.00 
sobota 09.30 – 20.00 
nedeľa 09.30 – 18.00
Tradičná kucHyŇa
Ukážky výroby a ponuka tradičných jedál 
ohnisko, nad košiarikom

Piatok 11.00 – 19.00
sobota 09.30 – 20.00
nedeľa 09.30 – 15.00
jarMok reMesieL úľuv
areál amfiteátra

sobota 6. júl
11.00
fujara, fujara
Program z cyklu Fenomény vo svetovom 
zozname UNESCO
Humno

13.00
na ďaLekú cesTu
Hudobno-spevácky program
Malá scéna

14.00
výcHodná, výcHodná, 
vo dva rady doMy
Slávnostný sprievod
areál amfiteátra, Malá scéna, 
obec východná

14.00
osobnosTi sľuk-u 
Program z cyklu Osobnosti
Humno

14.30
TaLenTy
Malá scéna 

15.00
rozTancovaná výcHodná 
Veselica po sprievode
obec

16.30 
GoraLi sPoza dvocH sTrán
Program z cyklu Muzikanti
Humno

16.30
radosť z PoHybu neMá 
Hraníc
Program seniorských kolektívov
Malá scéna

18.00
na jarMoku
Program najúspešnejších folklórnych 
skupín
veľká scéna – amfiteáter

19.30
ŠkoLa Tanca s divákMi 
Rusínske tance
veľká scéna – amfiteáter

20.00
ifjú szivek: sedeMdesiaT-
sedeM verbunkov 
veľká scéna – amfiteáter

21.00
ŠkoLa Tanca s divákMi 
Tance z Východnej
veľká scéna – amfiteáter

21.30
juLianna, zLaTá Panna...
O hraniciach medzi svetmi, 
časmi a ľuďmi   
veľká scéna – amfiteáter

Piatok 18.00
cHorovody  
Humno

sobota 10.00
ŠkoLy Tanca so zaHraničnýMi 
koLekTívMi
Tancovisko

sobota 14.00
ŠariŠská PoLka 
zo ŠeMeTkoviec (ŠariŠ)
Tancovisko

sobota 15.00
čardáŠ zo siLickej 
brezovej (GeMer)
Tancovisko

sobota 16.00
čardáŠ z bidoviec (abov)
Tancovisko

sobota 17.00
PriePasné (Myjavsko)
Tancovisko
 nedeľa 10.00
vrcHovskí z deTvy 
a Lazov (PodPoľanie)
Tancovisko

nedeľa 11.00
ciGánske Tance 
z naGyecsedu (Maďarsko)
Tancovisko

nedeľa 12.00
koLeso zo ŠuMiaca
Tancovisko

Školičky tanca

Piatok 13.00
raMTarija (LiPTov)
Malá scéna

Piatok 16.00
zLaTá brána, sceL bi ja 
znac (abov)
Humno

sobota 10.30
a Ty, Hana, sToj v koLe, 
kvečkuvanec (LiPTov)
Humno

sobota 16.00
neborácka, soTiŠ PoLka 
(Myjava)
Humno

nedeľa 10.30
ŠiMi, ŠiMi seM, akí sú 
Tí ciGáni (LiPTov)
Humno

Školy SPEVU

Piatok 17.00
cHorovodné Piesne
Humno

Piatok 11.00 – 19.00
sobota 09.30 – 17.30 
nedeľa 09.30 – 15.00 
ŠkoLa reMesieL úľuv
Remeselné dielne
kóje pod Májkou

Piatok 13.00 – 18.00 
sobota 10.00 – 17.30 
nedeľa 10.00 – 15.00 
koŠiarik
Detský interaktívny svet
košiarik

sobota 12.15 – 13.00
syMboLický cinTorín
Spomienka na zosnulých folkloristov
cintorín východná

Piatok 11.00 – 19.00
sobota 09.30 – 20.00
nedeľa 09.30 – 15.00 
koLiba
Predaj tradičných špecialít
areál amfiteátra 

Piatok 09.00 – 17.00
sobota 09.00 – 17.00
nedeľa 09.00 – 14.00 
výcHodnianska izba
Prezentácia tradičného bývania 
a gastronómie obce Východná
obec východná 

Piatok 09.00 – 17.00
sobota 09.00 – 17.00
nedeľa 09.00 – 14.00 
drevenica vo výcHodnej  
Prezentácia projektu slovensko-poľskej 
spolupráce Interreg
obec východná, drevenica v susedstve 
východnianskej izby

krízový variant 
v prípade
zlého počasia

zrušené | ohnisko, košiarik
Tradičné kucHyne 

Piatok 14.00 | Tancovisko
sľuk GaŠParko

Piatok 14.00 | etnodom
PuTovanie v čase

Piatok 15.30 | Tancovisko
z doLín javorníkov

Piatok 17.30 | Tancovisko
sľuk: 70 rokov

Školy tanca

Piatok 12.00 | Humno
neznáMy čardáŠ (zeMPLín)

Piatok 13.00  | Humno
Šorový z PoHoreLej 
(HoreHronie)


