Trdlofest 18.5.2019
Srdečne Vás pozývame na Trdlofest – festival plný hudby, trdelníka, vína a dobrej nálady,
ktorý sa bude konať v sobotu 18.5. 2019.
Počas celého dňa je pripravený bohatý kultúrny program. Trdlofest sa začína o 10. hodine vo
Františkánskej záhrade.
Návštevníci si môžu pozrieť pestrý program, počas ktorého sa predstavia: FS Lipina, FS
Gbelan, FS Kyjov – Pajtaši, FS Skaličan, ĽH ZUŠ Dr. J. Blaha Skalica Zlatnica, Zlatnička, Taxis,
Mirka Miškechová, Energia, Robo Opatovský, Dareband.
Vo večerných hodinách sa divákom prihovorí primátorka Skalice – Ing. Anna Mierna, vyhlásia sa
výsledky ochutnávok Skalického trdelníka a Skalického rubínu a oficiálne sa otvorí letná turistická
sezóna pre rok 2019. Zvyšok večera vyplní pokračovanie kultúrneho programu. Predstaví sa
slovenský spevák Robo Opatovský, česká kapela Dareband, slovenská speváčka Mirka Miškechová
a koniec festivalu uzavrie skupina Energia.
Počas celého podujatia sa môžu návštevníci zúčastniť rôznych súťaží, ako napríklad súťaže
v jedení fazolnice a trdelníka, súťaže upeč si svoj trdelník. Organizátori mysleli aj na najmenších
návštevníkov festivalu, pre ktorých bude pripravená na ploche námestia WANNADOBIKE zóna –
zábavná dráha detských odrážadiel.
Festival bude mať taktiež bohaté sprievodné akcie. V galérii u Františkánov bude prebiehať
výstava Roky a ruky od autorky Vlasty Jankovičovej. Záhorské múzeum Skalica ponúka stálu
expozíciu Záhorského múzea /Galériu Júliusa Korezsku/ a Interaktívnu výstavu A – ako animátor.
Expozície a výstava budú otvorené pri príležitosti Dňa otvorených dverí v rámci Medzinárodného
dňa múzeí v čase od 10:00 – 17:00 hod. V Jezuitskom kostole bude prebiehať výstava Mgr. Ľuby
Suchalovskej Harichovej a Mgr. art. Daniely Révayovej.
Počas celého dňa budú pre verejnosť sprístupnené historické pamiatky mesta Skalica
zdarma. Návštevníci budú môcť navštíviť 12 kultúrno-historických pamiatok a to: Farský kostol sv.
Michala Archanjela + vežu, Dom kultúry, Evanjelický kostol + vežu, Kostol milosrdných bratov,
Rotundu sv. Juraja, Františkánsky kláštor, Františkánsky kostol, Mlyn bratov Pilárikových,
Ľadovňu, Jezuitský kostol a Expozíciu kníhtlače. V deň Trdlofestu bude Turistická informačná
kancelária mesta Skalica otvorená od 10:00 do 18:00 hod. Návštevníci tu dostanú informácie
o pamiatkach a podujatiach, budú mať možnosť zakúpiť si suveníry a propagačné materiály.
Počas Trdlofestu na Vás čakajú nezabudnuteľné zážitky v podobe tradícií, hudby, výstav
a zábavy pre rôzne vekové kategórie.
Bližšie informácie o programe nájdete na: www.trdlofest.sk
www.tikskalica.sk

