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Kruh má veľkú silu. Jeho moc sa šíri zo stredu do všetkých strán,
aby dynamicky pôsobila po jeho vnútornom obvode. V prípade
unikátneho ľudového tanca karičky, ktorej domovom je východné
Slovensko, magickú silu kolu dodávajú spoločne zmýšľajúce
a konajúce tanečníčky a tanečníci. Karička je pôvodom ženský tanec.
Pre podujatie Karička na Hlavnej sú choreografie obohatené o mužskú
časť, napríklad verbunk a čapáš.
Kruh má neopakovateľný rozmer – navodzuje pocit priateľstva,
súnaležitosti a spolupatričnosti. Preto sa radi stretávame v rodinnom
či priateľskom kruhu.
A veľa rotujúcich kolies? Tie nás ihneď vtiahnu do deja. Stávame sa
súčasťou väčšieho celku. Radosť a potešenie geometricky rastie.
A čo môže byť krajšie ako objať sa v kole pri rezkom tanci s parádnou
živou muzikou?
A to ešte vonku za krásneho počasia, keď je nás takmer tisíc?
Radosť je popri tom zvládnuť aj slovenský rekord.
Na Jubilejnej karičke 2017 sme vytvorili piaty ustanovujúci slovenský
rekord – spoločne zamrzlo – znehybnelo – na šesť sekúnd 876
karičkovských fandov.

Širokej tancujúcej verejnosti pomáhajú folkloristi z pódia

Ram tam tam,
pridajte sa k nám...
Metodické hodiny pre záujemcov, ktorým
nestačilo výukové video, grátis viedol
Vlado Urban, umelecký vedúci FS Železiar
a lektorka tanca Monika Florianová Communication House. Ivana Padová z Rádia
Košice spovedá Urbana (vpravo dole).

Silne optimistická
Výnimočné podujatie na Slovensku aj v Európe
Vyše 80 % účastníkov prišlo opäť

Aktuálna odozva prekvapila aj samotných organizátorov. Vyše 80 % účastníkov
z predošlého ročníka na Slovensku a v Európe výnimočného podujatia so silným
optimistickým akcentom totiž príšlo opäť. Viactýždňový tímový nácvik tohto
ľudového kruhového tanca, ktorým vyvrcholila spoločná tancovačka na Hlavnej
ulici v Košiciach vo štvrtok 22. júna 2017 o 17. 00 hod, verejne odštartoval v apríli
bezplatnými metodickými hodinami v Dome ľudového tanca v Košiciach.
Zúčastnili sa na ňom základné, stredné školy, ZUŠ i jednotlivci z Košíc aj celého
východného Slovenska. Jubilejný 5. ročník mal podtitul slnovratový, kedže sa
udial v čase slnovratu – najdôležitejšom bode v ľudovom obradovom roku.
„Lepšiu vizitku, že nácviky a potom aj samotný deň D dáva najmä tínedžerom
zmysel, si ani nevieme predstaviť. Priame osobné naladenie sa na pôvodné
hodnoty ľudí vskutku obohacuje,“ povedal na margo záujmu mladej verejnosti
odborný garant podujatia Vlado Urban, riaditeľ medzinárodného festivalu tanca,
hudby a spevu Cassovia Folkfest, ktorého je spomínané podujatie súčasťou.

Vydarené repete
Tanec s chorovodom z roku 2016 sa páčil. Radi sme si ho zopakovali aj na
Jubilejnej karičke 2017. Pod vydarenú tanečnú choreografiu sa podpísal Vlado
Urban, umelecký vedúci FS Železiar a Marianna Svoreňová, umelecká vedúca
DFS Hanička 2. Výukové video je dostupné na FB/karickatanec a na youtube.

