
DELAVNICE ZA MLADE
OTROŠKE delavnice

GLEDALIŠKE PREDSTAVE

FOLKART 2019

KONCERTI

IGRIVI PARK • 21. 6. – 28. 6.

NIKA ZORJAN • petek, 21. 6., ob 21.00

VLADO KRESLIN • petek, 21. 6., ob 22.30

LET 3 • sobota, 22. 6., ob 00.00 

ABBA REAL TRIBUTE BAND • nedelja, 23. 6., ob 21.00

FOLKART 2019 • 26. 6. – 27. 6., ob 20.00

PLAVI ORKESTAR • nedelja, 23. 6., Ob 22.30

ULIČNO GLEDALIŠČE • 23. In 24. 6., ob 19.00 

BRADE, KOMEDIJA • torek, 25. 6., ob 21.00 

KONCERTI KLASIČNE GLASBE • 25. 6. – 27. 6. , ob 18.30
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Izdajatelj:
Zavod za kulturo turizem in šport Murska Sobota
Ulica Štefana Kovača 30, 9000 Murska Sobota

T: 02 521 43 80
S: www.soboskidnevi.si
E: info@zkts-ms.si

Tisk: Tiskarna digitalni tisk, Murska Sobota
Naklada: 7.500 izvodov

Besedila in fotografije so objavljena z dovoljenjem izvajalcev oz. njihovih 
zastopnikov. Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa. 
Murska Sobota, junij 2019

Drage občanke, dragi občani, 
spoštovani obiskovalci!

Pomladi naše mesto zadiši po kulinaričnih doživetjih Sočne 

vilice, Bogračiade in Sladkega Prekmurja. Dogajanje na prostem 

razgibajo živahni vrvež Družinskega piknika v mestnem parku, 

pomladni in poletni sejem v središču mesta in Sprehodi ob 

glasbi v mestnem parku. Na vodenih ogledih Sobote imamo 

zmeraj znova možnost spoznati neodkrite kotičke našega 

lepega mesta. 

Na pragu poletja pa Soboto zajame vročica festivalske 

ponudbe. V letošnjem jubilejnem letu, ko praznujemo 100. 

obletnico priključitve Prekmurja,  bomo festival začeli z našim 

Vladom Kreslinom in zaključili z glasbenim ustvarjanjem 

100-letne zgodovine Gimnazije Murska Sobota. Sicer pa 

festivalski program ponuja za vsakogar nekaj, za vse nas pa 

priložnost, da mesto napolnimo z dobro voljo, koncerti, igrami 

in predstavami za vse generacije. Naj mesto in naša srca 

napolni igrivost mestnega parka, melodičnost koncertov za 

različne okuse in sloge, lutkovne predstave, folklora, komedija 

ali programi urbanega športa ter vrsta spremljevalnih razstav, 

ogledov in ustvarjalnih delavnic. 

Znanim festivalskim prizoriščem v mestu, se letos pridružuje 

tudi čudovita okolica Expana.  V soboto, 22. junija bo namreč 

ob Soboškem jezeru potekal Vestnikov piknik s celodnevnim 

programom in velikim letalskim spektaklom, ki se bo zaključil 

z večernim koncertom. Karkoli vas že privlači, prepustite se 

festivalskemu utripu!

Naj naša Sobota zažari v festivalskem vzdušju!

Dr. Aleksander Jevšek, 
župan



PETEK, 21. 6. 2019 
10.00 – 12.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

16.00 – 19.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

10.00 - 19.00 grajski park/ FLOW RAMPS – 
 Trubarjev drevored ŠOLA URBANIH ŠPORTOV

19.00 grajsko dvorišče MOJCA ROBIČ: 
  MOJCA IN PRIJATELJI

19.30  vhodna ploščad gradu GOVOREČI BOBNI

20.00 glavni oder PREKMURSKI REPERJI: 
  KIKI, BENO, VASKO, MRKEČI ZVOKI

21.00 glavni oder NIKA ZORJAN

22.30 glavni oder VLADO KRESLIN 
  Z MALIMI BOGOVI IN BELTINŠKO BANDO

01.00 grajsko dvorišče NESESARI KAKALULU

sobota, 22. 6. 2019
10.00 – 12.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

