PANtastický denník 26 PAN a 5PANart
V. ročník PANart a zajtra XXVI. Ročník festivalu PAN

texty Miro

26. 11. 2019 Utorok
DEŇ PRVÝ SÚŤAŽNÝ - PANart – VITAJTE!
Od rána sa trúsili účastníci z celého Slovenska. Monika, Nina a dobrovoľníci nachystali
sálu, ceny, diplomy a veru, spoločne s chlapmi Stanko, Jožko, Majo z Domu kultúry javisko, aj
zázemie i techniku potrebnú. Hneď po prezentácii sa skúšalo na javisku a po chodbách SZUŠ a
STK Lipt. Hrádok, ktoré nám opäť dalo strechu a všetko nad hlavou. Ďakujeme mocno Evka
Ohraďanová a kolektív. Do 13,45 hod., presne podľa plánu sa nachystali súťažné etudy a mímovia
dobielili tváre a doobliekali kostýmy. Skoro presne o 14,o5 hod. sa na pódiu MsKS - SZUŠ ukázal
Miro Kapsrzyk a privítal mladé talenty ticha. Hneď potom nastalo ticho. Teda skoro, lebo mladá
moderátorka Nina, slovom uvádzala etudy porote, ktorá sa od minulého roka trošku zmenila.
Zloženie - Peter Maťo Slovensko, Štefan Ferencz Slovensko/Nemecko už poznáte, ale Tomáša
Kasprzyka, zastúpila jeho manželka Eliška z Fínska, kde aktuálne obaja žijú. Naši kritickí dborníci
na pohyb a umenie ticha v tomto roku všetkých zaskočili a pochválili súťažiacich za to, že sa počas
súťaže nenudili. Za kvalitatívny umelecký posun, ktorý potvrdil nastolený trend a snahu poroty
odovzdať čo najviac, aby sa účastníci dostali ďalej. No a ďalšia pochvala za nové témy a nasadenie,
bola tzv. čerešničkou za prehliadkou. ĎAKUJEME. Hodnotenie potešilo, ceny sa rozdali.
Záverečný rozbor sa potiahol skoro do 18,oo hod. Porota pomáha, aj keď sa to niekedy ťažšie
počúva. Možno nebolo povedané všetko, ale to čo sa postíhalo, hádam pomôže a budeme o rok
opäť chváliť a usmievať sa na seba. Oficiálne výsledky sú už na facebooku - festival PAN. Zajtra
klasika. Od rána Houston – Mária, Monika, Nina a spol. Nuž a samozrejme všetci dobrí Ľudia z
DK, bez ktorých sa to nedá a všetko, čo treba na nasledujúce 4 dni. Na obed zaplníme javisko.
Pofotíme ruku, srdce a hrču na pohľadnicu. Potom sa poučíme - máme 14 dielní a 16 lektorov, tak
okolo 340 ľudí + Hostia. Večer o 18,oo ho. MIMshow s hosťami a potom John Clown. Srdečne
vítame Pohybs und konsorten – divadlo z Nemecka :-) lebo sú ta naši PRIATELIA Pišta a Maike.
Lektori v dielni, zahrajú pre deti a stíhajú, aj do poroty. a aktuálne foto Ďakujeme REDPOINT –
Jakub a spol.
Zápis 27.11. 0:37 Miro

