
OFICIÁLNE SPRÁVY DŇA:  
MIROSLAV KASPRZYK A DOM KULTÚRY LIPTOVSKÝ MIKULÁŠ oznamujú: 

PRIATELIA - Dvakrát PRELOŽENÝ FESTIVAL PAN 27. ročník  
sa 23. - 26. 6. 2021 NEUSKUTOČNÍ!!! Vzhľadom na okolnosti sa už ani prekladať 
na ďalší termín nedá a tak tento ročník nebude! Je nám to nesmierne ľúto, ale napriek 
uvoľňovaniu nám pandemická situácia nepraje a organizačne nás limituje. Dúfajme spolu, 
že je to prvý a jediný odvolaný ročník za 27 rokov. OSPRAVEDLŇUJEME SA! Proti corone 
sa jednoducho nedá... 

PROSÍM ZAPÍŠTE SI KLASICKÝ TERMÍN NOVÉHO PANu A DAJTE VEDIEŤ VŠETKÝM. 
NEVZDÁVAME TO! POKRAČUJEME! PRIPRAVUJEME NOVEMBROVÝ TERMÍN: 
24. - 27. november 2021  pre 28. ročník FESTIVAL PAN, PLATÍ a USKUTOČNÍ SA!!! 
STRETNEME SA NA LIPTOVE, PRIATELIA SO SRDCOM NA DLANI! 

Tak PRIATELIA – to, čo si prečítate, sa nerodilo ľahko a krátko. Radili sme sa neraz s 
hygienou, odborníkmi, účinkujúcimi, lektormi, učiteľkami ZUŠ, ktoré pravidelne na PAN s 
Vami prichádzajú a ďalšími zainteresovanými. Píše sa to prenáramne ťažko. Vidíme sa v 
novembri 2021, prosím. To nesľubujem, v to dúfam. Urobíme všetko, čo sa bude dať, tak 
ako ostatne vždy! Nech mi je odpustené. Poriadny chlap dá svoje slovo a to čo sľúbi, 
splní. 26 rokov som bol chlapom. Nejeden krát sme so Stankom a DK L. Mikuláš riešili a 
vyriešili mnohé problémy okolo festivalu. Urobili sme festival vždy, aj keď neboli peniaze a 
veru, nebolo to raz. Ale aktuálna pandemická situácia nám nedovoľuje uskutočniť júnový 
ročník v žiadnom rozsahu. Zdanlivé rozvoľňovanie totiž nepraje viacdňovým hromadným 
podujatiam veľkého rozsahu a dĺžky, ktoré sú zamerané na deti a mládež. Ani to naše 
super vyučovanie v dielňach nie je možné z kapacitných a priestorových dôvodov, aj keď 
vás pustili do škôl. Ešte horšie je to s ubytovaním na internátoch, nehovoriac o tom, že 
máme problém s dlhoročným veľkokapacitným partnerom podujatia. Nadväzne na menšiu 
účasť, aj napriek podpore FPU, nemáme dosť ekonomických prostriedkov. Ani večerné 
programy by neboli jednoduché. K tomu všetkému neustále sa meniace hygienické 
predpisy, testovania a podmienky hromadného podujatia tiež zatiaľ nejdú dokopy s 
festivalom, aj keď snaha bola. Nevzdali sme to v novembri 2020 - druhá vlna, ani v marci 
2021 - anglická mutácia, ale všetko prekladanie, pomoc FPU a vybavovanie vyšlo 
navnivoč. Tak veľmi sme chceli. Majster Sládek, HAMU, Squdra Sua, lektori, organizátori a 
vlastne všetci trikrát nachystaní… Škoda… A  nie. Nebudeme robiť on line verziu, ani 
miniPAN. Festival je o Vás  a o všetkom živom umení. Takže - vlajka je stále hore. Projekt 
na november 2021 máme schválený a je veľká šanca, že ak prídete Vy, tak sa stretnete so 
všetkými, čo v Mikuláši nosia srdce na dlani… ĎAKUJEME 

Ak by ste niečomu nerozumeli, napíšte, zavolajte, vysvetlíme… vieme, že jún je ďaleko, 
ale festival sa začína omnoho skôr a rozhodnúť sme museli teraz! Kto miluje PAN, nikdy 
nie je sám! 
       Miroslav Kasprzyk a Stanislav Štofčík


