 LETOROSTY SPOD BRADLA
sobota 28.7. 2012, Košariská / Brezová pod Bradlom
mozaika prienikov do duše, prírody a histórie podbradlianskeho kraja s prehliadkou hudobných,
tanečných a výtvarných klenotov tradičnej ľudovej kultúry Slovenska a Moravy
Organizátori
OBEC KOŠARISKÁ
v spolupráci s obcou Priepasné, Združením Rosenka (Košariská), Folklórnym súborom Brezová (Brezová
pod Bradlom) a Penziónom Holotéch víška (Košariská)
ako partneri cezhraničnej spolupráce:
OBEC VELKÁ NAD VELIČKOU
v spolupráci s Horňáckym mužským a ženským speváckym zborom (Velká nad Veličkou) a Horňáckou
cimbálovou muzikou

Košariská a Priepasné darovali Slovensku nielen Štefánika, ale aj vzácnu studnicu nášho kultúrnohistorického dedičstva. Milan Rastislav už v Prahe, v spolku Detvan, inklinoval k ľudovej piesni a tancu.
Svedčí o tom nielen priateľstvo s Mikulášom Schneidrom - Trnavským, ale aj v rovnakom roku narodeným
Myjavčanom Samkom Dudíkom, ktorého kapela sa tešila mimoriadnej obľube u slovenských a
moravských študentov v Prahe. Nie náhodou si budúci astronóm do Paríža niesol so sebou bohatú
zbierku čipiek a výšiviek z podbradlianskeho kraja.
Pod lipami košarišského cintorína odpočívajú chýrni muzikanti z Priepasného, kopaničiarski
primáši Kolárik a Petrucha, basista Ján Hrajnoha, ale aj vynikajúci speváci, tanečníci, rozprávači akými
boli napr. manželia Horniačkovci, horár Martin Danko so synom Martinom. Osobnosti, ktoré poznali a
navštevovali mnohí etnológovia a muzikológovia. Ich výnimočné prejavy zachytené na zvukových
a filmových nahrávkach sú dnes právom považované za klenoty nehmotného kultúrneho dedičstva
Slovenska.
V októbri 2011 prijal Folklórny súbor Brezová a ĽH Rosenka z Košarísk ponuku Horňáckeho
mužského speváckeho zboru účinkovania na stretnutí „Hodové spívání“ speváckych zborov v Kultúrnom
dome vo Velkej nad Veličkou. Úryvkom z programu „Obrázky spod Bradla“ prítomným oživil spomienky
na mnohé v minulosti bohato pestované vzájomné kontakty dvoch blízkych etník, ktoré rozdeľuje a
zároveň spája hrebeň Bielych Karpát a Chvojnickej pahorkatiny. Padlo nám milé prijať úprimné uznanie
k tomu, čo práve odznelo na pódiu, ale aj zamyslenia hodné, či sme pri bežných ľudských starostiach
dnešnej uponáhľanej doby nepozabudli na to, čo naši predkovia usilovne na poli vzájomných vzťahov po
stáročia napĺňali. V súzvuku spoločnej hudby, spevu, tanca sme odchádzali nielen nadšení a duševne
naplnení „na dlhé týždne“, ale aj s „chrobákom“ v hlave. A tak vznikla myšlienka LETOROSTOV SPOD
BRADLA, ktoré po minuloročnej úspešnej premiére NOCI POD BRADLOM majú ambíciu obsahovo i tvorivo
obohatiť súčasné kultúrne dianie v obci i v regióne.

Predbežný program:
 POKLONA PRIMÁŠOM Z PRIEPASNÉHO - Jánovi Petruchovi a Jánovi Kolárikovi
Stretnutie účinkujúcich, návštevníkov, hostí a pocta muzikantov z oboch strán Poľany

● Košariská / Cintorín
 POZDRAVY
Program hosťujúceho folklórneho združenia
● Košariská / Amfiteáter na Holotéch víške
 PIESEŇ A DUŠA KRAJINY
Stretnutie účinkujúcich s piesňou a krajinou na vrchole Bradla
● Bradlo / Mohyla M. R. Štefánika
 POZVÁNKA na večerný program
● Brezová pod Bradlom / námestie
 IDÚ FURMANI
Presun účinkujúcich na rebrináku s konským záprahom, vlečke so starým Zetorom, pešo, na historických
bicykloch z námestia do Baranca
● Brezová pod Bradlom
 POZVÁNKA na večerný program
● Brezová pod Bradlom / studnička pod Baraneckou skalou
 IDÚ FURMANI
Presun účinkujúcich na rebrináku s konským záprahom, vlečke so starým Zetorom, pešo, na historických
bicykloch z Baranca po cykloceste na Košariská
● Brezová pod Bradlom - Košariská
 PIESEŇ A VÔŇA KRAJINY
Večerné spevy pri štyroch vatrách na lúke pod Kýčerkou
● Košariská / Lúka nad Holotéch víšku
 KEĎ PRIATELIA STRETÁVAŤ SA BUDÚ
Audiovizuálny scénický program venovaný historickým míľnikom i osobnostiam, ktoré napriek hraniciam
významnou mierou formovali a upevňovali vzájomné vzťahy obyvateľstva slovenského Myjavska
a moravského Horňácka
● Košariská / Amfiteáter na Holotéch víške
 TANEČNÁ ŠKOLA
Horňácka sedlácka a kopaničiarsky verbunk
(lektorský pár z Horňácka a Myjavska, Horňácka muzika a ĽH Rosenka)
● Košariská / Ihrisko na Holotéch víške
 ĽUDOVÁ ZÁBAVA
s Horňáckou muzikou a ĽH Rosenka
● Košariská / Ihrisko na Holotéch víške