27. 11. 2019 Streda
DEŇ DRUHÝ
DEŇ OTVÁRACÍ PAN, ktorý naplnilo niečo neuchopiteľné a neprenosné… Aj keď je to
pre mňa 26ty krát, vždy to je iné a nádherné… Priznávam, aj keď je len streda – neviem, čo napísať
skôr a čo neskôr… Myšlienky sa predbiehajú s emóciami a zážitky z celého dňa si idú vlastnú ligu.
Všetko bolo PANtastické, plné Človekov a umenia a… a… Asi preto robím/robíme pantomímu.
Keď nemáš slov. Keď písmenká nestíhajú – nastupujú obrázky a pohyb. POHYB s pozitívnym
pohnutím :-) Pohyb k ľuďom a umeniu. ĎAKUJEM / ĎAKUJEME VÁM. Potvrdili Ste, že to
všetko má zmysel a poriadny.
Tak zaradom. To bude asi najlepšie.Kým sme s úžasnými ľuďmi HOUSTONu a Domu
kultúry, či so Štúdia pantomímy, zdobili chodby a steny - prichádzali objatia a talenty v krásnej
ľudskej podobe. Klasika stredy - Prezenčky, ubytovačky a ďalšie a ďalšie zvítania nemali konca.
Presne, neveľa minút po 12,oo to prišlo. Veľká sála sa pomaličky plnila. Miro zahlásil, že bude
zmena. Urobíme si spoločné fotky nielen, hrču a srdce… skúsime aj ruku našu… Disciplinovane sa
zaplnilo javisko. Po chvíľočke, bolo jasno. Budeme radi ak urobíme hrču a bude vidno všetkých na
javisku. Prichádzali ďalší ľudia a jediný pokyn znel, postavte sa tak prosím, aby Vás bolo vidno.
Zamávali sme Kubkovi RED POINT a Majovi z RTVS a celá masa slovenskej pantomímy si s
úľavou sadla na javisko, ako každý rok. Ani srdce. Ani dlaň. Nedalo sa, lebo Nás bolo nerátaných a
to prišli po fotení ďalší umelci...
Nech je ako chce – pohľadnica bude super. Čo potom? Mirove reči a rečičky. Neskutočná disciplína
a očakávania všetkých skoro 400 ľudí. Dielne sa podelili celkom bezbolestne a 14 umeleckých
húfov sa vydalo mestom za lektorom, priestorom a vedomosťami… Tu 15, tu 25, či 40 talentov s
kuframi, ruksakmi a očakávaním. Dobrá správa zo zákulisia… Lektori boli opäť nadšení. Poklona
úžasní. ĎAKUJEM ĎAKUJEME :-)
Večierkom sa zaplnila veľká sála i balkón Domu kultúry. Ešte nevisia ľudia z rektorov, ale
nie sme ďaleko. Slávnostné otvorenie otvorilo nadšencom v hľadisku oči, náruč, duše i ústa. A tak,
aj PAN v tej chvíli, ostal otvorený. Zvučka festivalu, šialený dirigent a MIMshow. Klasika, ktorá sa
hrá každoročne, len trochu inak. Hostia s hostiteľom rozihrali javisko. Pripomenuli sme si 17.
november. Prežili reklamy. Pohádali príslovia a zistili, že medvede majú vlastný šľabikár. Adrián
nám ukázal Divoký západ na divoko a oprášil Notre Dame. Eliška s šamanským bubnom i spevom
vo vlčej maske, spolu s Jarkou, nádherne vyvolali dušu ženy… Nakoniec všetci, aj s detskými
divákmi, skončili na lúke, plnej práve rozkvitnutých balónikov… A na zaver? Na konci
predstavenia sme postojačky zatlieskali posledný aplaus - neskutočnej Monike Potokárovej, ktorá
si na javisku PANu neraz zahrala a v hľadisku mala svojich blízkych ľudí a obdivovateľov…
Je to príznačné pre takýto festival, keď sa čerešničkou na javisku, stane klaun. John Clown
konkrétne. Hľadač snov, optimizmu a spontánnych pocitov. Pády patria ku klaunskému životu, ale
dôležitejšie sú vstávania a nachádzania. BEY BEY BIRD - bol dnes večer o tom, že sa našlo
vnímavé publikum, ktoré stretlo témy, obrazy, úprimnosť, nádej a Clowna. Súzvuk v potlesku,
nemal konca kraja. Asi tak. Na druhú stranu, mali Ste tu byť s nami. Preto to všetci takto robíme…
načo opisovať a vysvetľovať...
Za aktuálne foto Ďakujeme foto – Jakubovi a REDPOINT. Kubko a z tej našej hrče - bude
pohľadnica na parádu ĎAKUJEME Ti a samozrejme Našej Naďke grafickej GRAFON :-)
Zápis 28.11. 02:15 Miro

