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Tanec


Chumčani sa zabávajú
tanečné pásmo z Považského Chlmca
(časti - Kožušený, Lopatový, Metlový, Zbojnícky, Starosvetský)
Doba trvania: 22 min



Nechcem ja maľučkej ženy
žartovný tanec z okolia Žiliny
Doba trvania: 7 min



Biely tanec
rozlúčka mladuchy s družičkami z Oščadnice
Doba trvania: 7 min



Burkot
udupanie podlahy (hlinenej) pre nový dom zo Skalitého
Doba trvania: 6,5 min



Terchovci
párový tanec z Terchovej
Doba trvania: 5 min



Gorali
tanec zo Suchej hory (časti - Goralský, Košíček)
Doba trvania: 5 + 5 min



Piesne a tance z Važca
Časti - Čuchom, Medveď, Pukací, Hajdúch, Cindruška, Na krut
Doba trvania: 12 min



Tance zo Zamutova - oblasť Zemplína, východné Slovensko
scénické spracovanie tradičných tancov z obce Zamutov :

o

Verbunk - mužský tanec
Doba trvania: 3 min

o

Karičky - ženský kolesový tanec
Doba trvania: 4 min

o

Ponad fľašu - cifrovanie ponad fľašku
Doba trvania: 5 min

o

Čardáš zo Zamutova - párový tanec
Doba trvania: 4 min



Na vrchu na Bradle
párový tanec z Brezovej pod Bradlom
Doba trvania: 6 min



Tanec Verbovačov
scénický tanec vychádzajúci z motívov Biháriho hudby a zo základov vojenského
tancovania pri verbovačkách
Doba trvania: 7 min



Keď sa ovce napásli
zábava na salaši v Malatinej
Doba trvania: 12 min
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Obrázky z Čičmanskej svadby
scénické spracovanie svadobných zvykov z Čičmian
Doba trvania: 20 min



Zbojníckym chodníčkom - veselo i vážne o zbojníkoch
časti - Maľovaný zbojníci, Pobierka na zboj, Zbojnícka pitka, Zbojníčky, Zbojníckym
chodníčkom a Po zboji
Doba trvania: 20 min



Fašiangy z Rajeckej doliny
tradičné masky a zábavky počas fašiangov v Čičmanoch a Fačkove
Doba trvania: 20 min



Betlehemci
ľudové zvykoslovné divadlo
Doba trvania: 12 min



Lucie
tradičný zvyk vymetania zlých duchov na Luciu
Doba trvania: 3 min
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Spev




















Piesne zo Starej Bystrice – „Veru mi je dobre“
Piesne z Kračunoviec – „Vila ja travičku“
Piesne z Myjavy – „Rozmajrin zelený“
Piesne z Važca 1 – „Oj, keby sa mi vrátil“
Piesne z Važca 2 – „O milienci chodia“
Piesne z Terchovej 1 – „Niže lipky“
Piesne z Terchovej 2 – „Svieti mesiac“
Piesne zo Štiavnika – „Už ten môj mužiček“
Piesne z Dlhého Pola – „A tam dole na dole“
Piesne z Považského Chlmca – „Pobili sa“
Piesne z Ďurčinej - „Zabelej sa, zabelej“
Piesne z Čičmian – „Ach, už ten môj milý“
Piesne z Fačkova 1 – „Ten fačkovský kostol“
Piesne z Fačkova 2 – Tá fačkovská dolina“
Piesne z Dunajova – „Už ma ten môj mužík“
Piesne z Malitiny – „Hrajte že, husličky“
Piesne z Ďurčinej – „Taká sa mi príležitosť stala“
Piesne zo Sihelného – „Boli me glovicko“
Koledy – „Dnešný deň sa radujme“, „Vinšujeme tomu domu“, „Syn boží sa nám
narodil“...

Ľudová hudba
Program ľudovej hudby Folklórneho súboru Stavbár je zložený z čísiel z oblasti celého
Slovenska. Program je tvorený podľa typu vystúpenia a to:





vystúpenie celého súboru - všetky zložky súboru (tanečná, spevácka, hudobná)
samostatný hudobno-spevácky program - spoločne so speváckou zložkou
samostaný hudobný program - programy podľa typu akcie (plesy, recepcie, jubileá,
svadby)
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