Príloha č. 4 Stručný informatívny opis jednotlivých podujatí

Ľubovnianska špacírka
•
•

Koncertovanie v parku na Nám. sv. Mikuláša - súbor koncertov sólistov a komorných zoskupení
v parku na Nám. sv. Mikuláša, na pešej zóne a v Galérii Provinčný dom.
Tvorili históriu Starej Ľubovne - cyklus besied s osobnosťami mesta o dávnej i menej dávnej
histórii mesta.

Živá história - Spoznaj svoj hrad
•

•

•

•
•

Prezentácia života - Prezentácia vlastníkov hradu od prvej písomnej zmienky v roku 1311 –
Omodejovci, Drughetovci, Kmitovci, Ľubomírski, Rasz, Zamoyskí. Predstavenie predmetnej
témy pre verejnosť, školy, a pod. formou prednášok a vyučovacích hodín z rôznych oblastí
života jednotlivých rodov.
Regionálne vs. svetové dejiny - V rámci propagácie histórie a prezentácie prepojenia
regionálnych dejín so svetovými dejinami sa uskutočnia prednášky a vyučovacie hodiny o
živote rodín Ľubomírsky, Raisz a Zamoyski.
Stretnutie potomkov - Uskutočnenie stretnutia potomkov rodín Lubomirských, Raiszovcov a
Zamoyských. Stretnutia sa budú konať ako v úzkom kruhu, tak aj pre verejnosť formou rôznych
besied. V rámci stretnutia bude vytvorená časová schránka s odkazom jednotlivých členov
rodín a súčasného vedenia múzea pre budúce generácie.
Autentická atmosféra - v rámci naplnenia cieľa prezentácie života jednotlivých rodín na hrade
Ľubovňa bude sprístupnená výstava replík odevov z rôznych období dejín hradu Ľubovňa.
Živá história hradu Ľubovňa
o A. Večerné divadelné predstavenie –V rámci predstavenia budú vytvorené autentické
divadelné kulisy, ktoré pomôžu priblížiť návštevníkom atmosféru období života rodín
Lubomirských, Raiszovcov a Zamoyských na hrade Ľubovňa.
o B. Maškarný bál – uskutoční sa v autentickom prostredí hradu Ľubovňa. Samotnú
atmosféru budú dopĺňať artisti, hudobníci a cirkusanti..

Zväzujeme do uzla
•
•
•
•

Zauzľovanie - Otvárací ceremoniál, ktorý bude zmesou toho najlepšieho, čo Stará Ľubovňa vie
v súčasnosti ponúknuť z vybraných druhov kultúry.
Uzlenie - Koncert hosťujúcich profesionálnych umelcov, ktorí vystúpia na rôznych netradičných
miestach Mesta kultúry 2021.
Rozuzľovanie - Záverečný ceremoniál, ktorý bude zrkadlom toho, čo projekt Mesto kultúry
2021 do Starej Ľubovne priniesol.
Všetky tri koncerty projektu Stará Ľubovňa UZOL KULTÚRY 2021 budú doplnené sprievodnými
aktivitami (výstavy, prezentácie, sprievody a pod.).

Keď zaznie 100 harmoník
•

Trojdňové podujatie bude zahŕňať ďalšie vzdelávanie talentovaných akordeonistov, ktorí
vyhrávajú celoslovenské a medzinárodné súťaže, súbor koncertov sólistov a akordeónových

orchestrov zo Slovenska, Čiech a Poľska na rôznych miestach v Starej Ľubovni a blízkom okolí.
Vyvrcholením bude sústredenie najmenej 100 akordeonistov z blízkeho i ďalekého okolia v
parku na Nám. gen. Štefánika a zahranie spoločnej skladby.