28. 11. 2019 Štvrtok
DEŇ TRETÝ – Gabo… Kde si?
Napíšem pravdu – STANKO a Dom kultúry a STK/SZUS LH - ĎAKOVNE a HOUSTON
POKLONA. LEKTORI a ÚČASTNÍCI - BRAVO… a nemám slov. Dielne fičali až sme nechápali.
Mnohé bez prestávok a naplno. Na obed zalialo mestečko vlnobitie ľudí s odznakmi. Bol problém
nájsť miestečko na obed. Páni od kávy nesklamali a pozvánka stále trvá. Vraj Ste úžasní a skoro ich
vykotilo do radosti :-)
Výučba poobede, napriek únave a plným bruškám, nabehla do umenia. Lektori sa nechytali,
odborníci žasli a na ostatných sa nepýtajte. Poklona.
O 18,oo sa v Bábkovej sále DK LM stretli vyznavači PANu. Debata o histórii festivalu PAN
sa ukázala byť, monológom. Za viac ako hodinu sa nik nedostal k slovu. No ale porozprávať všetko
o 26 rokoch za tých pár minút sa tak rýchlo nedá. Ešteže sa diváci nakoniec dostali k otázkam.
Odpovede mnohokrát predčili očakávania a túžby po pikoškách. Ozaj vedeli Ste, že PAN…
Pokračovanie na budúce…
HAMU o 20,oo hod. Dirigent bol Halaš! V zákulisí ma priviazal o rádiátor a schovaný pod
mojim cylindrom, odmoderoval MIME BOOM. Spolu s Pierotom Simonom, predstavili
československú študentskú pantomímu a klaunovanie. Potlesky a ovácie sprevádzali celý večer.
Napísal by som rád, aj by som opísal všetky bravúry, ale jednak nebolo čím a druhak, nebolo od
rádiatora dobre vidno. Standing ovations ukončili večer. Mali Ste tu byť, bolo to neopísateľné. Asi
tak ako mladí nádejní umelci z balkóna a červeného koberca, ktorí vlastné smeti a kultúrnosti
nepobrali. Nerozumiem priatelia… načo sa hrám na umenie, keď mám ku kultúrnosti života dosť
ďaleko? Ani priznať si chybu neviem. Oj, oj na zamyslenie… čiastočne to odčinili dobrí ľudia, ktorí
stúpli na kredite, lebo aj keď to neboli ich smeti, mali chuť ich odpratať… Krásne… o rok, by sme
spolu mohli urobiť divadelnú ľudskú niť a spojiť Čierny orol s DKA, alebo odohrať 24 hodín
pantomímy NONSTOP. Hádam sa niečo z toho podarí... Hádam sa niečo podarí... 2020 100 rokov
slovenského divadla a 60 rokov slovenskej pantomímy
Zápis – 30. novembra, 03:41

29. 11. 2019 Piatok

DEŇ ŠTVRTÝ

Hneď ráno sa
rozbehli všetky dielne. Je to
ťažko pochopiteľné pre
nezainteresovaných, ale
PANtastickým ľuďom, to ani
nepríde. Je pravdou, že síl už
veľa nezostalo, ale dielne
dorobiť treba. Deti
Liptovského Mikuláša o 9:30
zabavili Maike a Pišta
krásnym predstavením „Aké
šťastie byť dvaja“. Radosť a
smiech rozozvučali veľkú
sálu Domu kultúry ako vždy v
piatok doobeda, keď sa detský
divák stretáva s pantomímou,
či klauniádou. O 13,oo sa pred Domom kultúry stretli účastníci PANu a rozbehli sa pešou zónou.

Miro Mikuláš Kasprzyk, konečne aj mladým umelcom, odhalil svoju pravú identitu. Zvoniac,
kričiac, spievajúc, žonglujúc prebehli mesto, ktoré – priznajme si ostalo trochu v šoku. Sú pre
domorodcov veci, na ktoré si jednoducho nezvyknete. Námestie spievalo našu milovanú SIRKU.
Žongléri vrhli do davu dobre mierené bubliny a požonglovali ako PANi, čo na PANe, nie je
problém. Nový cirkus povystrájal, až sa tajil dych. Záver pri fontáne bez vody na parádu! O 15,oo
nastal problém - HOUSTON. Záujem o súťaž jednotlivcov, dvojíc a trojíc nemá obdoby. Ľudia boli
naozaj všade. Adrián Ohrádka bravúre odmoderoval všetko bez zaváhania a stihol držať ľudkov v
sále pod kontrolou. Etuda stíhala etudu, zážitok aj zábavu, či perfektné výkony. Porota, diváci a
súťažiaci do troch hodín nemali čo robiť. Teda, keď sú ľudia na PANe, tak to neplatí, lebo hneď na
to treba improvizovať. Trochu sa pomeškalo, ale hádam sa nik nehneval. Osem súborov a kritické
oko poroty. Témy divácke a sloboda, rezonovali v obecenstve i na javisku. Pohár primátora
nakoniec odovzdával k neuvereniu sám pán primátor mesta Ján Blcháč. PÁNDLE z Nitry, hádam
ani nezaspia :-) ĎAKUJEME Aďkovi a všetkým ľuďom, ktorí chcú to Naše javisko opáčiť. Porota a
Houston odviedli opäť super robotu. Chvíľku na to prišli z HAMU – Kluci co spolu chodí. Eliška a
Maike naživo zvukovali, hrali a bavili. A na javisku prebehla vlna impro, nezmerateľných
umeleckých rozmerov a dĺžky. Páni Kluci to rozbalili miestami až do popuku:-)
Potlesky nie a nie končiť, takisto aj Mirove reči :-) Peknú noc. Vidíme sa doobeda priatelia :-)
Zápis – 30. novembra, 03:41

