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30. 8. – 1. 9. 2013
Spišská Kapitula/Spišské Podhradie

Košice: MČ Sídlisko Ťahanovce, MČ Košice-Západ

13. roČNíK EuróPSKEho FEStivAlu 
Kultúry Národov A NárodNoStí

Podporné podujatie projektu Košice – EhMK 2013

FEMAN MOSTY 2013

vStuPNé: 
Dospelí - 2,00 Euro 

Deti/Dôchodcovia – 1,00 Euro

Deti do 6 rokov vstup zdarma

účinkujúci:

 FS Magurák/Kežmarok  FS Karpaťanin/Prešov
 Folklórny súbor De Achterhookse Folkloredansers/Holandsko

 Hstorický súbor piesní a tancov „ZESTAFONI“/Gruzínsko
 Holloháza/Maďarsko

 Hudobná skupina „RURA“/Ukrajina
 Hudobná skupina KERYGMA

organizátor:

 Združenie FEMAN

Spoluorganizátori:

Mesto Spišské Podhradie  Mesto Košice
 Mestská časť Košice – Sídlisko Ťahanovce

 Mestská časť Košice – Západ
 Mikroregión Podbranisko

Partneri:

 Pivovar Kaltenecker/Rožňava
 MINERálNE vODY Prešov, Baldovská

Podujatie je podporené finančným príspevkom z MK SR, 
ako sprievodné podujatie projektu Košice-EHMK 2013

Sprievodné podujatie:

 Košická Kulinária 2013 
– ochutnávka európskych pivných a vinných špecialít

  Oktoberfest Bavaria Paulaner – 2013 
  Festival pivných špeciálov Pivovaru Kaltenecker/Rožňava

informácie: 

Združenie FEMAN, Zvonárska 21, 040 01 Košice
tel./fax: 055/625 01 42, 0905 539 926

e-mail: feman@stonline.sk
www.feman.sk

NCK, Hlavná 69, Košice, tel.: 055/625 88 88 
MiC, OD Dargov, Hlavná 111 (OD TESCO)

Mestská časť 
Košice - Sídlisko 

Ťahanovce

Mesto Spišské 
Podhradie

Združenie FEMAN Pivovar Kaltenecker
���

Orientačný systém
Tabule na priečelí
Orientačný systém patrí pod hlavičku informačného designu. 
Strategickou úlohou informačného dizajnu je sprostredkovať 
špecifickú informáciu koncovému užívateľovi jasne, čitateľne 
a zrozumiteľne.

P� budovy úradu Mestskej časti Košice-Západ je navrhnuté s dvoma 
tabuľami umiestnenými na balkónoch prvého a štvrtého poschodia.
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Vážení  a milí priatelia.
S cieľom prezentovať domácu a európsku kultúru národov 

a národnostných menšín,  kultúrne zvyky,tradície doma i v za-
hraničí s víziou do budúcnosti, skúsenosťami v zahraničí,  ale 
s o to väčším entuziazmom sa pred trinástimi rokmi Združe-
nie FEMAN, spolu  s nadšencami pre kultúru a umenie na 
východnom Slovensku, podujalo zorganizovať v Košiciach prvý 
ročník Európskeho kultúrneho festivalu národov a národností 
FEMAN 2000.

Mám úprimnú radosť, že cesta na ktorú sme sa v roku 2000 podujali, začína 
prinášať svoje ovocie v podobe nových projektov a vzájomnej medzinárodnej spo-
lupráce, čoho výsledkom je napr. realizácia projektu „ Európsky dom - Spišská 
Kapitula“.  Narastá záujem o účasť na tomto festivale zo strany zahraničných 
delegácií, zúčastnených súborov a kolektívov, pozvaných hostí z domova i zo za-
hraničia, ale aj záujem medzinárodných inštitúcií o program festivalu, jeho po-
slanie a výsledky. 

Tento festival kultúry si pri svojom vzniku dal za úlohu prinášať na východ 
Slovenska a do Košíc kultúrne bohatstvo národov a národností žijúcich v Eu-
rópe. Prečo Košice? Sú predurčené svojou bohatou históriou, kultúrnym dianím, 
polohou  a zázemím byť hostiteľom takéhoto festivalu, festivalu kultúr, festivalu, 
ktorý nás zjemňuje, všestranne estetizuje, kultúrne obohacuje a umocňuje v nás 
všetkých pocit ľudskej spolupatričnosti.

Mesto Košice, ktoré má prívlastok mesta tolerancie, mieru a spolunažívania 
rôznych kultúr, má pre tento festival všestranné umelecké zázemie, ale i morálne 
právo. Vo vzájomnej zhode a veľkorysej tolerantnosti tu spolunažíva národ a mno-
hé národnosti. Dôkazom toho je celý rad podujatí, ktoré sa počas jesenného obdo-
bia v meste každoročne organizujú, zvlášť v roku, kedy mesto Košice je nositeľom 
titulu Európske hlavné mesto kultúry Košice 2013.

