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Gostujejo folklorne skupine iz
Bolgarije, Črne gore,
Makedonije in Portugalske.

PORTUGALSKA – ˝Viana do Castelo˝
Folklorno skupino Viana do Castelo so leta 1976 ustanovili
študentje in profesorji stare tehniške šole, saj jim je nudila
priložnost, da so promovirali svoj kraj, poln etnografskih zakladov.
Skupino sestavljajo plesalci in glasbeniki v starosti med 25 in 35 let,
ki v skupini delujejo že več kot 10 let. Njihov bogat repertoar
zajema plese in pesmi od obale hladnega Atlantika pa vse do
prisrčnih malih planinskih vasic, ki so skozi leta bogatile portugalsko
folkloro. Dandanes je skupina ambasador portugalske kulture, med
drugim tudi sama organizira odmevne festivale in tako skrbi za
ohranjanje kulturne dediščine.

MAKEDONIJA – ˝Jonce Hristovski˝
Skupino so decembra 2002 ustanovili ljubitelji makedonske
folklore z namenom ohranjanja in promoviranja makedonske
plesne tradicije doma in po svetu. Poimenovali so jo po velikem
makedonskem folkloristu Joncetu Hristovskem, ki je globoko
zasidran v srca ljubiteljev plesa in glasbe. Skupina ima 3 plesne
sekcije in 10-članski folklorni orkester, ki jih spremlja na njihovih
nastopih. Folklorna skupina Jonce Hristovski veliko nastopa doma,
prav tako pa je aktivna po celi Evropi, kjer ponosno predstavlja
svoje plese.

ČRNA GORA – Folklorna skupina ˝Korak˝
Kulturno-umetniško društvo ˝Korak˝ prihaja iz Črne gore,
natančneje iz Nikšića, mesta jekla in piva. V 16 letih obstoja društva
so pridobili okoli 200 članov v starosti od 3 do 83 let. KUD Korak je
nosilec vseh kulturnih dogajanj v Nikšiću, redno se udeležujejo tudi
festivalov v Črni gori in v tujini. V letu 2014 bodo poleg udeležbe na
SloFolku prisotni še na gostovanju v Španiji in na Nizozemskem.
Željo po ohranitvi kulturne dediščine, ki je v njihovem prostoru
precej bogata, širijo med mlade, ki s ponosom plešejo črnogorske
plese kot so vrsuta, bokeljske igre, rožanje in najbolj značilen
črnogorski ples oro, kjer plesalci s široko dvignjenimi rokami
simbolizirajo let orla, s povzpenjanjem na ramena pa planino
Lovčen.

BOLGARIJA – ˝Mladost˝
Že samo ime nam razkriva, da skupino sestavljajo predvsem mladi.V
skupini Mladost je 180 mladincev in mladih po srcu, ki skupaj
ohranjajo kulturno dediščino svoje dežele. Že trideset let
predstavljajo svojo tradicijo po rodni deželi in skoraj ni države v
Evropi, ki je še ne bi obiskali, plesali pa so tudi v Turčiji, Rusiji, Ukrajini
in v ZDA. Skupina ima za sabo že bogato pot, saj je odplesala več kot
1500 koncertov. Zaradi tega se ni čuditi dejstvu, da se lahko
pohvalijo z velikim številom zlatih medalj doma in po svetu.
FD Kres (Novo mesto), FS KUD Oton Župančič (Artiče),
FS Vidovo (Šentvid pri Stični), FS Velike Lašče (Velike Lašče)

