Tlačová správa
Folklórny festival Východná 2019
4. – 7. JÚL AMFITEÁTER VÝCHODNÁ
Bratislava, 22. máj 2019 – Najväčší folklórny festival na Slovensku „rozhýbal“ v upútavkách
svoju tanečnicu. Na 65. ročníku čaká na návštevníkov aj niekoľko ďalších príjemných zmien
a prekvapení: veselica v obci, program plný špičkových súborov, pohodlná doprava aj nové
vstupenky.
Folklórny festival Východná čakajú dve viditeľné zmeny v programe. Prvýkrát v 65-ročnej histórii
pôjde tradičný sobotňajší sprievod 6. júla z amfiteátra dole obcou, kde vyvrcholí veselicou
zúčastnených súborov. Záver celého Folklórneho festivalu Východná bude tvoriť Galaprogram, ktorý
sa opäť bude konať v nedeľu 7. júla.
Prvý raz sa stretnú na jednom pódiu tri známe umelecké telesá. Štvrtkový večer 4. júla otvorí
legendárny Umelecký súbor Lúčnica. V piatok 5. júla sa bude hlavná pozornosť sústrediť na SĽUK,
ktorý oslávi 70. výročie svojho vzniku, a v sobotu 6. júla sa na Veľkej scéne predstaví Tanečné
divadlo Ifjú Szivek. Celý program festivalu nájdete na http://www.festivalvychodna.sk/aktualnyprogram/.
Zmenami prešiel aj vizuál 65. ročníka. „Pracovali sme s čiernou farbou a s motívom našej
tanečnice. Interne sme ju pomenovali Alžbeta, familiárne ju voláme Beta. Prvýkrát sme ju
roztancovali a bude aj súčasťou reklamy. Beta má svojho tanečníka, ktorého návštevníci
môžu vyhľadať v grafike,“ vysvetlil Michal Bartók, generálny riaditeľ Národného osvetového
centra, ktoré organizuje festival.
Návštevníci sa prvýkrát dostanú zo železničnej stanice Východná autobusom rovno na festival
a späť. Kyvadlová doprava bude bezplatná. V obci Východná budú počas festivalu od 4. do 7. júla
zastavovať všetky rýchliky, ktoré ňou budú prechádzať. Prvý raz je tiež možné zakúpiť si rodinné
vstupy 2 + 2 (dvaja dospelí a dve deti do 15 rokov) alebo 2 + 1. Deti do 6 rokov majú vstup zdarma.
Vstupenky na festival sú už v sieti predpredaj.sk a na stránke festivalvychodna.sk.
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Leitmotívom festivalu sú HRANICE – existujúce i pomyselné, hranice medzi ľuďmi, regiónmi,
generáciami, minulosťou a budúcnosťou. Spoločne ich môžeme prekročiť alebo ich rovno zbúrať,
pretože jedno máme spoločné – „ľudskosť“, čo je pre organizátora Národné osvetové centrum
zdrojom inšpirácie. Záštitu nad festivalom prebrala ministerka kultúry SR.
Na festival budú mať voľný vstup len novinári, ktorí sa akreditujú do 10. júna 2019 prostredníctvom
online formulára s uvedenými podmienkami http://www.festivalvychodna.sk/akreditacny-formular/.
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