
Mesto Vranov nad Topľou, Mestský dom kultúry Vranov nad Topľou 

Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA Vranov nad Topľou 

Súkromná ZUŠ Vranov nad Topľou 

 
 

XXV. JUBILEJNÉ VRANOVSKÉ ZBOROVÉ SLÁVNOSTI 
14.-17. júna 2012 

Vranov nad Topľou, Slovensko  
pod záštitou primátora mesta Vranov nad Topľou a ministra kultúry SR 

 

Informácie o festivale 

 
* Nesúťažný zborový festival  určený pre všetky vekové kategórie. 

* Festivalu sa môžu zúčastniť spevácke zbory zo Slovenska a zahraničia. 

* Koncerty sa konajú v Mestskom dome kultúry a v chrámoch vo Vranove nad Topľou,   

   v chrámoch v Humennom, v Hanušovciach n/T. a v obciach okresu Vranov nad Topľou 

 

 Podmienky účasti speváckych zborov na festivale: 

*  Zbory sú pozvané: -  na recipročnú výmenu – neplatia ubytovanie ani stravu, len cestovné náklady 

    - bez reciprocity - platia stravu, ubytovanie, cestu (65 €/ pobyt/osoba, slovenské zbory 55 €/osoba) 

* Ubytovanie a stravovanie je zabezpečené v rekreačnom stredisku na Juskovej Voli, v ubytovni   

   SŠD,  v hoteli Patriot Vranov, v rekreačných strediskách na Domaši alebo v rodinách  ZZ Ozvena 

* Pre spoločný galakoncert speváckych zborov si zbory pripravia skladbu Eugena Suchoňa  

   „Aká si mi krásna“ (noty sú na internete www.ozvena.sk). 

* V rámci festivalu organizátori ponúkajú účastníkom workshop, seminár, spoločné stretnutia    

   zborov, diskusný večer pre vedenia zborov a hostí, výstavu výtvarných prác s hudobnou     

   tematikou, výlety do Košíc, Prešova, na Domašu, do Hanušoviec n.T, Humenného,  

   návšteva múzeí, prijatie vedenia zborov primátorom mesta Vranov a iné podujatia. 

                          

Program festivalu 
 

Štvrtok, 14.6.2012   Príchod  speváckych zborov a ich ubytovanie 
                                   

Piatok, 15.6.2012     10.00   1. festivalový koncert „Zbory deťom“ v Dome kultury vo Vranove n.T. 

        14.00   Prijatie hostí primátorom mesta v obradnej sieni MsÚ Vranov n.T. 

        18.00   2. festivalový koncert v  chráme v Hanušovciach  

    19.00   3. festivalový koncert v chráme vo Vranove nad Topľou 

    19.00   4. festivalový koncert v chráme v Humennom 
 

 

Sobota, 16.6.2012    9.30    Workshop pre všetky zbory  + nácvik spoločnej zborovej skladby 

          „ Aká si mi krásna“  v kinosále DK Vranov n.T. 

                                              Po workshope zájazd zborov do Prešova, Košíc alebo na Domašu 

       19.00    Galakoncert v Dome kultúry vo Vranove nad Topľou 

                                 21.00    Spoločenské stretnutie zborov  

          

Nedeľa 17.6. 2012   dopoludnia – dobrovoľné účinkovanie pri omši vo Vranove a obciach okresu                                 

        Popoludní Festival sakrálnej piesne vo Vyšnom Žipove    

       Odchod zborov domov po raňajkách alebo po omšiach 

 

Kontakt: Záujmové združenie speváckych zborov OZVENA    

                 M.R.Štefánika 875, 093 01 Vranov nad Topľou, Tel/fax: 00421 57 4422849,  

                 Adresa na zasielanie pošty: ZZSZ Ozvena, Dobrianskeho 1651, 093 01 Vranov nad Topľou 

    Mobil: 0905 271 374, e-mail: vilma@krauspe.sk, webová stránka: www.ozvena.sk 

mailto:vilma@krauspe.sk
http://www.ozvena.sk/

