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Výstava: Abov očami detí

účinkujú:
MÁRIA ARKAIOVÁ

zbormajsterka zboru sv. Faustíny, Geča

Marcel Čurilla, Košice

akustická gitara,
konzervatórium jozefa Adamoviča, Košice

Ján Hrubovčák, Košice
Aktívne spolupracuje s viacerými domácimi aj
zahraničnými orchestrami, ako hráč na
tenorovej, altovej a basovej pozaune.
Uskutočnil niekoľko vystúpení „exhibičného“
charakteru zameraných na predstavenie
rozličných
dychových
nástrojov
–
tenorovej, altovej a sopránovej pozauny, tuby
F, altového saxofónu Es, tenorového
saxofónu, sopránového cinku, pikolo trúbky
a ďalších.

Musici, košice

pôvod slova musici pochádza z taliančiny
a znamená hudobníci. V tomto prípade sa
jedná o zoskúpenie filharmonikov, ktorí našli
záľubu v hre na dobové renesančné hudobné
nástroje ako citara, ninera, šalmaje, dobové
bicie ... Venujú sa piesňam od balád po krčmovú
hudbu renesancie

Sarus, prešov
ohňová show
Spolok Šarišských šermiarov združuje už
približne po dve desaťročia sympatizantov
historického šermu, ale aj mnohých iných
aktivít, ktoré so šermom a históriou viac či
menej súvisia. od začiatku sa venujú
vzdelávaniu v obore historických bojových
umení, dejín odievania, základov pouličného
divadla a iných užitočných vedomostí
zameraných prevažne na obdobie 15. storočia
na Slovensku. Okrem tohto obdobia sa skupina
z veľkým úspechom v zahraničí začala
venovať aj obdobiu starovekého Ríma, rannej
renesancie
a obdobiu tureckých vojen.

Výstava:
repliky úžitkovej keramiky 15. st.
Autorska výstava:
maliarka Michaela Vasiľová,
Moravany

účinkujú:
Marianna slávikova
duchovné slovo

farárka reformovaného cirkevného zboru,
Svinica

Ensemble Thesaurus
Musicum, Žilina

Súbor Ensemble Thesaurus Musicum vznikol v
roku 2015 v Žiline. Svojou interpretáciou sa
zameriava
na
komornú
vokálnu
a
inštrumentálnu hudbu 16. – 18. storočia
európskej proveniencie.

Košický spevácky zbor učiteľov
zbor bol založený v roku 1948 a funguje pod
vedením zbor majstra Maroša Potokára .
Miešaný spevácky zbor, sa s dlhoročnou
tradíciou
venuje
širokému
spektru
sakrálneho, oratoriálneho ako aj svetského
repertoáru.

reformovaný cirkevný zbor,
vajkovce
Michalovský spolok šermiarsky
tento spolok je jeden z najmladších šermiarskych
spolkov na Slovensku. Michalovský spolok
šermiarsky
pripomína
svojimi
vystúpeniami
históriu z 15. storočia a taktiež rytiersku družinu
pána
z Michaloviec.

Vo Svinici vám uvaria a budete môcť ochutnať
jedlá pripravované spôsobom starým 600
rokov,. TAktiež uvidíte a budete si mocť
vyskúšať šerm či tradičnú lukostreľbu

F

____________

estival starého
umenia
a
histórie Abova

13. a 15. september 2019
Kultúrne centrum Abova v Bidovciach, ktoré je kultúrnym zariadením KSK,
v spolupráci s Obcou Nižná Kamenica a Obcou Svinica usporiadajú v dňoch 13. a 15.
septembra 2019 v rámci Dní európskeho kultúrneho dedičstva 27. ročník
podujatia Festival starého umenia a histórie Abova. Dni európskeho kultúrneho
dedičstva sú podujatím, ktoré vzniklo v roku 1985 z iniciatívy Rady Európy. Od
roku 1999 je spoluorganizované Európskou úniou. Koná sa každý rok v mesiaci
september v 50 štátoch Európy, ktoré podpísali Európsky kultúrny dohovor.
Slovenská republika sa pripojila k usporiadateľom v roku 1993.
Nosnou filozofiou festivalu je prezentovanie a priblíženie dobovej historickej
hudby širokej verejnosti v podaní pozvaných kolektívov a jednotlivcov, ktorí
prezentujú tento hudobný žáner a zasadením do vybraných lokalít s historickou
minulosťou – Kaštieľ Nižná Kamenica a Románsko-gotický kostol vo Svinici popri oživení samotnej historickej hudby i zviditeľniť a poukázať na výnimočnosť
historických objektov. Týmto rozšíriť a upevniť u širokej verejnosti poznanie
histórie regiónu Košice – okolie. Podujatie je zamerané na širokú verejnosť bez
obmedzenia veku, zacielením i na mladú generáciu upevňuje u nej záujem o
poznávanie svojho regiónu cez hmotnú a nehmotnú kultúru.
Festival je
prezentáciou koncertov vážnej a dobovej hudby, stredovekej dediny a života ľudí
v tomto období, dobové atrakcie pre deti, ukážky šermu, lukostreľba, príprava
a ochutnávka gastronómie, ohňová show. Na festivale sa predstavia Mária
Arkaiová z geče, Marianna Sláviková zo Svinice, Košický spevácky zbor učiteľov
z Košíc, Ensemble Thesaurus Musicum zo Žiliny, Reformovaný cirkevný zbor
z Vajkoviec, Marcel Čurilla z KONJA Košice, Ján Hrubovčák a Musici z Košíc,
Historická skupina Aramis z Košíc, Spolok šarišských šermiarov Sarus z Prešova a
Michalovský spolok šermiarsky z Michaloviec.
Súčasťou festivalu je výstava prác žiakov zo Základných škôl Bidovce, Slanec
a Skároš z projektu Písaný a maľovaný Abov, replík úžitkovej keramiky 15. st. a
obrazy maliarky Michaely Vasiľovej z Moravan.
Festival starého umenia a histórie Abova sa koná pod záštitou predsedu
Košického samosprávneho kraja Ing. Rastislava Trnku.
Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.
obec Nižná Kamenica

obec Svinica

