
 

 

Tlačová správa  

MULATOS ROMALE  

Krajský festival rómskej kultúry s medzinárodnou účasťou - 

Multižánrový krajský festival autentickej rómskej kultúry, tanca a tradičných remesiel.   

Námestie Milénia - Kráľovský Chlmec  

22. júna 2019 od 15.00 hod.  

     Už po štvrtý krát máte možnosť spoznať originálnu rómsku kultúru a zároveň podporiť jej 

mladé talenty. V sobotu 22. júna 2019 od 15.00 – 21.00 hod. ožije námestie Milénia v 

Kráľovskom Chlmci hudbou, výtvarným  umením, divadlom, tancom, remeslami a dráždivou 

vôňou jedál. Mulatos Romále ponúka umelcov zo Slovenska a Maďarska. Amatérski i 

profesionálni umelci patria v pôsobnosti KSK k špičke v oblasti pôvodnej rómskej hudby. Svoje 

umenie čerpali od rodičov a tí sa učili od svojich rodičov a celej komunity. Dramaturgia 

festivalu stavila na autentickosť a spontánnosť umeleckého prejavu. Ozdobou festivalu je „100 

členná Cigánska hudobná skupina“ v zastúpení 15 členov- slávna rómska hudobná kapela z 

Maďarska.  

Sprievodné programy: Na festivale sa zoznámite aj s tradičnými remeslami- pri práci uvidíte 

šikovné ruky kováčov a rezbárov. Ich výrobky si môžete kúpiť priamo na mieste. Máte 

jedinečnú príležitosť vyskúšať si prácu so . Alebo radšej trocha mystiky? Veštenie je dávnou 

súčasťou rómskej kultúry. V stane veštice, ktorá budúcnosť číta z cigánskych kariet sa dozviete, 

čo vás čaká. Ste vítaní aj na divadelnom predstavení detského súboru Varázskerék, vedenou 

v réžií učiteľky Marici Pirigyiovej. Nezabudnite navštíviť stan špeciálnej základnej školy 

z Kráľovského Chlmca. Nájdete tu suveníry, ale hlavne informácie o práci školy. Stretnete tu 

talentované deti, ktoré dnes potrebujú vašu pomoc, ale možno už o pár rokov z niektorých budú 

hviezdy svetových javísk. Objavte tradičné rómske tance pomocou choreografa z rómskej 

folklórnej skupiny Romano Jilo. Kto by odolal vôni pečenej klobásy a lacipečeni, ktoré kuchári 

upečú pred vašimi očami, alebo iným pochúťkam. 

Cieľom festivalu  je zviditeľniť mnohotvárnosť a farebnosť rómskej kultúry a iniciovať 

kultúrny dialóg medzi rómskym a nerómskym etnikom rečou spevu, tanca, hudby a výtvarného 

prejavu, pomocou čoho vedia interpretovať svoj temperament a životný štýl. Súčasťou festivalu 

je aj výtvarná krajská súťaž pre žiakov ZŠ „ Malé čierne oči“.  

Krajský Rómsky festival s medzinárodnou účasťou sa uskutoční pod záštitou Ing. Rastislava 

TRNKU, predsedu Košického samosprávneho kraja. Hlavným organizátorom podujatia je 

Kultúrne centrum Medzibodrožia a Použia, kultúrne zariadenie KSK, mesto Kráľovský 

Chlmec, Združenie Rómov a kultúrne zariadenia košického samosprávneho kraja.  

Festival je realizovaný s finančnými príspevkami Kult Minor a KSK.   

Podporte festivalovú atmosféru aj vy, srdečne Vás očakávame! 

Info:  

Ing. Zsanett Szidor Lukács, szidor.zsanett@gmail.com, tel.: +421 918 624 163  

 

 

  

  

  