Pod hviezdami
•

•

Koncertovanie pod holým nebom - Vystúpenie renomovaného speváckeho zboru na tribúne v
parku na Nám. gen. Štefánika v spojení s vystúpením speváckych zborov pôsobiacich na území
mesta.
Ro(c)kovanie partnerských miest - Dvojdňové podujatie, na ktorom sa predstavia najlepšie
domáce rockové kapely v konfrontácii s rockovými kapelami z partnerských miest mesta Stará
Ľubovňa

Uzlíky
•

•

•
•

•

•

Uzlenie strún – festival strunových nástrojov. Pozvaní pedagógovia hry na gitare, husliach a
violončele zo slovenských konzervatórií by jeden deň vyučovali vybraných žiakov zo
strunového oddelenia, ostatní žiaci by vyučovanie pozorovali. Na záver dňa by žiaci a lektori
vystúpili na koncerte. Jeden deň by sa konali kurzy pre gitaru, druhý deň pre husle a violončelo.
Uzlenie tanca – Flashmob - V Starej Ľubovni sa ešte nikdy nekonal Flashmob (hromadná
choreografia), takže by sme to chceli vyskúšať. Bude sa konať postupne pri rôznych
príležitostiach v rôznych častiach mesta – v parku, na parkovisku, v skanzene či v nákupnom
centre.
Uzlenie tanca – ročné obdobia - Medzinárodné tanečné workshopy „Ročné obdobia“. Zima –
klasický tanec, Jar – ľudový tanec, Leto – moderný tanec, Jeseň – spoločenský tanec.
Uzlenie národností - Aktivity v centre mesta a v mestskej časti Podsadek. Chronológia rómskej
histórie v divadelnom predstavení. Rómsky tanec: hudobno-tanečná skupina (nácvik a učenie
rómskeho tanca).
Uzlenie zmyslov - Víkendový stredoveký ,,festival“ v Stredovekom vojenskom tábore pod
hradom Ľubovňa so všetkým, čo k tomu patrí – stredoveká dobová kuchyňa – vône, chute,
pochúťky a nápoje priamo z dobového riadu, dobové kostýmy, stredoveká hudba, spojené s
umeleckým vystúpením šermiarov a aj s pouličným historickým divadlom priamo v areáli pred
očami divákov. Pre deti by sa konali stredoveké dobové hry, ktoré si môžu vyskúšať a zabaviť
sa netradičným spôsobom.
Uzlenie generácií - Stretnutie generácií pri uzlení. Seniorky budú mladú generáciu učiť
háčkovať a štrikovať. Cieľom je vytvoriť štrikovaný a háčkovaný šál, ktorý obkolesí celý park na
Nám. gen. Štefánika.

Bienále vizuálneho umenia
•

Témou Bienále vizuálneho umenia bude Krajina a architektúra klenotu severného Spiša – Starej
Ľubovne. Podujatia sa zúčastní 20 profesionálnych umelcov (výtvarníkov, fotografov, sochárov,
dizajnérov), ktorí budú tvoriť v interiéroch a tiež v exteriéri – priamo v zaujímavých lokalitách
mesta Stará Ľubovňa. Zámerom je, aby sa jednotlivé druhy umenia a tvorba priblížili čo najviac
k ľuďom, k ich obydliam, do ich pracovného prostredia, do oblastí oddychových zón mesta a
pod., a preto sa bude určitá časť tvorby a prezentácie výsledkov realizovať v netradičných
priestoroch (napr. v industriálnych, oddychových zónach mesta).

Ľubovňa objektívom
•

Zámerom je upriamenie pozornosti obyvateľov i návštevníkov mesta na Starú Ľubovňu. Na
začiatku bude výzva, aby sa široká verejnosť zapojila do súťaže: Takto vidím Starú Ľubovňu.
Svoj pohľad môžu prezentovať prostredníctvom vizuálnych výstupov, napr. videa, fotografií,
výtvarných prác a nových médií... Práce vyhodnotí odborná porota, ktorá pre účastníkov
súťaže pripraví tvorivú dielňu. Výsledkom dielní bude spoločný výstup z toho najlepšieho, čo
do súťaže príde, ktorý vznikne v spolupráci s renomovanými odborníkmi na vizuálne umenie a
nové médiá.

