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Vecné vyhodnotenie
Hornotoryského folklórneho festivalu
14.-15.08.2015
Programová časť
Počas tretieho augustového víkendu v dňoch 14. – 15. augusta 2015 sa
tradične pozornosť upriamovala na obec Krivany, kde sa konal už 22. ročník
Hornotoryského folklórneho festivalu.
Podujatie sa nieslo, ako inak, v duchu prezentácií ľudových tancov, zvykov
a remesiel, ktoré sú pýchou malebného regiónu Šariša a bohatej slovenskej kultúry.
Festival bol slávnostne otvorený v piatok 14. augusta večerným programom o 20.15
hod. s názvom „Na Šarišu tak...“ V úvode svojou hudbou a spevom otvorili festival
Krivanec gajdičiar Alexander Gernát a dedinská folklórna skupina Krivany, zaznel aj
príhovor starostu obce Jána Šejirmana, ktorý všetkých nadšencov na podujatí
srdečne privítal. Ďalej v piatkovom programe vystúpili: zahraničný tanečný súbor
Sintuola a Girénai z Litvy, ľudová hudba Stana Baláža z Raslavíc a folklórny súbor
Šarišan z Prešova. Neskôr si návštevníci mohli zatancovať až do rána bieleho na
tanečnej zábave, o ktorú sa postarali hudobné skupiny Select a Medium z Čirča a Dj
Music.
Hlavnou myšlienkou sobotného programu bolo motto „Naco som žil, i tak som
nič nevidobil...“ (J. Lazorík), ktorý začal o 16.00 hod. Po 17.00 hod. boli v centre
pozornosti vystúpenia folklórnych súborov, dedinských folklórnych skupín a ľudových
hudieb: TS Tancori (Prešov), DFSk Jablonečka (Pečovská Nová Ves), MSS
Korčaškare (Jablonov), DFSk Petroviančan (Petrovany), Šarišská Lipa (Lipany), Dfs
Krivianček (Krivany), DFSk Krivany (Krivany), ĽH Figľar (Krivany), FS Dúbrava
(Prešov), ĽH Šarišanci (Prešov). Zlatým klincom festivalu boli večerné vystúpenia
famóznych súborov FS Vagonár (Poprad) a FS Rozsutec (Žilina), ktorí sa s divákmi
lúčili za mohutného potlesku. Okrem javiskových predstavení festival ponúkol aj
ďalšie sprievodné podujatia ako napr. 17. ročník Hornotoryského jarmoku ľudových
remesiel a výrobkov, krivianská kuchyňa, prezentácia rezbárskych výrobkov J.
Novotného z Krivian, prezentácia vydaných kníh o ľudovej kultúre od Jána Lazoríka,
módna prehliadka krojov Slovenska, o ktorú sa postarali účinkujúce súbory, čo bol
krásny a náučný prvok v programe festivalu. Súbory okrem prezentácie aj regionálne
a rečovo vysvetlili jednotlivé prvky časti krojov. Tento ročník mal opäť čo ponúknuť
a tešil sa aj teplému počasiu, ktoré pritiahlo približne 1515 divákov, bolo rozdaných
28 čestných pozvánok, o hladký priebeh podujatia sa staral 50-členný organizačný
štáb a diváci mohli obdivovať 335 účinkujúcich.
Po prvýkrát chýbala hlavná ikona festivalu, skoro 95-ročný Ján Lazorík, ktorý
sa pre vysoký vek a zdravotné problémy nemohol zúčastniť. Nebyť tohto, určite by
sedel v prednom rade a nadchýnal sa ľudovými tancami, kultúrou a nehmotným
dedičstvom, ktorým región Šariša a celé Slovensko oplýva, a že to, o čo sa celý život
snažil, určite nerobil nadarmo.
Starosta v záverečnej ďakovnej reči poďakoval hlavne návštevníkom za účasť
a výbornú atmosféru, všetkým organizátorom za prípravu a priebeh tohto
jedinečného ľudového podujatia. Oznámil, že po súhlase pána Lazoríka a jeho
rodiny, už budúce ročníky festivalu budú niesť meno Jána Lazoríka.

