ÚSPECHY DFS ŽOCHÁRIK
Od roku 2005 sa DFS Žochárik každoročne zúčastňuje krajskej súťaže Detských folklórnych
súborov a choreografií, ako i súťaží detských ľudových hudieb a spevákov.
Pravidelne účinkuje na koncertoch organizovaných Základnou umeleckou školou Ladislava
Mokrého, výchovných koncertoch pre základné a materské školy okresu Topoľčian, realizuje
vystúpenia pri príležitosti vianočných sviatkov (Betlehemci, Lucie), jarného slnovratu
(Vynášanie Moreny), pri stavaní mája, na topoľčianskych hodoch a iných príležitostných
akciách v Topoľčanoch ako aj v iných mestách.
r. 2005 – účasť na prehliadke DFS v Detve
r. 2008 – 1. miesto v krajskej súťaži detských speváckych skupín a strieborné pásmo
v celoslovenskom kole Rimavskej Sobote
r. 2010 – vystúpenie v Nitre pri príležitosti Cyrilo-Metodejských dní
- účasť na folklórnom festivale v Partizánskom
- účasť na Medzinárodnom festivale detských a mládežníckych folklórnych súborov
v Dulovciach
- 3. miesto na súťaži DFS pri ZUŠ v Myjave
r. 2011 – účasť v programe DFS na Folklórnom festivale Myjava
r. 2012 – 1. miesto v krajskej súťaži detských spevákov – sólistov Adela Čarnogurská
a strieborné pásmo v celoštátnej súťaži spevákov Videičanova Habovka
- 1. miesto a cena poroty v súťaži DFS pri ZUŠ v Myjave
- účasť na Folklórnom festivale DFS v Partizánskom
r. 2013 – 1. miesto a cena poroty na súťaži DFS pri ZUŠ v Myjave
- účasť na Jánošíkových dňoch v Terchovej
- účasť na Folklórnom festivale v Partizánskom
- 2. miesto na okresnej súťaži v Želiezovciach
- účasť na Folklórnom festivale v Radošine
r. 2014 – účasť na 22. ročníku medzinárodného festivalu folklórnych súborov Luhačoviciach
Topoľčianske dni detského folklóru prebiehali termíne 19.6. – 21-6. 2015. DFS Žochárik
(30 účinkujúcich s vedením súboru) v spolupráci s hosťom z Trenčianskej Turnej s DFS
Štvorlístok (40 účinkujúcich s vedením súboru) organizuje projekt:
 19.6.2015 dopoludnia dva výchovné koncerty pre žiakov základných škôl v kinosále
Spoločenského domu v Topoľčanoch
 19.6.2015 vystúpenie pre širokú verejnosť v kinosále Spoločenského domu
v Topoľčanoch
 20.6.2015 dopoludnia výlet na Podhradie a Duchonku
 20.6.2015 popoludní vystúpenie v Dome kultúry Nitrianskej Strede
 21.6.2015 vystúpenie na folklórnom festivale v Radošinej
Členovia súboru budú ubytovaní v rodinách, vedenie súboru a šofér majú zabezpečené
hotelové ubytovanie s raňajkami.