Urban clash
•

Zámerom aktivity je vytvorenie priestoru na realizáciu a prezentáciu mladých talentov.
Vtiahnutie miestnej komunity do spoločných výtvarných a fotografických aktivít. Podpora
občanov mesta pri skrášľovaní zanedbaných priestorov (napr. starých schodov, mostov,
znečistených miest). Výstupom budú upravené priestranstvá. Realizácia sa uskutoční pod
odborným vedením odborníkov – architektov, ekológov, výtvarníkov a fotografov.

Tvorivý ošiaľ
•

Aktivity sú zamerané na výtvarné aktivity a edukáciu obyvateľov vo výtvarnej oblasti.
Zastrešuje ich Súkromná základná umelecká škola ARTÍK v meste Stará Ľubovňa a spolupracuje
na nich s rôznymi umelcami. Hlavnú časť tohto projektu tvoria workshopy zamerané na rôzne
umelecké techniky. Súčasťou sú aj teoretické prednášky z dejín výtvarného umenia, ktorých
cieľom je zvyšovať povedomie a úroveň informovanosti obyvateľov o tejto oblasti. V
neposlednom rade sú to inšpiratívne rozhovory s umelcami o ich tvorbe, živote a umení vôbec.

Dedko regiónu Stará Ľubovňa
•

•
•

•

Zámerom aktivity je organizácia multikultúrneho podujatia, v rámci ktorého sa budú
prezentovať aktívni dedkovia – seniori z mesta Stará Ľubovňa a z obcí ľubovnianskeho regiónu.
Druhá fáza bude venovaná organizácii samotného jednodňového podujatia, v rámci ktorého
budú dedkovia z jednotlivých miest a obcí súťažiť v nasledovných kategóriách:
Tradíciu odovzdávam deťom – prezentácia starých otcov v ľudovom kroji, resp. spoločenskom
oblečení z obce alebo mesta, z ktorého dedko pochádza.
Načieram do minulosti – vyrozprávanie zaujímavej, veselej, smutnej alebo poučnej príhody,
ktorú dedovia počuli od svojich predkov, resp. príhody, ktorú dedovia počuli pri spoločných
stretnutiach na priadkach, krstinách, svadbách, pri práci a pod. alebo príhody, ktorú starí
otcovia počas života zažili.
Ukáž, čo vieš – prezentácia vedomostí, znalostí, daností a zručností, ktoré súťažiaci dostali do
vienka, resp. ktoré nadobudli počas svojho života. Súčasťou podujatia bude aj výstava
výsledkov práce prihlásených starých otcov.

Ľubovnianske strašidlo
•

Hlavným zámerom divadelného predstavenia Ľubovnianske strašidlo je priblížiť divákovi príbeh
viažuci sa na mesto Stará Ľubovňa, ale aj na priestor tzv. horného či severného Spiša a jeho
kontakty s Poľskom. Predstavenie bude trvať cca 40 minút a bude to netypicky nočné
predstavenie. Predstavenie nebude realizované klasickou formou na javisku, ale herci, podobne

ako diváci, budú „inštalovaní“ do reálneho prostredia historickej pamiatky Renesančného
paláca, čo v kombinácii s vhodne zvolenou hudbou a svetelným efektmi podčiarkne dramatické
vyznenie príbehu.

Spolužitie zrodené z minulosti
•

Spišská pálenica odetá do krásy folklóru a tradícií. Tematické podujatie nadviaže na
výnimočnosť, rozmanitosť a rázovitosť nášho regiónu. Priblíži návštevníkom samotnú históriu
regiónu Spiš prostredníctvom tradičnej výšivky, krojov, hudby a tanca v krásnom prostredí
Spišskej pálenice. Workshop spišskej výšivky, prehliadka krojov regiónu prostredníctvom
folklórneho súboru dotvoria atmosféru a neopísateľných zážitok zo spoznávania pestrých
tradícií a zvykov nášho regiónu. Úryvky z publikácie o regióne Spiš priblížia návštevníkom
históriu a poukážu na tradície našich predkov v regióne.