Účinkujúci
Celkový počet účinkujúcich:
333
z toho účinkujúci v piatok: 96
z toho účinkujúci v sobotu: 237
dedinské folklórne skupiny : počet 4
Krivany
Krivany
Petroviančan
Petrovany
Korčaškare
Jablonov
Jablonečka
Pečov.Nová Ves
detské folklórne skupiny: počet 2
Krivianček
Krivany
Šarišská lipa
Lipany
folklórne súbory : počet 4
Šarišan
Rozsutec
Dúbrava
Vagonár

Prešov
Žilina
Prešov
Poprad

ľudové hudby: počet 3
ĽH Stana Baláža
Šarišanci + Šimčík
Figľar

Raslavice
Prešov
Krivany

sólisti : počet 1
Alexander Gernát

Krivany

tanečné skupiny: počet 3
Sintuola

Litva

Girénai
Tancori

Litva
Prešov

Hornotoryský jarmok
V rámci konania festivalu sa uskutočnil 17. Hornotoryský jarmok, ktorého sa
zúčastnilo 12 stánkarov, ktorí na tomto jarmoku prezentovali a predávali rozličný
tovar: pukance, cukrová vata, modelovacie balóny pre deti, cukrovinky, bižutéria,
fujary, píšťaly, trombity, husle, suveníry, cukríkové kytice, kroje, bábiky, výšivky,
drôtené výrobky, perníky, drevené hračky, varená kukurica, zemiakové špirály, med
a medové výrobky a pod. Na tomto jarmoku sa prezentovali výrobky ľudového
charakteru a prevažne z nášho regiónu. Jarmoku sa zúčastnili aj remeselníci
z okolitých regiónov. Okrem ľudových a iných remeselníkov boli poskytnuté
návštevníkom občerstvovacie a stravovacie služby, prostredníctvom výlučného
dodávateľa týchto služieb. Vzhľadom k tomu, že niekoľko rokov v regióne vyvíjame
aktivity na obnovenie činností remeselníkov a pôvodných remesiel, je tento jarmok
a festival pre tento región opodstatnený a pre kultúrny život veľmi potrebný.

Návštevnosť festivalu
Počas dvoch dní sa festivalu zúčastnilo celkovo 1 553 návštevníkov, z toho 1 514
platiacich návštevníkov a 39 návštevníkov s čestnými vstupenkami.
Predané lístky
Piatok
Sobota

881
633
1 514

Čestné
vstupenky
18
21
39

1 553

Sprievodný propagačný materiál a mediálna odozva
Hlavný mediálny partneri:
• Rádio Regina, RTVS- mediálna propagácia HTFF prostredníctvom vopred
nahratého príspevku v rádiu Regina
Iné spôsoby propagácie:
• Tlač a následný rozvoz plagátov po okolitých mestách a obciach
• Transparenty pri štátnej ceste v Lipanoch a Sabinove

Finančné vyhodnotenie
22. roč. HTFF 14.-15.08.2015
SPONZORSKÉ HTFF 2015
MK SR
2000,00
Sponzori - finančné
1820,00
MILK AGRO - materiál
350,00
Jager Slovakia
½ ošípaná
PZ Demjanka
divina
SPOLU
4 170,00
VSTUPNÉ HTFF 2015
Vstupné piatok- 3 €
2 643,00
Vstupné sobota- 3 €
1 899,00
Spolu

4 542,00

STANKÁRI HTFF 2015
Stankári sobota

110,00

Spolu

110,00

KRIVJANSKA KUCHŇA HTFF 2015
Piatok
100,00
Sobota
100,00
Predaj koláčov

100,00

Spolu

300,00

Prenájom priestorov HTFF 2015 Hric Jozef
Prenájom1.000,00
občerstvenie
nevyspor.
Celkom príjmy
1.000,00

Príjmy celkom:
PRÍJMY celkom HTFF 2015
Sponzorské
4.170,00
Vstupné
4.542,00
Stankári
110,00
Krivianska kuchňa
300,00
Prenájom priestorov Hric
- neuhradené
1.000,00
SPOLU
10.122,00