30. 11. 2019 Sobota

DEŇ PIATY

Deň súťažný. Deň cibuľový. Deň plný lúčení. Deň posledný - mesiaca november i festivalu
– PANtastického… Kto chce ukázať umenie, musí zvládnuť aj vstávanie. Občas sa to dá vydržať všakže? Doobedné skúšky neboli ľahké, ale obetavosť zo všetkých strán, pomohla vyriešiť všetky
problémy. Všetkým veľmi pekne – ĎAKUJEME :-) Popri skúšaní sa v tom istom čase streli dobrí
ľudia z AMIS, ako každý rok. Spoločne radostne a s nasadením, riešili na valnom zhromaždení
všetko potrebné pre fungovanie Asociácie. Po dvanástej sa rozbehla súťažná prehliadka. Klasika
invenčného moderovania Niny a Žofie, pobehovanie medzi sálami a hľadanie si voľného miesta.
Všetci by chceli byť v porote, aby mali zaistené miesto v hľadisku. Avšak po zhliadnutí perfektných
predstavení, by už v porote nechcel byť asi nik. Technické problémy trochu natiahli čas, ale nič
tragického sa nestalo. Diváci, aktéri, technici a porotníci, nakoniec všetko do šťastného konce
doviedli. PANketu vypísalo viac ako 100 ľudí – Poklona veliká :-) Chlieb a masť a cibuľa a soľ...
Klasika na rozlúčku, lebo maskuje dojatie. O 18,oo sme sa dozvedeli výsledky a zatlieskali
oceneným. Úprimne gratulujeme! Potom sa na scénu vrhli Clowni. Maike Jansen a Štefan Ferencz.
“Aké šťastie byť dvaja” Mobiles teater Pohybs und konsorten, Nemecko. Aplaus bol nekončiaci :-)
Zaslúžený a inšpiratívny. Perfekt. Poklona ďakovná :-) No a na úplný záver festivalu diplomy.
Ocenení jačali, fankluby vrešťali a nádejní umelci sa usmievali. Neviem, čo by ste na ich mieste
urobili Vy. Hádam sa Vám to na budúci rok podarí No, radosť by sme mohli z festivalu vraj,
vyvážať! Dámy a PÁNi - PAN pokračuje. Prečo to viem? Lebo som to opäť sľúbil - PRIATELIA.
27 ročník festivalu PAN BUDE!
V utorok 24.11.2020 - PANart 6. ročník
V stredu 25.11.2020 - PAN 27 ročník, Pohár primátora impro, Rekordy :-)
Rekordne, urobiť pokus o rekord na 300 metrovú, divadelnú, ľudskú niť a spojiť Čierny orol s DK.
Prepojiť miesto kde pred 100 rokmi ožilo slovenské divadlo s prítomnosťou. K tomu odohrať 24
hodín pantomímy nonstop.
Vo štvrtok 26.11.2020 PAN 27 ročník, HAMU
V piatok 27.11.2020 príde Radim Vizváry držiteľ Ceny Thálie v ČR
V sobotu 28.11.2020 Súbory a potom GALAvečer k 60 rokom slovenskej pantomímy
To vyzerá ako plán :-) to by sa malo podariť!
ĎAKUJEM x 26
ĎAKUJEME x 26 26x POKLONA
Zápis – 1.decembra, 0:45
30. november a Miro – komentuje:
„Festival PAN 2019 a posledný slnečný vianočný deň pantomímy a najmä PANtastických ĽUDÍ .
ĎAKUJEM ĎAKUJEM!
Je neskutočné ak máte okolo seba ľudí, na ktorých sa Vám po pár dňoch, minuli superlatívy.“
Pozn.
1.12.2019 Nedeľa
DEŇ ŠIESTY ĎAKOVNÝ
Prvý deň po. Mám pocit, že sa niečo významné udialo. Hádam sa podarilo. Či? Výsledky sú
von. Píšeme si s Houston a lektormi. HAMU o rok príde a Radim Vizváry tiež... Kuknúť rodičov a
nahúkať do telky, lebo Vlhová!!! Dávajú hokej a formule. Fíha... Aha ho telka. Ďalšie kauzy a
žiadny politik sa nestal. Všetci lektori odpísali a vyzerá to tak, že o rok by sme to mohli dať... Zajtra
vystískať Stanka, zaďakovať technikom a spol. a dotiahnuť všetko k PANu. Vyzerá to tak, že Ste
všetci šťastne doma. SUPER. Užívajte si prosím a oddýchnite si. Potom šup šup na javiská. Umenie
vďaka Vám pokračuje a žije... ĎAKUJEM. Jáj... ja som Pakomim... denník už netreba…
Usmievajme sa... Ak bude niečo treba... napíšte mi. V roku 2020 máme 100 rokov slovenského
divadla a 60 rokov slovenskej pantomímy. Opäť PANtastický dôvod na oslavy a pohyb...
Zápis – 1.decembra, 23:45