Návraty do minulosti
•

Zámerom súboru podujatí je symbolický návrat do minulosti mesta zorganizovaním retro
pikniku na Nám. gen. Štefánika na Deň matiek podľa vzoru historických piknikov, ktoré poznáme
zo starých fotografií a rozprávania pamätníkov, s retro hudbou, v dobových kostýmoch, s
ochutnávkou dobových jedál a komunitným testovaním bylinkových čajov. Kolorit vtedajšej
doby budú dotvárať retro cyklisti a retro autá. Klub slovenských cyklistov v Starej Ľubovni otvorí
v tento deň svoju cyklosezónu v retro štýle. Súčasťou podujatia bude aj výstava starých
fotografií zo zbierok obyvateľov Starej Ľubovne a Ľubovnianskeho múzea.

Etno(Laboratórium)
•

Cyklické vzdelávanie pedagógov a vedúcich folklórnych kolektívov, ktoré bude prebiehať
formou dvanástich trojdňových vzdelávacích cyklov v Meste kultúry 2021 v Starej Ľubovni. Toto
vzdelávanie bude pozostávať z prednášok pedagógov hudby a tanca, etnológov a etnografov,
choreografov a ďalších odborníkov z oblasti tradičnej ľudovej kultúry a folklóru. Dopĺňané bude
tanečnými, hudobnými a speváckymi dielňami a vystúpeniami popredných slovenských
folklórnych súborov a skupín, ktoré budú prístupné nielen účastníkom vzdelávania, ale aj širokej
verejnosti. Táto aktivita je úzko prepojená s aktivitou ZRKADLO ROČNÝCH OBDOBÍ a
predstavuje teoretickú líniu zvyšovania kvality miestnych a regionálnych folklórnych kolektívov.

eKo(laboratórium)
•

Je séria 9-tich site-specific projektov, v rámci ktorých sú do Starej Ľubovne prizvaní trikrát traja
umelci/kyne z medzinárodného kontextu, ktorí sa vo svojej tvorbe, v práci, či v osobnom živote
venujú ekologickým témam, či ekologickému aktivizmu.

Art(laboratórium) - Čas na báseň, Pieseň pre moje mesto, Keď zaznie saxofón
•

V rámci podujatia Čas na báseň je sú naplánované čítania poézie, literárne dielne a kultúrny
program tvorený pásmom poézie začínajúcich autorov. Výsledkom piesne pre moje mesto bude
práve vytvorenie piesne ako výsledku tvorivých textárskych a hudobných dielní. V rámci
posledného podujatia Keď zaznie saxofón sa budú organizovať workshopy pre mladých
hudobníkov.

Zrkadlo ročných období
•

Organizácia série štyroch koncertov tradičnej ľudovej kultúry v rámci Mesta kultúry 2021. Každý
koncert bude znázorňovať iné ročné obdobie (jar, leto, jeseň, zima), a to prostredníctvom
zvykov a tradícií našich predkov viažucich sa k tomu-ktorému ročnému obdobiu. Spomínané
koncerty budú vytvorené z programov miestnych a regionálnych ľudových kolektívov
a jednotlivcov, s ktorými budú v rámci praktickej časti (primárneho výskumu a tvorby
choreografií) spolupracovať poprední slovenskí etnológovia, choreografi a tvorcovia
umeleckých programov.

Pohľadnica z nášho mesta
•

Výtvarná súťaž pre žiakov materských, základných a základných umeleckých škôl v našom
meste o najkrajšiu pohľadnicu z nášho mesta. Najlepšie práce vyberie odborná porota. Vznikne
z nich súbor 20 reprezentatívnych pohľadníc. Samotnej súťaži by mali predchádzať prechádzky
detí po Starej Ľubovni, na ktorých by mali hľadať zaujímavé zákutia mesta či prírody, objavovať
históriu, osobnosti a zvláštnosti. Získané poznatky by mali pretaviť do výtvarných dielok.

Oddýchni si históriou
• Zámerom podujatia je osadiť na rôznych miestach v meste umelecké lavičky nazvané po
známych osobnostiach, ktoré boli súčasťou Starej Ľubovne a výraznou mierou sa vpísali do jej
histórie. Urobiť návrhy na sochy osobností a zrealizovať ich v sediacej polohe na lavičkách.

