
 

65. KRČKI FESTIVAL FOKLORA 
 

BAŠKA, 8. I 9. LIPNJA 2019. GODINE 
 

Općina Baška domaćin je ovogodišnjeg 65. izdanja Krčkog festivala folklora, najstarije 
središnje priredbe svih folklornih zbivanja na otoku Krku, koja tijekom dvodnevnog programa 
na jednom mjestu okuplja predstavnike svih otočnih folklornih skupina, kojima je zadaća 
očuvanje naše bogate folklorne baštine od zaborava. 
 

Svečano otvorenje Festivala na bašćanskoj Staroj rivi je u subotu, 8. lipnja 2019. godine u 
20:15 sati, a u programu koji će uslijediti nastupit će folklorne skupine iz 12 mjesta otoka 
Krka, koje će se predstaviti nastupom starijih skupina. Drugog dana, u nedjelju 9. lipnja 2019. 
godine, u programu koji počinje u 20:15 sati nastupaju mlade skupine. 
 

Početak ove manifestacije seže u 1935. godinu, kada je u Omišlju održan prvi festival pod 
nazivom Festival folklora otoka Krka , a utemeljili su ga prof. Ivan Matetić Ronjgov, skladatelj, 
melograf i glazbeni pedagog, prof. Slavko Zlatić, skladatelj, dirigent, glazbeni pedagog i 
glazbeni pisac, te Ive Jelenović, zaljubljenik u domaći tanac, kanat i sopnju. Na njemu je 
sudjelovalo 6 folklornih skupina iz gotovo svih dijelova otoka. Od tada se, uz izuzetak ratnih i 
poratnih godina, ta manifestacija redovito odvija svake godine u drugom krčkom mjestu, 
predstavljajući uvijek iznova neke od temeljnih stupova krčke tradicijske kulture - 
autohtonog glazbenog i plesnog izričaja koji se unatoč izazovima modernog vremena, upravo 
zahvaljujući toj ali i brojnim sličnim manifestacijama, na otoku Krku i danas ljubomorno 
čuvaju. 
 

Treba spomenuti da su, zahvaljujući kontinuiranim aktivnostima zaljubljenika u otočnu 
tradicijsku kulturnu, posebno glazbenu baštinu, krčki tanci 2012. godine stekli status 
kulturnog dobra Republike Hrvatske. Također je dvoglasje tijesnih intervala Hrvatskog 
Primorja i Istre 2009. godine upisano u UNESCO-vu listu svjetske nematerijalne kulturne 
baštine. 
 

Pokrovitelji ovogodišnjeg Festivala su Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Primorsko-
goranska županija, sve ostale jedinice lokalne samouprave otoka Krka i Turistička zajednica 
Općine Baška. 
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