Výdavky celkom:
VÝDAVKY
Honoráre
5 610,00
Doprava
846,38
SOZA poplatok
160,80
Ozvučenie
1 000,00
réžia a dramaturgia
300,00
plagáty, ČV
204,00
moderátorka
200,00
potraviny
314,22
materiál
62,25
kuchár
130,00
SBS
302,40
Hric- voda pre účinkujúcich
nevysporiadané
Upomienkové predmety
150,00
Cestovné kamera
76,58
Občerstvenie- usporiadatelia
a návštevy
nevysporiadané
SPOLU
9.356,63

Sumár celkom
Príjmy
Výdaje
Rozdiel
10.122,00
9.356,63
765,37

Zhodnotenie 22. ročníka HTFF 2015pripomienky a nedostatky
Programová časť:
- je potrebné začať skôr s prípravou a mať presne stanovený zámer
a koncept programu
- do piatkového programu treba v budúcom ročníku zakombinovať aj
modernú hudbu tak ako po minulé ročníky festivalu
- sobotňajší program bol príliš dlhý, v budúcom roku ho treba
zostaviť tak, aby končil maximálne o 22.00 alebo 22.30 hod.
- program na budúci rok tematický zamerať na prácu J. Lazoríka
a podľa toho vyberať aj súbory
- je potrebné, aby stále pred programom hrala ľudová hudba,
prípadne sólisti a pod.
- navrhujem vybudovať pec na pečenie chleba robenie porvisloch
a pod.
- nefungovalo festivalové kino, je potrebné kúpiť nový dataprojektor
Areál:
- je potrebné urobiť pevné osvetlenie vo všetkých objektoch
- lavičky v hľadisku a samotné hľadisko sú v dezolátnom stave
- potrebné odstrániť kamenivo od prístreška pri sypancu, celý areál
vyhrabať od veľkých kameňov, opraviť múr okolo hľadiska
- na pevno postaviť premietaciu plochu pri javisku
- stánky s občerstvovacími službami postaviť mimo hľadiska, t.j. na
betónovú plochu
- upraviť a zveľaďiť Lazorikovu chyžu
- sprístupniť sypance
- je potrebné odstrániť pletivo okolo areálu a vymyslieť niečo nové
- uzatvoriť priestor za drevenicu
Pripomienky k priebehu:
- vnútorné upratovanie počas festivalu úplne zlyhalo, upratovanie sa
robilo až ráno, upratovanie
- obec musí zabezpečiť vonkajšiu ochranu obce a areálu, nemôže
sa stať, že sú napadnutí usporiadatelia
- nebola zabezpečená zdravotná služba
- dostatočne a viditeľne nefungovala www stránka hlavne plagátzjednodušiť prístup
- propagácia – zabezpečiť človeka, ktorý sa bude tomu osobitne
venovať od banerov v obci a hlavne mimo obec, plagáty, internet,
stránka obce, sociálne siete a pod. – všetko s dostatočným
predstihom.

Počas festivalu bez problémov fungovalo:
- administratíva, starostlivosť o súbory, kuchyňa so všetkým, koláčeškolská jedáleň a dobrovoľníci, Krivianska kuchyňa, občerstvenie,
technické zabezpečenie, upratovanie sociálnych zariadení počas
programu, parkovanie, ozvučenie
Odporúčania pre budúci ročník:
- v budúcom ročníku treba zverejniť ceny vstupeniek skôr
- pri vstupnom treba pouvažovať o zľave na vstupnom pre
dôchodcov a ZŤP
- zabezpečiť označenie amfiteátra v exteriéry
- vytlačiť program festivalu
- dojednať políciu aj v areáli
- označenie usporiadateľov počas priebehu
- zvážiť program v nedeľu
- folklórna sv. omša - vstup folkloristov
- zapojiť DFS do prípravy festivalu
- na otvorení festivalu vystúpia všetci účinkujúci z Krivian