16.00 – 19.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

10.00 - 19.00 grajski park/ FLOW RAMPS – 
 Trubarjev drevored ŠOLA URBANIH ŠPORTOV

8.00 Soboško jezero/ VELIKI VESTNIKOV PIKNIK – 
 Expano  EXPANO MURSKA SOBOTA

22.00 grajsko dvorišče MAiKA

00.00 grajsko dvorišče LET 3

nedelja, 23. 6. 2019
10.00 – 12.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

16.00 – 19.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

10.00 - 19.00 grajski park/ FLOW RAMPS – 
 Trubarjev drevored ŠOLA URBANIH ŠPORTOV

19.00 vhodna ploščad gradu »OTOK O«, ULIČNO GLEDALIŠČE 
  BAROLOSOLO

20.00 glavni oder MANOUCHE

21.00 glavni oder ABBA REAL TRIBUTE BAND

22.30 glavni oder PLAVI ORKESTAR

Festival SOBOŠKI DNEVI 2019 

Murska Sobota, 21. junij–28. junij 2019 

www.soboskidnevi.si

Organizator: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 

(ZKTŠ MS), Mladinski informativni in kulturni klub Murska Sobota 

(MIKK MS) in Mestna občina Murska Sobota (MOMS).



ponedeljek, 24. 6. 2019
16.00 – 19.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

19.00 vhodna ploščad gradu »HAUTE HEURE«, ULIČNO GLEDALIŠČE 
  BAROLOSOLO

20.00 Gledališče Park SLOVESNOST OB DNEVU DRŽAVNOSTI, 
  »TAM V MEGLICAH NAD MURSKO VODO«

torek, 25. 6. 2019
16.00 – 19.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

18.30 evangeličanska cerkev KONCERT KLASIČNE GLASBE 
  SLOVENSKI SEKSTET KLARINETOV

21.00 grajsko dvorišče »BRADE«, KOMEDIJA

sreda, 26. 6. 2019
16.00 – 19.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

18.30 evangeličanska cerkev KONCERT KLASIČNE GLASBE 
  ORKESTER RUSKIH LJUDSKIH 
  INSTRUMENTOV NEKRASOV IN 
  NADEZDA TOKAREVA

20.00 vhodna ploščad gradu FOLKART 2019 
  SEVERNA MAKEDONIJA, SKOPJE IN 
  GUAM, MIKRONEZIJA, AGANA

četrtek, 27. 6. 2019
16.00 – 19.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

18.30 evangeličanska cerkev KONCERT KLASIČNE GLASBE 
  MOJCA ZLOBKO VAJGL & JURKA ZOROJA

20.00 vhodna ploščad gradu FOLKART 2019 
  REPUBLIKA BAŠKORTOSTAN, RUSIJA, 
  UFA IN KITAJSKA, PEKING

petek, 28. 6. 2019
16.00 – 19.00 grajski park/ IGRIVI PARK 
 Trubarjev drevored

20.00 grajsko dvorišče 100 LET GIMNAZIJE MURSKA SOBOTA 
  IN GLASBENO USTVARJANJE

MURSKA SOBOTA



PETEK, 21. JUNIJ 2019

10.00–12.00 in 16.00–19.00 • Trubarjev drevored

IGRIVI PARK je del Festivala Soboški dnevi, ki bo v času med 
21. in 28. junijem 2019 povezoval ter za dejavno preživljanje 
prostega časa za mladostnike, njihove starše in naključne 
mimoidoče skrbel pod gostimi krošnjami mestnega parka. V 
festivalskem tednu bodo mladostniki v okviru Igrivega parka 
spoznavali in doživljali številne dejavnosti v čudovitem okolju 
na prostem. Del parka – Trubarjev drevored – bo v ta namen 
urejen v prijetno in udobno točko, tako da bo Igrivi park sino-
nim za »moj prostor v parku«, v katerem se ustvarja, pogovar-
ja, raziskuje, načrtuje … skratka, kjer je prijetno.

