V augustovom čísle nájdete:
4-5 „Oživili sme pocit národnej spriaznenosti
k Slovensku“
6-7 Rezká deväťdesiatnička

Krásu dychovej hudby Krempašania šíria už 90 rokov. Práve
pri príležitosti tohto významného jubilea usporiadali slávnosť, na
ktorej zazneli veselé valčíky, polky i pochody. Pritom si zaslúžilí
členovia dychovej hudby prebrali ocenenia od vedenia hasičského
zboru, pri ktorom momentálne orchester pôsobí.
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8 Jurgovské tradície v Detve

Tradičné jurgovské jedlá, šikovné ruky jurgovských ľudových
tvorcov aj jurgovská dychová hudba prezentovali tradičnú kultúru
Slovákov v Poľsku na Krajanskom dvore počas 52. ročníka Folklórnych slávností pod Poľanou v Detve.

9 Letná škola ľudového tanca v Terchovej
10 Horčičné zrnko
11 Jubilanti Helena a František Ščurekovci
11 Víťazi súťaže o Kežmarku si užili svoju odmenu
12-14 Slovenský velikán z Oravy – Andrej Ľudovít
Radlinský
15-23 XXIV. ročník Dní slovenskej kultúry
v Malopoľsku

Krása slovenského slova sa vynímala na Dňoch slovenskej kultúry v Malopoľsku, ktoré sú už minulosťou, ale ostali nám z nich
pekné spomienky. Počas prezentácie slovenskej kultúry si diváci
pozreli slovenské umenie, vypočuli slovenské ľudové kapely, pozreli vystúpenia domácich i hosťujúcich folklórnych súborov, ale
i jednotlivcov, oboznámili sa s najnovším Almanachom. Na stránkach časopisu Život si prečítate ako to vyzeralo v Podvlku, Krakove
a Krempachoch i čo najviac pritiahlo pozornosť divákov.

15-19 Slovenská kultúra v Podvlku
20-21 Najlepšie priateľstvo Tatiany a Bernadetty
22-23 Na slovenskú nôtu v Krempachoch
24-25 Z diania na Slovensku
26-27 Krátko zo Spiša a Oravy
28 Prvý ročník školy slovenského práva ukončený
29 Objavte Poprad – mesto s úžasnou históriou
30 Mladí slovenskí adepti herectva vo Varšave
30 Výstava diel Miroslava Knapa vo Varšave
30 Letný intenzívny kurz slovenského jazyka
Na obálke: Záber z XXIV. ročníka Dní slovenskej kultúry v Malopoľsku na Spiši
v Krempachoch. Na fotografii tanečníci z folklórneho súboru Hajduky z Vyšných Lápš.
Foto: M. Martovič. Návrh obálky: E. Koziołová.
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