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dzień słowacki

&bdquo;Dzień słowacki&rdquo;

&bdquo;Spotkania z kulturą Słowiańską &ndash; koncerty,
spektakle&rdquo; to kolejne zadanie realizowane w ramach mikroprojektu pt. &bdquo;Słowiańscy
bliźniacy&rdquo; &ndash; mozaika tradycji. Odnajdywanie podobieństw w kulturze polskiej i
słowackiej przez Ośrodek Kultury w Dukli. W skład niniejszej operacji wchodzi organizacja 3
wydarzeń kulturalnych, dla szerokiego grona odbiorców, przedstawiających tradycje
słowiańskie. Celem zadania jest kultywowanie zwyczajów terenu pogranicza oraz
ukazanie ich podobieństw. Poszerzenie oferty kulturalnej partnerów projektu o międzynarodowe
inicjatywy, posłuży przełamaniu bariery językowej i nawiązaniu &bdquo;nici&rdquo;
porozumienia pomiędzy współpracującymi instytucjami oraz społecznością lokalną.
1 lipca 2017 roku w Dukli odbył
się wchodzący w skład zadania &bdquo;Dzień
słowacki&rdquo;. Został on zorganizowany na scenie plenerowej przy obiektach
miejscowego MOSiR-u. Licznie zgromadzona publiczność miała okazję zobaczyć i
posłuchać trzech wspaniałych zespołów pieśni i tańca ze Słowacji: FS Makovièka
ze Svidníka, FS Stropkovèan ze Stropkova oraz FS Makovica ze Svidníka. Podczas
trwającego ponad 3 godziny koncertu zaproszone grupy folklorystyczne
zaprezentowały suity taneczne oraz utwory wokalne i instrumentalne
charakterystyczne dla kultury słowackiej. W przerwie odbył się wernisaż prac
powstałych podczas pleneru rzeźbiarskiego realizowanego w ramach innego zadania
wchodzącego w skład mikroprojektu. Dyrektor Ośrodka Kultury w Dukli &ndash;
Małgorzata Walaszczyk-Faryj oficjalnie otworzyła wystawę złożoną z 16 rzeźb i
podziękowała wszystkim twórcom za ich pracę, kreatywność i wspaniałą atmosferę
jaką stworzyli w ciągu spędzonego razem tygodnia. Widzowie zgromadzeni przy
obiektach MOSiR w Dukli mogli również skosztować potrawy z tradycyjnej kuchni
słowackiej, które zostały przygotowane przez 3 grupy kulinarne ze Słowacji.
Mikroprojekt &bdquo;Słowiańscy bliźniacy&rdquo; &ndash; mozaika tradycji.
http://www.ok.dukla.pl
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Odnajdywanie podobieństw
w kulturze polskiej i słowackiej realizowany jest w ramach Programu
Współpracy Trangranicznej Interreg V-A Polska &ndash; Słowacja 2014-2020. Projekt
jest finansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego.
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