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Už túto nedeľu 18. decembra Stredoslovenské múzeum slávnostne uzavrie ďalší 

úspešný ročník z cyklu komorných koncertov Zelené tóny. Návštevníci vianočného koncertu 

sa už teraz môžu tešiť, tak ako každý rok v čase adventu, na slávnostnú vianočnú atmosféru 

v historických priestoroch Sakrálnej siene Thurzovho domu. Tentokrát sa Vám predstaví 

ženská spevácka skupina z Banskej Bystrice – TRNKI.  

Milovníkom ľudovej hudby nie je potrebné túto ženskú folklórnu skupinu 

predstavovať. Spevácka skupina Trnki dlhodobo pôsobí pri Stredoslovenskom osvetovom 

stredisku a Stredoslovenskom národopisnom združení v Banskej Bystrici. Skupina vznikla 

v roku 2004 a jej členkami sú speváčky z Banskej Bystrice a blízkeho okolia, ale i rodáčky 

z oblasti Horehronia. Trnki majú vo svojom repertoári najmä piesne s tradíciou viachlasného 

spevu, predovšetkým z regiónu Horehronia, Gemera a Spiša. Táto spevácka skupina svoj 

repertoár pravidelne prezentuje na rôznych kultúrnych podujatiach, hosťuje na folklórnych 

prehliadkach a festivaloch pričom úzko spolupracuje aj s folklórnymi súbormi zvučných 

mien.   

Návštevníci nedeľného koncertu z cyklu Zelené tóny už túto nedeľu zažijú na vlastnej 

koži atmosféru tradičných slovenských Vianoc. Na stretnutie s vami sa už teraz tešia 

speváčky ženskej skupiny Trnki.  

 

Všetkým návštevníkom koncertov z cyklu Zelené tóny ďakujeme za prejavenú priazeň 

v roku 2011 a tešíme sa na stretnutie s Vami v roku 2012 v poradí už na 5.ročníku tohto 

úspešného cyklu komorných koncertov.  

                                                      

Stredoslovenské múzeum Vám už štvrtý rok za sebou prinieslo nádielku skvelej hudby 

v podaní vynikajúcich hudobníkov a interpretov s názvom Zelené tóny. V predchádzajúcich 



ročníkoch ste sa mali možnosť započúvať do džezu, nechať sa uniesť na vlne 

latinskoamerických rytmov, vypočuť si francúzsky šansón, spoznať krásy horúceho flamenca 

či precítiť tango na vlastnej koži.  

Aj tento rok sme pre Vás pripravili nezabudnuteľné chvíle strávené pri dobrej hudbe 

v príjemnom prostredí Thurzovho domu. Hudobné koncerty z cyklu Zelené tóny sa konajú 

v Sakrálnej sieni Thurzovho domu na Námestí SNP 4 vždy o 16,00 hod. Cena vstupenky je 

3,50 €. 
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