Karička pod názvom Tancujúce mesto 2013 odštartovala v rámci Európskeho
hlavného mesta kultúry 2013. Úspešne s účasťou škôl a folklórnych súborov
pokračovala aj v rokoch 2014 Obrovskou karičkou, 2015 Karičkou-tancom
priateľov a v roku 2016 Veselou karičkou a v roku 2017 Jubilejnou karičkou.
Za päť rokov dovedna takmer 4 000 detí, mládeže aj stáreže tancovali karičku na
Hlavnej a spoločne vytvorili päť nových ustanovujúcich slovenských rekordov.
Za ideu a jej realizáciu Communication House získal v prestížnej súťaži PROKOP
2014 druhé miesto v kategórii Najlepšie podujatie na Slovensku. Vzácne tiež je,
že sebauvedomenie sa folkloristov i nefolkloristov takýmto radostným spôsobom
inšpirovalo i ďalšie mestá, napríklad Svidník, Michalovce, Spišskú Novú Ves.

Životabudič bez kofeinu
Profesorka Ing. Timea Dulinová z SOŠ
Szakkayho v Košiciach (foto vľavo hore)
je tancu karička oddaná dušou a k tomu
vedie aj svojich zverencov. Dámy zo Šace
(vpravo dole) sa učia mužský čapáš.

Stavanie májov
Ukážku z Jubilejnej karičky 2017
predstavili folkloristi prvý raz verejnosti
na podujatí Stavanie májov 30. apríla
pri Immaculate v Košiciach. Udialo sa to
aj vďaka ochote a nadšeniu tých, ktorí
tam program pripravovali. Najmä Lenke
Hyblárovej z Kultúrneho centra údolia
Bodvy a Rudohoria a Marianne Svoreňovej,
spoluautorke tanečnej choreografie karičky
na košickej Hlavnej. Pozvánka na 22. júna
znela: Karička je životabudičom.
Pridajte sa k nám!

Tradícia trvá 5000 rokov
Viete, že v mesiacoch plodnej jarnej
prírody muži uctievajú ženy už tisícročia?
Stavanie májov je k tomu významný obrad.
Slávnosť ozdobili spevom a tancom ženy
z Borievky, Čarnice, Hornádu, Jahodnej,
Kadlubka, Škvarkare aj Pristaše.

DFS Vánok z Veľkých Kapušian v nádherných krojoch

Pre radosť z dotykov
Ak kruh priateľstva je hlavným
posolstvom všetkých veľkých
tancovačiek karičky na košickej
Hlavnej, vrátane Jubilejnej v roku
2017, potom zámer vytiahnuť
mladých od digitálnych obrazoviek
a ponúknuť im chýbajúci ľudský
dotyk v radostnom šantení v tanci
je ďalším podstatným motívom.

Ratolesti v tanci
Andrea Pitoňáková (na snímke vpravo hore), zástupkyňa riaditeľky
ZUŠ Vlada Urbana sa obetavo venuje deťom už roky. Ratolesti sú
vždy ozdobou podujatí.

Vyrastáme s tancom
Pokiaľ siaha sila ľudových tradícií? Možno na to vzhliada Pavol Kaczvinský,
vedúci súboru Kadlubek (vľavo dole) z Valalikov.

Roztomilosť v podaní detského folklórneho súboru Želiezko

Raz, dva, tri… á
Z tribúny tancu „velila“ Maňa
Svoreňová vedúca DFS Hanička 2.
Pomáhali jej muzikanti zo Železiaru
a speváčky Železiaru a z FS Košičan.

Tlieskačky
Tlieskačky – premiérové sprievodné
podujatie na tancovaní karičky
predviedli mladí z FS Železiar.
Novinka sa páčila. Veď posúďte:
muži si tancovali svoje, ženy zas
svoje a potom spolu ako jedno kolo.

Ideálne koleso

Veselie bez rozdielu veku
Od jedného roka po sto, taký mávajú
vek účastníci veľkej tancovačky.
Tu v podaní dám z Denného centra
seniorov v Šaci (vľavo dole), ŽSS
Šačanka (vpravo hore) a kurzu
ľudového tanca z Domu ľudového
tanca na Starozagorskej v Košiciach
(vpravo dole).