FLOW RAMPS – šola urbanih športov
10.00 • grajski park

Flow Ramps je potujoče prizorišče urbanih športov, ki zajema 
širok spekter uporabnikov in dogodkov ter se zlahka vklju-
či v okolje. Ponuja od šole urbanih športov za neizkušene 
mladostnike do vrhunskih nastopov profesionalcev. Vsekakor 
pa navduši s kompetentnim in mladim osebjem, inovativnimi 
programi in storitvami, prvovrstno opremo ter mednaro-
dnimi izkušnjami. Program prilagodijo glede na prizorišče, 
ciljno občinstvo in želje naročnika. Ekipo sestavljajo izjemno 
motivirani in kompetentni učitelji in demonstratorji, ki znanje 
vestno prenašajo na mlajše generacije, ob tem pa uporabljajo 
vrhunsko opremo, ki je za obiskovalce brezplačna. Ekipo Flow 
Ramps sestavljajo nekateri najboljši posamezniki iz sveta ur-
banih športov v regiji, ki z znanjem, izkušnjami in predanostjo 
poskrbijo za nepozabno doživetje vseh sodelujočih.

IGRIVI PARK



PETEK, 21. JUNIJ 2019

Glasbeno-animacijska predstava

Mojca že dobri dve desetletji vodi plesno šolo in na njenih 
plesnih uricah je bilo narejenih že tisoče plesnih korakov. 
Diplomirana vzgojiteljica predšolskih otrok s sproščenim 
pedagoškim pristopom hitro pridobi naklonjenost otrok in 
je navdušenih odzivov deležna tudi kot pevka in animatorka. 
V glasbeno-animacijsko predstavo Mojca in prijatelji je 
vpletla enostavne plesne koreografi je, zato se otroci skozi 
glasbeno-didaktične igre poleg pesmic naučijo tudi osnovnih 
plesnih korakov. Tokrat se ji bodo na odru pridružili še žabica 
Velikousta Justa, okorna želva Počasna Jasna in pajek 
Mnogonogi Gogi.

Predstava je namenjena otrokom od 2. do 10. leta in traja 30 - 
60 minut.

19.00 • Grajsko dvorišče 

Mojca Robič: MOJCA IN PRIJATELJI

PREDSTAVA ZA OTROKE 

19.30 • vhodna ploščad graDU 

GOVOREČI BOBNI

Mikkova glasbena delavnica Govoreči bobni deluje že 
osemnajst let. V teh letih se je pod mentorstvom vsestran-
skega bobnarja Mirana Celca v bobnanju preizkusilo že več 
kot tristo udeležencev, ki so nastopili na več kot osemdesetih 
nastopih doma in v tujini. Med odmevnejšimi potrditvami ka-
kovosti delavnice je bil nastop na državni proslavi v Beltincih 
leta 2014. Sledilo je vabilo na Pop TV v oddajo »Slovenija ima 
talent«, kjer so nastop odlično ocenili.

KONCERT

Foto: Uroš Kotnik



PETEK, 21. JUNIJ 2019

Kiki
Kristjan Kuhar - Kiki je mladi reper iz Kroga, ki je že pri sedemnaj-
stih izdal prvi samostojni album »Raperski kroug« – kot najmlajši 
reper v Sloveniji, ki je izdal samostojni izdelek. Glasba mu predsta-
vlja pomemben del življenja, saj »skozi njo izraža svoja čustva in 
misli« ter v avtorskih skladbah kritično opisuje pogled na družbo, 
politiko in druge aktualne družbene teme.
Na novem albumu »V svojon svejte«, ki je dostopen na vseh 
pretočnih platformah in kot CD, je trinajst avtorskih skladb – za 
glasbeno podlago je poskrbel Martin Jerebic - Mrkeči zvoki.

