
Mi ędzynarodowy Wyszehradzki Festiwal Folkloru i Rękodzieła w Jaśle 
 
Mi ędzynarodowy Wyszehradzki Festiwal Folkloru i Rękodzieła odbędzie się Jaśle w ostatni weekend sierpnia. W tym 
roku gościć będziemy zespoły z Hodonina (Czechy), Sárospataku (Węgry), Vranova nad Topl’ou (Słowacja) oraz 
Jasła (Polska). Beneficjentem projektu jest Jasielski Dom Kultury, a kwota dofinansowania wynosi 10 tys. euro.  

 
Organizacja Międzynarodowego Wyszehradzkiego Festiwalu Folkloru i Rękodzieła w Jaśle ma na celu wzmocnienie 

współpracy kulturalnej między krajami V4 – Polski, Czech, Słowacji i Węgier, jak również rozwój harmonijnej współpracy 
pomiędzy instytucjami i samorządami lokalnymi, integrację społeczeństwa oraz świata artystycznego poszczególnych krajów 
Wyszehradu. 

Ostatni weekend sierpnia (29 – 30) będzie więc doskonałą okazją do spotkania kultur krajów V4, wymiany doświadczeń 
oraz dobrych praktyk pomiędzy Partnerami projektu. Podczas Międzynarodowego Wyszehradzkiego Festiwalu Folkloru i 
Rękodzieła w Jaśle będą miały miejsce cztery główne wydarzenia. Będą to: występy artystyczne zespołów, prezentacja 
kultury krajów grupy wyszehradzkiej, wyrobów sztuki ludowej, degustacja tradycyjnych, regionalnych potraw oraz wystawa 
fotografii z okazji 15 – lecia istnienia Funduszu Wyszehradzkiego. Zorganizowany zostanie także konkurs wiedzy o kulturze 
krajów Wyszehradu, w którym do wygrania będą atrakcyjne nagrody.  

Międzynarodowy Wyszehradzki Festiwal Folkloru i Rękodzieła skierowany jest zarówno do mieszkańców Podkarpacia, 
jak i odwiedzających nasze miasto turystów.  Głównym elementem Festiwalu będzie taniec i śpiew. Na scenie można będzie 
usłyszeć i zobaczyć występy artystów i zespołów artystycznych z Polski, Słowacji, Czech i Węgier: 
- Zespół taneczny z Hodonína (Czechy), 
- Zespół folklorystyczny z Sárospataku (Węgry), 
- Zespół folklorystyczny (Polska), 
- Zespół folklorystyczny (Słowacja), 

Realizując kolejną już edycję Festiwalu Kultury Wyszehradzkiej organizator - Jasielski Dom Kultury oraz 
współorganizatorzy - wyszli z założenia, iż wiedza społeczeństwa, dotycząca tego regionu Europy jest nadal niewielka. 
Stawiając zatem na wzmocnienie współpracy między instytucjami kulturalnymi regionu, ich samorządami oraz na integrację 
mieszkańców, Partnerzy z Jasła, Vranowa, Sarospataku i Hodonina postawili sobie za cel trwałe pogłębienie wiedzy.  

Projekt przyczyni się do promocji kultury krajów V4, ich produktów lokalnych, sztuki ludowej i rękodzieła, wymiany 
doświadczeń, wzmocnienia potencjału kulturowego partnerów oraz większej liczby wspólnych inicjatyw kulturalnych. 
Festiwal współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 

Liderem Projektu jest Jasielski Dom Kultury, a partnerami Projektu są: Miasto Jasło, Miejski Dom Kultury we Vranovie 
nad Topl’ou, Miasto Sárospataku i Miasto Hodonin. 
 
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie internetowej http://www.wyszehradfolk.eu 
 

Artykuł współfinansowany jest ze środków Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. 