Úrodných päť rokov
Za organizátorov a partnerov: Vlado Urban z FS Železiar, Katka Eva Čániová
z Communication House, Marek Chariš zo Syrárne Bel Slovensko, Richard Hergott
z MMK a Alica Gerecová, svedkyňa dohliadajúca na korektnosť pokusu o rekord.
Na snímke vpravo hore Jánošíček zo Svitu a vpravo dole ZUŠ Humenné.
.

Účesy. Ach tie účesy..!
Účesy. Ach tie účesy... Ak tomu kalapi či kapeľuchy, najlepšie originálne
z dedkovej truhlice. Ženy skrásneli, muži zmužneli.
NAJ-krajší ženský účes

NAJ-parádnejší kalap

1. miesto: PLETENÉ VRKOČE / Tamara
Ballóková z Gymnázia v Kráľovskom
Chlmci
2. miesto: SLOVENSKO-MAĎARSKÉ
POHRANIČIE / Karolína Kendrová zo
SOŠ veterinárnej v Košiciach
3. miesto: SLNOVRATOVÝ / Timea
Poľanovská zo SZŠ sv. Alžbety v KE

1. miesto: HODOVÝ STÁRKOVSKÝ / NS
Dúbrava z Dubňan, ČR
2. miesto: GEMERSKÝ / Branislav Straka
z FS Gemer v Dobšinej
3. miesto: TERCHOVSKÝ PAROBEK / FS
Solivarčan z Kapušian

Prehliadka krojov
Abov      –      Zemplín      –      Kyjovsko
Prehliadku krojov na Jubilejnej
karičke 2017 obzváštnili nádherné
kroje z Kyjovska na Južnej Morave
a to z FS Púpava zo Žádovic
a Národopisného súboru Dúbrava
z Dubňan u Hodonína. Diváci
obdivovali kroje aj zo Zemplína
a Abova.

Kyjovský kroj

Zemplínsky kroj

Abovský kroj

Záujem médií rastie
Čo zaujíma divákov, poslucháčov,
čitateľov? Niečo výnimočné
a aktuálne. Karička zaiste spĺňa tieto
novinárske kritériá.

Kuk do kuchyne
O bohatom pestovaní tradícií na
Kyjovsku hovorí Markéta Skočíková
(vľavo). Monika Floriánová a Alica
Gerecová (vpravo hore) počítajú
účastníkov pokusu o slovenský
rekord. TOLFI – majstri zvuku – nám
pomohli ozvučiť pódium aj nafúkať
balóny.

Syr alebo tanec?
Poznáte Karičku ako syr alebo ako
tanec? Že to prvé? Nie ste výnimkou.
Zdá sa, že väčšina ľudí na Slovensku
pod pojmom karička si vybaví práve
koliesko trojuholníkových syrov
s týmto názvom. Na jubilejnom
podujatí nemohol chýbať kruh
z pracovníkov partnera podujatia –
Syrárne Bel Slovensko, výrobcu
tohto legendárneho syra a tiež
Syrokrému, Minibaby Belu. Marek
Chariš, personálny riaditeľ, gratuluje
víťazovi súťaže Najkalap.

Karička
FS
Kalvarčan
otvára Cassovia Folkfest.

Karička je pre všetkých
Monika Florianová vzala pod svoje
krídla aj ženy z Únie nevidiacich
a slabozrakých Slovenska (vľavo
dole). Originálne ľudové obrusy
a iné predmety nezištne zapožičalo
Súkromné etnografické múzeum
HUMNO v Košiciach. Zábava naplno.

Akvarelové inšpirácie

Ďakujeme Vám za vytvorenie
radostnej atmosféry.
Za to, že vnímate tancovanie
karičky ako životabudič.

