Prílohy
Príloha 1
Osnova rozhovoru s čepčiarmi
Pasportizácia:
Rok a miesto narodenia
Dosiahnuté vzdelanie
Povolanie
Stav
Folklórny súbor
Rozhovor:

-

Ako dlho sa venujete folklóru?

-

Zoraďte podľa dôležitosti:
 Uchovávanie zvykov
 Kolektív
 Prestíž (pre súbor, seba)
 Finančná odmena

-

Odkiaľ čerpáte materiály na vystúpenia/čepčenia

Čo pre Vás folklór znamená?
Prečo navštevujete folklórny súbor? Aká je v tom motivácia?
Ako dlho súbor funguje?
Ako dlho sa venuje súbor čepčeniu?
Ako dlho sa venujete čepčeniu a prečo Vy? Aká je v tom motivácia – uveďte rebríček
vlastných priorít

Aký je scenár čepčenia?
Ako by ste popísali Vašu činnosť?
Kde chodíte čepčiť?
Chodíte na svadby aj počas pôstu? Prečo?
Je rozdiel vo vašom čepčení a v tom, ako to bolo v minulosti?
Aký máte názor na čepčenie tehotnej?
Aký máte vzťah s inými čepčiacimi skupinami? Komunikujete nejakým
spôsobom/Cítite sa byť konkurenti?
I

-

Líši sa prístup prípravy na čepčenie a vystúpenie? V Čom? (Výber
repertoáru/krojov...) – nakoľko riešite autentickosť?

-

Popíšte priebeh komunikácie s nevestou
o Ako Vás môže osloviť? Akú máte reklamu/propagáciu?
o Spolupracujete s nejakou svadobnou agentúrou?
o Čo ponúkate? Čo je v cene, čo je nad cenu?
o Čo robíte v prípade, že má nevesta špeciálne požiadavky – vyhoviete jej
(napríklad vo výbere piesní, kroja...)? Kde je hranica? Uveďte príklad.
o Požičiavate kroje? Ak chce nevesta skombinovať krojové súčiastky z iných
regiónov/lokalít – je to možné?
o Platené/neplatené – kam idú peniaze (rozdelia sa medzi členov/do súboru)?

-

Zavolali by ste si súbor na Vašu svadbu? Aj cudzí? Prečo?
Čo si myslíte o súčasnom trende rozmachu čepčiacich skupín? Myslíte si, že má niečo
také vo folklóre miesto?

Príloha 2
Osnova rozhovoru s nevestami:
Pasportizácia:
Rok a miesto narodenia
Dosiahnuté vzdelanie
Povolanie
Dátum a miesto svadby
Rozhovor

-

Ako by mala vyzerať typická súčasná svadba? Čo vo svadobnom scenári nesmie
chýbať? Prečo práve tieto momenty?

-

Aké zvyky ste mali na vašej svadbe?
Čo by ste označili, za najdôležitejší bod/vrchol svadby? Prečo?
Aký máte vzťah k folklóru? Pôsobíte/pôsobili ste vo folklórnom súbore?
Prečo ste chceli na svadbe čepčenie? Kto bol jeho iniciátorom?
Aký folklórny súbor ste mali na svadbe?
Podľa čoho ste vybrali práve daný súbor? Aké ste mali kritéria?
Odkiaľ ste sa dozvedeli, že súbory svadobné čepčenie na svadbe ponúkajú?
Rozmýšľali ste nad tým, že by Vás začepčil niekto z rodiny? Prečo ste sa rozhodli
pre súbor?
II

-

Kedy ste si súbor zarezervovali?

-

Ako prebiehalo čepčenie?

Mali ste na čepčení oblečený kroj? Ak nie, prečo?
Mali ste na súbor špeciálne požiadavky (výber piesní, priebeh, výber kroja, farba
kroja, iné?)
Aké boli ohlasy na čepčenie spomedzi svadobných hostí?
Popíšte, čo je to čepčenie?
Myslíte si, že má čepčenie miesto na súčasných svadbách? Prečo?

III

