
16. Kojšovská heligónka 2014 

 

Obec Kojšov a Miestny odbor Matice slovenskej v Kojšove 

Vás pozývajú 

na nesúťažnú prehliadku sólistov – heligonkárov na počesť Štefana Ševčíka z Kojšova  

KOJŠOVSKÁ HELIGÓNKA  

  

Termín konania: 6. a 7. 9. 2014 

Miesto konania: Obec Kojšov (okres Gelnica) 

Cieľ prehliadky:  

- uctiť si pamiatku Š. Ševčíka – folkloristu a heligonkára 

- udržiavať a rozširovať tradície stretnutí heligonkárov z regiónu a iných oblastí Slovenska 

- objavovať nové spevácke a muzikantské talenty a ukázať, že je potreba, aby sa hra na heligónku 

vyučovala na umeleckých školách 

- dokázať, že v našej oblasti zachovávame dedičstvo otcov, ktoré nás  charakterizuje a môže nás 

reprezentovať aj v Európskej únii  

 

Podmienky účasti:  

- prihlásiť sa môžu jednotlivci, dvojice a skupiny hrajúcich na heligónku a spievajúcich 

(obe skladby, resp. piesne: max 5 min - minutáž spresní organizátor pred prehliadkou – podľa 

počtu prihlásených) 

- účastníci prehliadky majú možnosť sa prezentovať v sobotňajších programoch podľa pokynov 

organizátorov 

- organizátori vyberú niekoľko účastníkov do nedeľného dopoludňajšieho programu na scéne  

pred obecným úradom a na krátke účinkovanie počas sv. liturgie 

- podmienkou je zaslať priloženú návratku najneskôr do 22. 8. 2014 

 

Organizačné pokyny: 

- Prezentácia účastníkov  

o  6.9.2014 (sobota) -  13.00  – 17.30 – budova Školy v prírode  

o  7. 9. 2014 (nedeľa) – 9.30 – 11.30 – budova Školy v prírode 

Dopravu hradí organizátor do výšky cestovných nákladov hromadnej dopravy, pri použití motorového 

vozidla do výšky spotreby PHM.  

PRI POUŽITÍ OSOBNÉHO AUTA NEZABUDNITE PRINIESŤ KÓPIU VEĽKÉHO TECHNICKÉHO 

PREUKAZU A POKLADNIČNÝ BLOK O ČERPANÍ PHM!!!  



16. Kojšovská heligónka 2014 

 

Návratku zašlite do 22. augusta 2014 na adresu: 

Obecný úrad 

Kojšov 3 

055 52 Kojšov 

Tel. /fax: 053/488 32 16 

Email: podatelna@kojsov.sk 

 

 

Program:  

6. 9. 2014 (sobota) 

13:00 - 17:30  Prezentácia účastníkov v Škole v prírode 

14:00 – 18:00 Detský folklórny festival  a prehliadka hry na heligónku - Amfiteáter 

18:00 - 19:00  Hore dedinou – vyhrávanie heligonkárov po dedine 

19:00 – 22:00 Pri muzike – veselica pri heligónke a ľudovej hudbe     

 

7. 9. 2014 (nedeľa) 

9:30 – 11:30  Prezentácia účastníkov v Škole v prírode 

10:00 – 11:15 Sv. liturgia v gréckokatolíckom chráme  

11:15 – 11:45 Vyhrávanie heligonkárov – scéna pri obecnom úrade 

11:30 - 12:30  Obed v Škole v prírode 

12:30 - 13:30 Krojovaný sprievod obcou, položenie kvetov na cintoríne 

13:30  GALAPROGRAM -  prehliadka hry na heligónku  - Amfiteáter 

 

Aktuálny program nájdete na www.kojsov.sk, www.facebook.com/heligonka 

Pozn. Zmena programu je vyhradená.  

 

 

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami. 

               S pozdravom                                                                                  Anton Bašniar 

                                                                                                                   starosta obce Kojšov    

  

 

 

http://www.kojsov.sk/