Beno
Benjamin Hozjan - Beno je prekmurski reper iz Beltincev, ki je
dobro poznan v prekmurski hip hop sceni. Leta 2010 je izdal 
reperski underground prvenec »Brez limita«. Leta 2012 je izdal 
svoj prvi studijski album »Mrkeči stil«. Z Dulo (Goran Radulovič), 
članom skupine Stekli psi, sta leta 2014 izdala še skupni reperski 
album »Mrkeči dulaisem«.
V letu 2019 bo predvidoma izšla nova plošča (produkcija Mrkeči 
zvoki in Dula). Na koncertu bo Beno predstavil nekaj komadov z 
novega CD-ja in seveda nekaj starih hitov.

Vasko
Vasja Vrebac - Vasko je mladi reper iz Murske Sobote, ki je pred 
kratkim izdal svoj prvi mixtape projekt »Siva slika«, s katerim na-
zorno prikaže svet, kot ga vidi skozi svoje oči. Izdelek je preple-
tanje družbenokritične tematike in storytellinga. Zanj so značilni 
pretežno boombap instrumentali in unikaten sleng.

Mrkeči	zvoki
Martin Jerebic - Mrkeči zvoki je prekmurski hip hop producent iz 
Odrancev, ki skrbi za beate, recording in produkcijo ter na koncer-
tih svoje artiste spremlja kot DJ.

KONCERT
20.00 • GLAVNI ODER

PREKMURSKI REPERJI

21.00 • GLAVNI ODER

NIKA ZORJAN

KONCERT

Nika Zorjan je Prekmurka, ki je po več kot sedmih letih ustvarjanja radijskih uspešnic 
postala eno najbolj prepoznavnih imen na slovenski glasbeni sceni. Navdušuje s hiti, kot so 
»Ola, ola« (duet z Isaacom Palmo), »Nasmeh življenja«, »Luna«, »Ni predaje, ni umika« (duet 
z BQL), »Fse« (Ema 2017), »Fejst pomale« (prekmurska različica največjega svetovnega 
hita »Despacito«), »Čas za nas«, »Problemom sredinc« in »Lajf je moj«. Odločitev, da nekaj 
pesmi modernega značaja predstavi kar v prekmurskem jeziku, je Niki dodala pečat in njeni 
občasni izleti v prekmurščino so postali pravi hit med poslušalci. S skoraj 70.000 sledilci na 
Instagramu je tudi ena najuspešnejših glasbenih infl uencerk pri nas.

Po dveh nastopih na Emi in udeležbi v zelo gledani oddaji »Znan obraz ima svoj glas« ni 
nastopa, ki mu z glasom in energijo ne bi dodala svojega pečata.

Nika prepriča in navduši, kamorkoli pride, v kakršnikoli zasedbi.



PETEK, 21. JUNIJ 2019

Tudi tokrat pride s svojo črno kitaro, Beltinško bando in Malimi 
bogovi – Vlado Kreslin. Prihaja z že ponarodelimi pesmimi, 
prekmursko dušo in glasbo, s katero se nas dotakne, kot se 
zna le on.

Od časov, ko je glasbeno pot začel kot bobnar v lokalnem 
ansamblu Apollo leta 1970, bo kmalu minilo petdeset let. Go-
tovo ga je najbolj zaznamovalo glasbeno druženje s starejšimi 
godci iz rojstnih Beltincev – Beltinško bando, saj se je takrat 
– konec 80. let – posvetil ljudski godbi ter povzročil pravi 
preporod etno glasbe in njenega dojemanja na Slovenskem. 
Ljudsko glasbo je približal mlajšim generacijam in povzročil, 
»da so ljudje upali spregovoriti v lastnem narečju«. S skupino 
Mali bogovi, ki je nastala v začetku 90. let in Beltinško bando 
je Kreslin na odrih in nosilcih zvoka združil – in še združuje – 
včeraj in danes, lokalno in globalno.

Kreslin ima pri svojem občinstvu kultni status, ki ni posledica 
samopromocijskih prijemov, temveč rezultat osebne karizme 
in sugestivnega glasbenega izraza. Ta temelji na prepletu 
tradicionalne panonske melodičnosti, rockovskega uporništva 
in izvirne pesniško-glasbene govorice.