Z Vašich ohlasov
Podujatie Karička na Hlavnej je úžasné. Jeho podstata zameraná na ľudové
tradície a zvyky, kroje, ktoré sú neopakovateľné, to je povznášajúce. Taký pocit
sme mali aj my, účastníčky. Nevadilo nám, že okolo nás tancujú mladí ľudia,
deti a my zrelé ženy. Všetci sme mali radosť. Prajná atmosféra v nás doznievala
dlho,dlho. Rady máme folklór. Ako FS Šačanka sme nacvičili rôzne udalosti zo
života na dedine v minulosti /svadba, večarky, plokanky, fašiangy a iné.
Karička – projekt, v ktorom sa Vám podarilo dať dokopy toľko ľudí v spoločnom
tanci, to je niečo nádherné, precítené. Patrí Vám za to veľké poďakovanie.
Viktória Raslavská

Torta na veľú tancovačku karičky. Vždy iná. Jubilejná mala partu. Ako nevesta.
Bola orechová s orechovo-marhuľovou plnkou. Mňam! Ani sme ju nestihli celú
odfotiť a už z nej ostal len kúsok....
... a takéto boli torty všetkých piatich ročníkov.
Organizátori z Communication House majú k sladkým dielam osobitný vzťah.
Sú totiž spoluzakladateľmi časopisu Torty od mamy.

Magické kruhy

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV
ŠKOLY:
Z Košíc:
Gymnázium Opatovská,
Gymnázium M. R. Štefánika, SOŠ
J. Szakkayho, SOŠ veterinárna
v Barci, Stredná zdravotnícka
škola sv. Alžbety.
Z okolia:
Devanka z Prakoviec, Gemer
z Dobšinej, Spojená škola Sečovce,
Obchodná akadémia Trebišov,
Gymnázium Kráľovský Chlmec,
SZUŠ Novosad, ZUŠ Trebišov, ZUŠ
Humenné, ZUŠ Medzev.
FOLKLÓRNE SÚBORY:
Z Košíc:
Železiar, Omladina, Kalvarčan,
ženská spevácka skupina Šačanka,
deti: Želiezko, Železiarik, Hanička,
krúžok ľudového tanca Halúzka.

Zo šíreho Slovenska:
Solivarčan z Kapušan, Gemer
z Dobšinej, Karička z Družstevnej pri
Hornáde, Vánok z Veľkých Kapušan,
Lehoťanka z Čiernej Lehoty, Škvarkare
z Košickej Novej Vsi, Abovčan z Čane,
Kadlubek z Valalikov, deti: Sokolík
zo Slovenského Pravna, Bradlanček
z Krompách, Jánošíček zo Svitu, Karička
z Bohdanoviec.

Organizátor :

Za spoluprácu ďakujeme
odborným garantom:

Z Česka:
Púpava Žádovice a Národopisný soubor
Dúbrava z Dubňan u Hodonína.
Pestré skupinky:
Únia nevidiacich a slabozrakých
Slovenska, CVČ Orgovánová, Kurz
ľudového tanca SZUŠ V. Urbana, Denné
centrá seniorov z Košíc - Staré mesto,
Furča a Juh, Syráreň Bel z Michaloviec,
mesto Dobšiná, Klub žien Radosť
z Bukovca, Denné centrum seniorov
Šaca a Jazerské mažoretky, Ústav
kultúry Slovákov v Maďarsku - tanečný
tábor v Baňačke.

Vďaka nim Karička otvára
Medzinárodný folklórny festival
Cassovia Folkfest . V roku 2017
jeho 36. ročník

Ďakujeme aj partnerovi Syrárni
Bel Slovensko, výrobcovi syru
Karička naša slovenská

Primátorovi Košíc Richardovi
Rašimu za jeho podporu

Tešíme sa, že Vám
tancovanie karičky
robí radosť.

Za fotky ďakujeme: Eugenovi
Bernáthovi, Kataríne Čániovej,
Miroslavovi Krbaťovi, Veronike
Januškovej, Judite Čermákovej
a Janke Linkovej
Za kameru a strih: Radovi
Sklenárovi a Vladovi Čánimu
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