https://www.facebook.com/milan.velecky/videos/10217324580721250/
UzpfSTEwMDAwMDc2NDAzNzU0NzoyNTI2NTA3MTAwNzE4MDY2/

5. ročník PANart 2019 Oficiálne výsledky
medzinárodnej súťažnej prehliadky pantomímy konzervatórií, stredných umeleckých škôl,
vysokých umeleckých škôl a akadémií Slovenska a Čiech
26. novembra 2019 v Liptovskom Mikuláši, Nová sála (MsKS) STK a SZUŠ Lipt. Hrádok
Odborná porota:
Eliška Kasprzyk – Fínsko, Peter Maťo - Slovensko,

Štefan Ferencz - Slovensko/Nemecko

Víťazi súťažných kategórií:
Kategória Jednotlivci
1. miesto - Nikolas Hurych: „Aj tak sa dá?“
2. miesto – Radka Vrešiaková: „KUK!“

(Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica)
(Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica)

Kategória Dvojice
1. miesto – Žaneta Krónerová / Jakub Hudák:
„Ruky“
(Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov)
2. miesto – Rebeka Makovická / Henrieta Čierniková:
„Ťažký život tučniakov“
(Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica)
3. miesto – Pavlína Púpalová / Ema Paľuchová:
„Zrkadlo“
(Konzervatórium J. L. Bellu Banská Bystrica)

Kategória Trojice
1. miesto – Sára Brehovská / Zuzana Motýľová / Barbora Šimová:
„Do tretice všetko dobré“
(Súkromná spojená škola Martin)
2. miesto – Rebeka Fučeková / Vanesa Raticová / Lukáš Strašík:
„Nešťastná náhoda“
(Súkromná spojená škola Martin)

Špeciálna cena za:
Choreografický nápad – Kamila Paličková / Andrea Ďuríková:
„Ó fortuna?“
(UKF Nitra)
Working proces – Žaneta Krónerová / Jakub Hudák / Kristína Železníková:
„Žijem umením“
(Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov)
Kolektívnu prácu a pedagogické vedenie – Stela Kubicová, Sára Brehovská, Zuzana Motýľová, Simona
Zrubáková, Mária Tuhovčáková, Barbora Šimová
„TÚRA“
(Súkromná spojená škola Martin)

Zúčastnení:
1. Súkromné konzervatórium Dezidera Kardoša Prešov
2. Konzervatórium Jána Levoslava Bellu Banská Bystrica
3. Súkromná spojená škola Martin
4. UKF Nitra
Štatistika:
3 etudy v kategórii jednotlivci
4 etudy v kategórii dvojice
1 etuda v kategórii dvojiceVŠ
4 etudy v kategórii trojice
1 etuda mimo kategórií súťažných - kolektív
V Liptovskom Mikuláši 26. novembra 2019

