Festival v Krivanoch bol prvýkrát bez Jána Lazoríka
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Už tradične patrí víkend na prelome augusta folkloristom, ktorí sa stretávajú na
festivale v Kriavnoch (okr. Sabinov). Aj tento ročník priniesol počas dvoch dní
skvosty
regiónu.
Chýbala
tam
však
duša
podujatia.
KRIVANY. Ak by sa skladala mapa „najfolklórnejších“ obcí na Slovensku, Krivany by
tam určite nechýbali. Dôkaz je už tradičné podujatie Hornotoryský folklórny
festival. Ten tento rok písal svoju 22. kapitolu
Program sa začal v piatok pred pol deviatou večer. Amfiteáter v areáli obecného
úradu, ktorý hostí posledné ročníky, sa postupne zapĺňal. Hostia z cudziny boli dva
folklórne kolektívy z Litvy - TS Sintuola a TS Girénai.
Domáci folklór reprezntovala DFSk Krivany. O dobrú náladu sa postarala Ľudová
hudba Stana Baláža z Raslavíc.
Tá spolu s posilou v podobe troch speváčok, sólistiek z Raslavičanu, nazývaných i
Krasotky, rozospievala všetkých prítomných.
Šarišan z Prešova predstavil opäť bohatstvo svojho repertoáru vo viacerých číslach.
Až do ranných hodín sa stovky návštevníkov zabávali pri tónoch dvoch hudobných
kapiel.
„Na tomto festivale sme už šiestykrát a vždy to to veľmi fajn akcia, skvelí ľudia,
atmosféra. Milujem folklór. Tento rok bol skvelý napríklad Šarišan,“ zhodnotila
Terézia Komarová z Brutoviec (okr. Levoča).
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Prehliadka súborov
Program pokračoval i v sobotu. Okrem domácich folkloristov potešili i hostia z
Petrovian, Jablonova, Pečovskej Novej Vsi či prešovské telesá ĽH Šarišanci a FS
Dúbrava, FS Vagonár z Popradu a FS Rozsutec zo Žiliny.
Kolorit festivalu dotvorili sprievodné podujatia, ktorým sedemnástykrát dominoval
tradičný Hornotoryský jarmok ľudových remesiel a výrobkov, prezentovali rezbárske
výrobky, dobroty z krivianskej kuchyne.

ĽH Stana Baláža aj so svojimi Krasotkami.

Zdravie nepustilo
Tento ročník však chýbal významný človek, Ján Lazorík. Zdravie nepustilo.
„Tento rok je to prvýkrát po 21 ročníkoch, kedy tu s nami nie je náš dedo Lazorík.
Spomínam si, ako sedel vždy tu vpredu a sledoval program. Spoločne mu teraz
zatlieskajme, nech vie, že na neho myslíme a že tento festival dnes i predtým bol a
ešte i bude aj preto, že oni celý svoj život venovali tomu krásnemu nesmiernemu
zberateľstvu. A ja verím, že toto heslo 'naco som žil, i tak som nič nevidobil',
nebude pravdou a zachová sa nám to naše bohatstvo ďalšie generácie,“ povedal v
úvode festivalu starosta Krivian Ján Šejirman (Smer–SD).
Ján Lazorík patril od počiatkov nielen k pravidelným účastníkom, ale najmä
organizátorom festivalu.
Tento známy etnograf a milovník ľudovej kultúry je už nezmazateľne spätý s
Krivanami i Hornotoryským folklórnym festivalom.
Jeho podpis niesol aj tento ročník, počas celého podujatia boli napríklad predávané
knihy z jeho pera.

Šarišan zavŕšil piatkový program.