Umenie a kultúra dokážu človeka duševne obohatiť a na chvíľu ho vo víre hud-
by, tanca a spevu preniesť do krajín blízkych, ale aj veľmi vzdialených. Kultúrny 
človek je veľmi bohatý a jeho bohatstvo je aj bohatstvom národa ku ktorému sa 
hlási.

Srdečné poďakovanie patrí všetkým partnerom a spoluorganizátorom festivalu, 
ktorí nezištne podporili jeho program a finančne prispeli na jeho organizáciu. 
Veľká vďaka patrí mestu Košice, ktoré vytvorilo podmienky, zázemie a priestor pre 
organizáciu festivalu a Ministerstvu kultúry Slovenskej republiky, ktoré finančne 
prispelo na jeho realizáciu.

Každý festivalový ročník prináša so sebou novinky a prekvapenia. Nebude to 
inak ani v tomto roku, kedy sa po prvýkrát spojili dva festivaly a tri rôzne, avšak 
významné kultúrne miesta – Košice, Spišská Kapitula a Spišské Podhradie. 
V tomto roku je tomu totiž 20.rokov, odkedy Spišský hrad, Spišská Kapitula, kos-
tolík v Žehre a Dreveník, boli zaradené do svetového zoznamu pre kultúrne dedič-
stvo UNESCO. Preto aj časť kultúrnych programov festivalu FEMAN Mosty 2013 
bude prebiehať na týchto miestach, na ktoré si Vás dovoľujeme srdečne pozvať.

 

ing. Eduard Buraš
 Riaditeľ FEMAN

Štvrok, 29.08.2013 
Európsky dom – Spišská Kapitula
Príchod zahraničných súborov a hostí  
festivalu feMan Mosty – 2013 na sPišskú kaPitulu

Piatok, 30.08.2013  
Spišské Podhradie/levoča
14.00  Pozvánka na festival
 propagačné vystúpenia zahraničných súborov

18.00  „Menšiny na Spiši/Zvyky a tradície“
 Účinkujú: Folklórny súbor Magurak/Kežmarok
 Miesto: Európsky dom – Spišská Kapitula/stodola

19.00 vitajte na „Spiši“ – pozdravy 
 zahraničných hostí festivalu 
 Otvorenie festivalu FEMAN Mosty 2013
 Účinkujú: Folklórny súbor De Achterhookse Folkloredansers/ 
 Holandsko  Historický súbor piesní a tancov  
 „ZESTAFONI“/Gruzínsko
 Miesto: Európsky dom – Spišská Kapitula/stodola

20.30 „dobrý večer v stodole.../tradícia a kultúra“ 
 Miesto: Európsky dom – Spišská Kapitula/stodola

Sobota, 31.08.2013 
Košice/Sídlisko Ťahanovce 
MČ Košice Západ
14.00  Pešia zóna mesta Košice/dolná brána, 
 urbanova veža
 Pozvánka na festival
 propagačné vystúpenia zahraničných súborov

17.00  „vitajte v Košiciach “
 Miesto: MČ Sídlisko Ťahanovce – Americká trieda 15/ 
 Miestny úrad
 Účinkujú: Folklórny súbor De Achterhookse Folkloredansers/ 
 Holandsko

18.00  „vitajte v Košiciach “
 Miesto: MČ Košice Západ/oC Galéria
 Účinkujú: Historický súbor piesní a tancov „ZESTAFONI“/ 
 Gruzínsko  Folklórny súbor De Achterhookse  
 Folkloredansers/Holandsko  Holloháza/Maďarsko   
 Hudobná skupina „RURA“/Ukrajina  Hudobná 
 skupina KERYGMA

22.00 „EuroParty“
 Miesto: Európsky dom – Spišská Kapitula / stodola

Nedeľa, 01.09.2013 
Spišské Podhradie/Spišský hrad, 
20. rokov uNESCo

09.00 Sv.omša,  
 Katedrála sv. Martina/Spišská Kapitula
 (v prípade záujmu)

13.00 Kultúrne popoludnie / dúbrava
 Miesto: Pódium pred ocú
 Účinkujú: Historický súbor piesní a tancov „ZESTAFONI“/ 
 Gruzínsko  Folklórny súbor De Achterhookse  
 Folkloredansers/Holandsko  Hudobná skupina „RURA“/ 
 Ukrajina

17.00 Kultúrne popoludnie/20. rokov uNESCo
 Miesto: Pódium v parku / mesto Spišské Podhradie
 Účinkujú: Historický súbor piesní a tancov „ZESTAFONI“/ 
 Gruzínsko  Folklórny súbor De Achterhookse  
 Folkloredansers/Holandsko  Hudobná skupina „RURA“/ 
 Ukrajina

Podujatie je podporené finančným príspevkom 
z MK SR, ako sprievodné podujatie

projektu Košice-EHMK 2013

ukončenie festivalu FEMAN Mosty 2013