XXVI. PAN 2019 Oficiálne výsledky
Oficiálne výsledky celoštátnej súťažnej prehliadky festivalu pantomímy a pohybových
divadiel v dňoch 27. novembra – 30. novembra 2019 v Liptovskom Mikuláši
Víťazi a ocenenia v súťažných kategóriách:
Kategória JEDNOTLIVCI
Víťaz – Jaroslav Čertík:
„ŠKREČOK NA DETSKOM IHRISKU“ (LANO Bratislava)
Diplom za výtvarnosť a emóciu - Slavomíra Špaková:
„NEOBLOMNÁ“ (DS TRMA VRMA Poprad)
Diplom za kvalitu pohybu - Natália Huts:
„VLAK“

Kategória DVOJICE
Víťaz – Jozef Urban, Alexandra Kvitkovská:
„OTEC“ (DS BICYKEL NA CESTE Levice)
Kategória TROJICE
Víťaz – Slavomíra Špaková, Simona Janigová, Ivan Ondruška:
„POMÁHAŤ? A CHRÁNIŤ???“ (DS TRMA VRMA Poprad)
Diplom za hereckú súhru - Tobias Černaj, Soňa Janigová, Roman Thor Vítek:
„RIVALI“ (DS TRMA VRMA Poprad)
Diplom za výbornú interpretáciu - Alžbeta Hanáčková:
za stvárnenie matky v etude
„POZRI, AKÁ NEVESTA“ (TOTE TAM Kežmarok)

Porota: Miroslav Kasprzyk, Filip Hajduk, Adrián Kobetič
Kategória SÚBORY
Víťaz –DDS MÍMOVCI ZUŠ a DDS TRÁPNE TICHO Štúrovo, Šahy:
„ODTIENE VODY“
Diplom za výtvarnosť a emóciu - DS DIVADELNÍ PANTERI Nitra
v inscenácii „ZAČALO SA TO UŽ OVEĽA SKÔR“
Diplom za autentický herecký výkon – KUCAPACA Prešov
v inscenácii „LITLLE SUISSE“
Diplom za nápaditosť scény – LANO Bratislava
v inscenácii „ŽIVOT VČIEL“
Diplom za inovatívne moderovanie - Žofia Kráľová a Nina Uličná

Porota: Natália Novotná, Eliška Kasprzyk, Adrián Kobetič
Oficiálne výsledky súťaže trojčlenných družstiev v improvizovaní "O pohár primátora"

1. miesto „PÁNDLE“ ZUŠ J. Rosinského Nitra

Titul - NAJMÍMka festivalu PAN v hodnotení divákov: NATÁLIA
HUTS

Účastníci súťažnej prehliadky v kategóriách:

Kategória JEDNOTLIVCI, DVOJICE, TROJICE zúčastnení:
SZUŠ ARS STUDIO Nitra
DS ARS STUDIO Nitra
DS VAYCO SZUŠ ARS STUDIO Nitra
DS TRMA VRMA Poprad
DS ŠŤASTLIVEC Poprad
Natália Huts
ZUŠ Rosinského Nitra
ZUŠ Hriňová
DS ALFA ZUŠ Humenné
DS TOTE TAM Kežmarok
DS „L“ ZUŠ Levoča
DS SPAD Svidník
DS BICYKEL NA CESTE Levice
LANO Bratislava
Štatistika:
9 etúd v kategórii jednotlivci
15 etúd v kategórii dvojice
6 etúd v kategórii trojice

Kategória SÚBORY zúčastnení:
ZUŠ Hriňová
DDS MÍMOVCI a DDS Trápne Ticho
Štúrovo, Šahy
DDS Divadelní panteri Nitra
LANO Bratislava
DS HanZuš Hanušovce nad Topľou
KUCAPACA Prešov
Štatistika:
7 inscenácií
V Liptovskom Mikuláši 30. novembra 2019

Zápis – 1.decembra, 09:43

Plagát festivalu:

https://www.facebook.com/festivalpan/
http://festivalpan.sk/2019/

miro.kasprzyk(at)gmail.com +421905244259