Nesesari Kakalulu je primorska vokalno-instrumentalna skupina, 
ki bo to poletje izdala svoj drugi album. V zasedbi je devet 
instrumentalistov, ki z močjo, ki jo ustvari tako številna zased-
ba, spravi ljudi pokonci in z ritmično orientirano glasbo med 
ljudi zaseje pozitivne vibracije. Na podlagi glasbene zapuščine 
Fele Kutija, okoli katere so se povezali, so v duhu podsaharskih 
ritmov razvili sodobni glasbeno-ritmični izraz. Hipnotične bas 
linije se zavrtijo z ritmi kitare, jambe stopijo v dialog z bobni, 
trobila se iz skupnih napevov prelijejo v improvizirane solo 
pripovedi. Pester nabor tolkal, prepletanje vseh instrumental-
nih elementov, ki se gibljejo med melodičnimi deli in transom 
skupinske improvizacije. To vse so Nesesari Kakalulu.

Zasedba:
Vlado Kreslin – vokal, ak. kitara
Gašper Peršl – bobni
Iztok Cergol – violina, harmonika, 
saksofon
Mileta Grujič – klavir
Anton Feinig – Hammondove orgle
Luka Jerončič – bas
Matej Sušnik – kitara
Luka Ovsec – tolkala
Samo Budna – violina
Boštjan Rous – klarinet, saksofon
Andrej Sobočan – cimbale
Milan Kreslin – vokal
Viktor Marič – harmonika

Zasedba:
Martin Gerbec – tolkala
Žiga Ipavec – tolkala
Gal Furlan – djembe/konga
Urban Kušar – bobni
Vasja Kavčič – akustična kitara
Rok Černic – električna kitara
Timi Vremec – bas kitara
Jure Sulič – trombon
Matej M. Podobnik – trobenta

22.30 • GLAVNI ODER

VLADO KRESLIN Z MALIMI BOGOVI
IN BELTINŠKO BANDO

01.00 • grajsko dvorišče

Nesesari Kakalulu

KONCERT

KONCERT

Foto: Jerneja Golob



SOBOTA, 22. JUNIJ 2019

IGRIVI PARK

10.00–12.00 in 16.00–19.00 • Trubarjev drevored
10.00 • FLOW RAMPS – ŠOLA URBANIH ŠPORTOV

IGRIVI PARK

8.00 10 zračnih balonov

8.00 nordijska hoja

11.00 kuharska delavnica za otroke

12.00 – 15.00 animacija za otroke ob jezeru:

cirkuška delavnica, milni mehurčki,

streljanje z loki, hodulje, obrazne poslikave itd.

12.00 – 16.00 supi (tekmovanje v supanju), kajaki, pedolini, 

windsurf, jadrnice

12.00 ARBADAKARBA, čarovniška predstava z 

artistoma

14.00 – 16.00 izdelava ladjic in pozneje spust ladjic v jezero 

ter oviratlon za otroke (Pisani mehurčki), 

Slovenska vojska, taborniki

13.00 MLADI POMURCI

14.30 GOVOREČI BOBNI

15.00 Bend Gimnazije Murska Sobota

15.30 MAJK, Gimnazija Franca Miklošiča Ljutomer

17.00 PRAŠNATI

17.00 – 20.00 EKSKLUZIVNI LETALSKI MITING

20.25 GLOW NIGHT, baloni ob sončnem zahodu

20.30 JAN PLESTENJAK

08.00 • SOBOŠKO JEZERO OB EXPANU

VELIKI VESTNIKOV PIKNIK IN
LETALSKI MITING AIRBORNE 19

VESTNIKOV PIKNIK

Foto: Jan Vitez



SOBOTA, 22. JUNIJ 2019

Glasbena skupina MAiKA je nov pojav na regionalni sceni. 
Srbsko-hrvaško-črnogorska skupina s pristno kombinacijo 
Balkana, živahnimi melodijami in besnimi energijami živih nas-
topov navdušuje festivalsko občinstvo ter tudi tuje glasbene 
agencije. Ta nenavadna skupina uporablja harmoniko, sakso-
fon, trobento in ženski vokalistki v kombinaciji z drznimi ritmi 
in elektronskimi učinki. S šarmom in divjo energijo MAiKA 
osvoji vsak oder in vsako srce.

