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Tlačová správa

EĽRO 2016 má rekordnú účasť
Dvadsiatemu šiestemu ročníku festivalu remesiel panujú dve kráľovné.
KEŽMAROK (11. júla 2016) Včera o 15.00 sa slávnostne ukončil trojdňový medzinárodný festival
kultúry a remesiel s názvom Európske ľudové remeslo v Kežmarku. Šikovné ruky remeselníkov si
prišlo pozrieť rekordne cez 60 tisíc návštevníkov.
Počas piatkové koncertu Kristíny so Štátnym komorných orchestrom zo Žiliny v drevenom
artikulárnom kostole bola naplnená kapacita kostola po svoje maximá. Koncert bol zážitkom pre
malých aj veľkých. Výborné ohlasy sú na galakoncert Kandráčovcov, na vystúpenia Hammela, či
Tublatanky. Ľudia sa bavili, spievali, tancovali. Sobotňajší večerný program uzavrel ohňostroj.
Prípravy na podujatie začali už zhruba pred rokom, najintenzívnejšie sa výbor EĽRO stretával
posledný polrok. Organizátori zabezpečili pestrú paletu remeselníkov, bohatý kultúrny program,
niekoľko noviniek, mediálnu propagáciu, čo v sumáre sľubovalo vysokú návštevnosť.
„Vždy sa snažíme splniť všetky očakávania návštevníkov. Môžem vyjadriť spokojnosť nad ročníkom.
Diváci sa zabávali na vystúpeniach folklórnych súborov, na divadelných predstaveniach,
rozprávkach, aj na koncertoch. Námestia boli už v piatok plné. Sobota sa zopakovala, v nedeľu
ľudia využili pekné počasie a sledovali predovšetkým folklórny program“, povedal riaditeľ festivalu
Ján Ferenčák, zároveň primátor mesta Kežmarok.
Vysokú návštevnosť zaznamenali nielen kultúrne, ale aj sprievodné programy. „Z noviniek žal
úspech rytiersky tábor, tiež vláčik Maguráčik. Materské centrum bolo prvkom, na ktoré máme
pozitívne ohlasy. Ukazujú sa nám už aj problémy, o ktorých vieme a budeme ich riešiť.
S parkovaním sme na kapacitnom limite mesta. Taktiež hlavné pódium a priestor pred ním sú pri
tejto návštevnosti nepostačujúce. Ak chceme pokračovať v silnej propagácii a budovaniu značky
EĽRO, budeme musieť otvoriť diskusiu a posunúť festival napred aj v problémových oblastiach. Aj
napriek tomu sa návštevníci zabavili, oddýchli si, možno po roku sa opäť stretli a cítili sa tu dobre,“
zhodnotil ročník Ferenčák.
Každoročne sa v nedeľňajší deň EĽRO vyhlasuje Kráľ remesla. Tento rok výbor EĽRO vybral
trochu netradične - hneď dvoch nositeľov tejto hodnosti. Kráľovnami remesiel pre dvadsiaty šiesty
ročník sa stali Mária Bukovinová a Margita Kormošová z Vikartoviec. Venujú sa spracovaniu ľanu
a festival navštevujú pravidelne už asi desať rokov. Záujmom Kežmarčanov je aby sa remeslá
udržiavali naďalej a návštevníci si počas prehliadok stánkov môžu vyskúšať napríklad ako
vytvarovať hrnček, alebo ako vyrobiť lano. „Malé deti majú väčší záujem o remeslá ako dospelí,“
reagovala pani Margita Kormošová. „Sľubujeme, že sa remeslu budeme aj naďalej venovať, keď
budeme zdravé,“ vyhlásili asi 70-ročné kráľovné remesiel 2016 v závere programu.
Ďalší ročník EĽRO sa bude konať 7. až 9. júla.
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