
WORLD FOLKLORE FESTIVAL SANREMO - PIANO MARINA - CANNES 2022,-----
V TERMÍNE 2. - 6. OKTÓBRA 2022

Klub slovenského folklóru Mestečko, ako reprezentant mesta, kraja a Slovenskej republiky 
bol pozvaný na svetový folklórny festival v Taliansku a vo Francúzsku „World Folklore Festival 
Sanremo - Diano Marina - Cannes 2022", ktorý sa uskutočnil v termíne 2.-6. októbra 2022. 
Príprava účasti na festivale, programu, choreografie tiež aj účinkovanie, bolo organizačne aj 
časovo veľmi náročné a boli vrcholom tohtoročnej činnosti klubu. KSF Mestečko sa predstavil 
zaujímavými, dynamickými a temperamentnými pásmami, ktoré prítomní odmenili dlho 
trvajúcim potleskom.

Cesta autobusom na festival merala viac ako 1250 km. Bolo veselo, zábavne, spevavo, 
s pagáčikmi a vínkom, ani sme sa ani nenazdali a vítalo nás krásne modré more.
Prvý deň, po príchode do Diano Marina a ubytovaní v hoteli Nettuno, sme spoznávali krásy 
mestečka na Azúrovom pobreží. A potom ešte skúška - zopakovanie si pásiem Mestečani 
a Na valale na „nádvorí" nášho hotela. Už tu sme mali niekoľko divákov, ktorých 
temperamentná hudba so spevom vylákala z ich izieb.
Druhý deň nášho pobytu bol „výletný", navštívili sme v meste Eze výrobňu parfumov 
Fragonard, ďalšia zástavka bola v meste Nice. Prešli sme sa po slnkom zaliatej promenáde, 
videli sme časť starého mesta, námestie. A potom pookriali na krásnej širokej pláži pri mori 
na Azúrovom pobreží. A na koniec dňa bola zastávka v Monackom kniežatstve. Nádherné 
historické aj novodobé stavby a budovy, v pozadí stavieb skalnaté pobrežie, známe kasíno v 
Monte Carlo, prístav plný luxusných lodí zanechali svoj dojem.
Tretí deň už bol tanečný. Vyobliekali sme sa do mesteckých krojov, ulice Sanrema sme 
roztancovali a rozospievali piesňami z pásma Mestečani. Na námestí pred Teatro Ariston sa 
postupne predstavili všetky prítomné súbory. Odtiaľ sme sa presunuli do Cannes. Na 
promenáde pri mori, pre početných návštevníkov, zazneli naše piesne, ukázali sme tanečné 
umenie.
Na štvrtý deň sme „dobili" Diano Marina, krásne prímorské mestečko. Zástupcovia nášho 
Klubu boli prijatí primátorom mesta, ktorému odovzdali dar - dve bábiky odeté v ženskom 
a mužskom mestečkom kroji. Popoludní sprievod všetkých súborov prešiel mestom, 
nasledovali vystúpenia pred radnicou a nakoniec hlavné vystúpenia na pódiu. My, odetí 
v krásnych šarišských krojoch, sme zatancovali pásmo Na valale. Na úvod pásma zazneli 
malebné tóny fujary a potom tanec a spev.
Na piaty deň nás čakala už cesta domov. Zastavili sme sa v historickom talianskom meste 
Verona, pozreli časť starého mesta a tiež aj balkón, slávnej Júlie z diela W. Shakespeara. 
Cesta už potom ubiehala veľmi rýchlo, trošku pospievali, trošku pospali a šťastne doma.
Počas všetkých vystúpení nás sprevádzala fujara, slovenská zástava a ornamentník nášho 
Klubu.
Veľká vďaka za úspešné účinkovanie patrí tanečníkom, hudobníkom, speváčkam, fujaristovi 
a hlavne tanečníkovi, spevákovi, muzikantovi, choreografovi, scenáristovi a vedúcemu Klubu 
v jednej osobe Milanovi Klačkovi.

Folklórny festival Sanremo - Diano Marina - Cannes, ako prehliadka pozvaných folklórnych 
súborov, sa koná už viac rokov v jarnom a v jesennom období v niekoľkých termínoch. 
Každoročne sa festivalu zúčastní 50 - 60 súborov z celého sveta. Na minulých festivaloch sa 
už predstavilo viacero súborov zo Slovenska.

Hlavnými sponzormi účasti KSF Mestečko na World Folklore Festival Sanremo - Diano Marina 
- Cannes 2022 boli mesto Leopoldov a Trnavský samosprávny kraj.