Po zelo uspešnih nastopih na glavnem prizorišču najboljšega 
evropskega glasbenega festivala EXIT, na Arsenal Festu in 
umetniškem festivalu DEV9T prihajajo tokrat tudi v Mursko 
Soboto.

Zasedba:
Ida Prester – vokal
Silvija Stanišić – vokal
Luka Lopičić – harmonika, klaviature
Nikola Vukotić – bobni, programiranje
Petar Stojanović – bas kitara
Dušan Murišić – trobenta

22.00 • GRAJSKO DVORIŠČE

MAI
.
KA

KONCERT

Let 3 je alternativna rock skupina z Reke (Hrvaška), ki je nas-
tala leta 1987. Frontmena skupine sta Damir »Mrle« Martinović 
in Zoran »Prlja« Prodanović. Skupina je popularna in pre-
poznavna tako na Hrvaškem kot tudi v drugih državah nek-
danje Jugoslavije, in to zlasti po zaslugi edinstvenih nastopov. 
Zaščitni znak so poleg dolgih brkov nemalokrat tudi provoka-
tivna in vulgarna besedila, skupaj z vedno šokantnimi nastopi 
v živo, saj vedno presenetijo in navdušijo. Pravijo, da so tema 
njihovega albuma živčni in duševno aktivni procesi kolek-
tivnega spomina, kolektivne romantike in iritacije narodov, ki 
živijo na področju nekdanje Jugoslavije. S komadi provocirajo 
in vzbujajo nostalgijo. Pravijo, da je eden izmed njihovih ciljev 
izzivanje kolektivnih čustev, saj želijo videti, kako se imajo 
posamezni narodi radi ter kako se sovražijo, zgražajo in doživ-
ljajo različnost. Skupina ima status glasbenega fenomena, 
čigar edina stalnica je, da nikoli ne veš, kaj točno pričakovati.

Zasedba:
Damir Martinović (Mrle) – bas kitara, 
vokal
Zoran Prodanović (Prlja) – vokal
Dražen Baljak – kitara
Matej Zec – kitara
Ivan Bojčić – bobni

00.00 • GRAJSKO DVORIŠČE

LET 3

KONCERT



nedelja, 23. JUNIJ 2019

IGRIVI PARK

10.00–12.00 in 16.00–19.00 • Trubarjev drevored
10.00 • FLOW RAMPS – ŠOLA URBANIH ŠPORTOV

IGRIVI PARK

»OTOK O«, ulično gledališče Barolosolo, Francija,
družinska ulična predstava.

Cirkuška predstava v vodi do gležnjev? Zakaj pa ne! V tej ne-
običajni predstavi, kjer je oder poln vode, bomo videli klovna, 
ki iz kitajskega droga naredita fl avto, voda pa se spremeni v 
boben. V predstavi »Otok O« se kitara in bendžo neustrašno 
soočita s strašnim vrtincem; in med tem, ko si prvi klovn le 
nekoliko premoči noge, se drugi s skrajnimi napori trudi, da 
se ne bi utopil. Predstava je polna zabavnih, tudi vratolomnih 
domislic in osupljivo poetičnih prizorov, ki najmlajše in njihove 
starše navdušujejo po vsem svetu.

Skupina Barolosolo od leta 2016 ustvarja poetične in burkaške 
svetove, v katerih običajnim predmetom daje nove pomene. 
Njihov zaščitni znak so inovativni tehnični prijemi, s katerimi 
se zbližajo s publiko tudi v najbolj nenavadnih okoliščinah.

19.00 • vhodna ploščad gradu

»OTOK O«, ulično gledališče

GLEDALIŠČE



NEDELJA, 23. JUNIJ 2019

Skupina ABBA Real Tribute Band prihaja iz Zrenjanina v 
Srbiji in je bila ustanovljena leta 2007. Sestavljajo jo izkušeni, 
izobraženi glasbeniki, ki so se zbrali, da današnjemu občinstvu 
približajo hite nekoč zelo priljubljene skupine – skupine ABBA. 
Z izvirnim nastopom, kostumi in koreografi jo skupina pričara 
vzdušje, ki je nekoč vladalo na koncertih te skupine. Njihove 
hite, kot so »Waterloo«, »Chiquitita«, »Dancing Queen«, 
»Mamma mia«, »SOS« in mnogi drugi, izvajajo na izviren način. 
Prepričani so, da ta vrsta glasbe dandanes še ni izgubila 
priljubljenosti ter da je lahko enako zanimiva najširši glasbeni 
publiki vseh starosti in kultur.

