V Krivanoch festivalovali, dedo
Lazorík pozdravil z neba dažďom
Už 24. ročník napísal obľúbený Hornotoryský folklórny festival v Krivanoch.
9. aug 2017 o 0:00 MÁRIA PIHULIČOVÁ

Hornotoryský folklórny festival v Krivanoch je už tradičným podujatím. (Zdroj: Mária Pihuličová)

KRIVANY. Tradičný Hornotoryský folklórny festival sa tento rok konal v netradičnom termíne.
Kým dosiaľ to bývalo v polovici augusta, teraz sa presunuli na jeho začiatok.
Ako sme sa dozvedeli, dôvodom bolo napríklad to, že v pôvodnom termíne sa takmer
pravidelne stretávali s nie veľmi priaznivým počasím. To ich však postrašilo i tento rok.

Na pódiu skvelá zostava
Program oficiálne otvorili počas prvého augustového piatku.
Jeho názov „Kamaraca mojo“ skutočne odrážal zostavu, ktorá sa na pódiu stretla. Ako inak,
nemohla chýbať domáca Folklórna skupina Jána Lazoríka z Krivian, ktorých vystriedali hostia
– FS Vranovčan z Vranova nad Topľou, Muzika Milana Rendoša z Košíc a Dedinská folklórna
skupina Raslavičan z Raslavíc.
Postarali sa o fantastický program, ktorý rozohrial žilky všetkým prítomným. Ešte pred
polnocou fandilo potleskom takmer plné hľadisko amfiteátra.
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24. Hornotoryský folklórny festival v Krivanoch (4. - 5. 8. 2017) (14 fotografií)

V sobotu s prestávkou
Sobotňajší program začal symbolickým stretnutím a vyjadrením úcty nebohému Jánovi
Lazoríkovi pri jeho hrobe.
Areál postupne zaplnili tanečníci zo školy tanca, remeselníci so svojimi stánkami i kuchári v
typickej krivianskej kuchyni.
Program už vítal cezpoľných z celého Slovenska – od Kysuckého Nového Mesta s Vlastou
Mudríkovou, cez FS Očovan z Očovej, MSSk Suche Karki z Prešova, FS Jurošík z Michaloviec až
po kolektívy z Jakubovej Voli, Fintíc či Torysiek i z ďalších miest.
Pôvodne slnečné počasie však nevydržalo. Približne v polovici museli organizátori program
prerušiť kvôli intenzívnemu lejaku.
Ani ten však nepokazil zámer organizátorov. A po vyjasnení a rýchlej brigáde na pódiu
program pokračoval bezproblémovo ďalej.

Folklórny sviatok
O zábavu bolo postarané, spev sa ozýval zo všetkých strán. Ako inak, v Krivanoch sa vždy
stretnú výborné folklórne zoskupenia. O ich tohtoročnú zostavu sa postaral a program mal
pod palcom Miroslav Fabián.
A jeho odborné oko nesklamalo, ako hodnotili viacerí prítomní, bolo sa na čo pozerať.
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Niekto z mokrých a poutieraných lavičiek v hľadisku a niekto, komu je festival venovaný, už z
lavičiek tam hore.

Článok vyšiel v týždenníku MY Prešovské noviny, číslo 31, v predaji od 8. 8. do 14. 8.
Čítajte viac: https://presov.korzar.sme.sk/c/20621756/v-krivanoch-festivalovali-dedo-lazorik-pozdravil-z-nebadazdom.html#ixzz4qNQfUshS
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