Zamutovčan na medzinárodnom festivale v Chorvátsku
Folklórna skupina Zamutovčan sa
v dňoch 9-12. 7 . 2015 zúčastnila
9.medzinárodného festivalu „Iz bakine
škrinje“, ktorý sa konal v mestách Gola
a Koprivnica.
Na festivale sa predstavilo celkovo 13
skupín zo 6 krajín (Taliansko, Slovinsko,
Maďarsko,
Rakúsko
Chorvátsko),
vrátane Slovenska.
Po svedomitej príprave na zájazd, sme 8.7.2015 neskoro v noci vycestovali s jasným
cieľom- úspešne reprezentovať Slovensko a zámutovský folklór. Počas cesty do
mestečka Đurđevac, kde sme boli ubytovaní v hoteli Picok, sme sa zastavili
v aquaparku Zalakaros, vzdialenom len hodinu cesty od chorvátskych hraníc. Keď už
sme boli oddýchnutí, pokračovali sme v ceste. Po príchode do hotela nás
v Chorvátsku čakalo krásne počasie. Zvyšok dňa sme využili na oddych po náročnej
ceste a prípravu na piatkové a sobotňajšie vystúpenia.
V piatok ráno nás čakalo naše prvé
vystúpenia
na
hlavnom
námestí
v Koprivnici. Námestie bolo rozdelené na
dve stanovištia. Na obidvoch sme sa
predstavili s krátkymi blokmi, kde sme
tunajším obyvateľom predstavili náš
folklór. Dívaci neskrývali radosť, a tak
nás po každom tanci odmenili potleskom.
Potom sme sa aj s ostatnými účastníkmi
presunuli na exkurziu do spoločnosti
Podravka.
Dozvedeli sme sa, že Podravka nevýrába
len vegetu, ale aj množstvo iných
produktov. Po prezentácii sme sa
odfotografovali s medveďom Linom , ktorý
je maskotom Podravky a autobusom sme
sa presunuli do mesta Gola, kde sme
spolu so súborom D'Aberseea z Rakúska
mali spoločný piknik pri rieke Dráva.
Rakúšania nás milo prekvapili, keď nás
zapojili do ich tradičného tanca.Očarila
nás aj
Galéria maliara Ivana

Večenaja,ktorý sa venoval maľbe na sklo. Hneď nato sme navštívili múzeum ľudovej
kultúry, ktoré bolo zároveň rodiskom tohto významného maliara.Večer sme sa
presunuli do sály v meste Gola, kde sme absolvovali vystúpenie rozdelené do dvoch
blokov. V tento prvý festivalový večer sme
si od divákov vyslúžili veľký potlesk, čo
nám po celom náročnom dni dodalo
energiu do ďalšieho dňa.
Na druhý festivalový deň, sme navštívili
starú pevnosť, a zároveň nám pamiatkári
vysvetlili, prečo je kohút pre župu takým
významným symbolom. Po prehliadke
pevnosti sme sapresunuli do domova
dôchodcov v Koprivnici. Predstavili sme sa pol hodinovým blokom. Svoju vďačnosť
babky a dedkovia vyjadrili silným potleskom.
Druhý festivalový deň sme ukončili
vystúpením v sále Domoljub v Koprivnici,
ktoré bolo tiež rozdelené na 2 bloky.
Publikum nás spomedzi ostatných 13tich
súborov odmenilo najväčším aplausom, ktorý
nám dodal pocit, že sme našu krajinu
reprezentovali na výbornú. Po vystúpení sme
boli
odmenení
diplomom
a tradičnou
babkinou truhlicou – symbolom tohto
festivalu.

Možno budú niektorí namietať o krátkosti
festivalu, ale boli to dva dni plne nabité
programom, keď sme ráno odchádzali
o deviatej z hotela a naspäť prichádzali po
polnoci. A aj preto sme sa už nekonečne
tešili na oddych a relax pri mori.

Hneď po festivale sme prišli na hotel, zbalili
si svoje veci a ráno o druhej sme vyrazili
z Koprivnice do Crikvenice, k moru. Pri mori
sme si dopriali relax, a každý z nás si užíval
more, pláž a slnko.

Zo zájazdu v Chorvátsku sme si priniesli veľa zážitkov, veselých spomienok
a nových kamarátstiev. A preto by som sa vmene celej FSk Zamutovčan chcel
poďakovať najmä nášmu vedúcemu Marekovi Višnovskému, ktorý zájazd
zorganizoval a počas celého zájazdu nás riadil. Vďaka patrí aj muzikantom na čele
s Piceroma samozrejme spevákom a tanečníkom FSk Zamutovčan. Veľké ďakujem
patrí aj obci, ktorá nás finančne podporila.
Dominik Terpák