Izvedli so že mnogo koncertov tako doma kot v tujini, bodisi 
na samostojnih koncertih bodisi na festivalih (Poreč Open Air 
Festival, Poreč, Arena Stožice, Ljubljana, Exit, Novi Sad, Hala 
Tivoli, Ljubljana, Dvorana Lent, Maribor, Špancirfest, Varaždin, 
Međunarodni Treš Film Festival, Varaždin, Festival Evropskog 
Filma, Palić, Sterijino Pozorje, Novi Sad, Fredrikstad, Norveška, 
MOSS, Norveška, Messinia PRO-AM, Grčija itd.).

Zasedba:
Anđela Išić – vokal
Milica Jankucić – vokal
Boško Đelilović – kitara, vokal
Marko Pejčić – klaviature
Damir Mojsin – bas kitara
Sebastijan Kerekeš – bobni
Olgica Erdeljan – spremljevalni vokal

21.00 • glavni oder

ABBA REAL TRIBUTE BAND

KONCERT

KONCERT

Glasbeni kolektiv Manouche sta spomladi leta 2011 ustanovila 
Robert Pikl in Marco Grabber. Poleti istega leta je skupina 
naznanila prihod na naše glasbeno prizorišče s prvim 
singlom »Kje si, lubi?«. Pesem je naletela na izjemen odziv pri 
poslušalcih in urednikih slovenskih radijskih postaj, enako pa 
velja tudi za drugi singel »Bi šla naprej?«. Pred poletjem 2012 
so v eter poslali tretjega z naslovom »Resnična romansa«, 
jeseni »Superfajn«, za njimi pa še »Men si fensi«, »Med zvezde in 
nazaj«, »Razprodaja« s Klemnom Klemnom in »Pridem zvečer«. 
Konec leta 2014 so izdali drugi album z naslovom »Stisn se k 
men«.

Lahkotna besedila, divje kitarske intervencije, prodorne 
trobente, vse skupaj začinjeno z energijsko polnimi in 
domiselnimi plesnimi ritmi – te besede najhitreje opišejo 
nov album skupine Manouche z naslovom »Kje si, lubi«, ki 
bo zagotovo hitro postal obvezna oprema vseh privržencev 
glasbe 30. in 50. let preteklega stoletja.

Na odru v živo vedno znova pokažejo, zakaj so eden najbolj 
vročih bendov na naši glasbeni sceni in zakaj vedno znova 
vzbujajo pričakovanja po novih stvaritvah.

Zasedba:
Robert Pikl – frontman, kitarist, avtor
Petra Trobec – harmonika, 
spremljevalni vokal
Luka Ipavec – trobenta
Krešimir Tomec – bas

20.00 • glavni oder

MANOUCHE



NEDELJA, 23. JUNIJ 2019

Plavi orkestar je nastal v Sarajevu leta 1983 in je ena 
najpopularnejših skupin s področja nekdanje Jugoslavije. 
V zgodnjih osemdesetih letih je v ozračju prevladujočih 
sarajevskih glasbenih skupin Bijelo dugme, Indexi in 
Zabranjeno pušenje najstnik Saša Lošić ustanovil skupino 
Ševin orkestar, ki je radijski uredniki zaradi imena niso uvrščali 
v glasbeni program. Ime so zato spremenili v Plavi orkestar, 
glasbeno ustvarjanje je napredovalo. Skupina je glasbo na 
koncertih začinila z inovativnimi pristopi, pevec je na odru 
namesto alkohola pil mleko, po odru pa so hodile kokoši in 
krave.

Do leta 1992 je Plavi orkestar v glasbenih enciklopedijah 
označen kot eden od »kulturnih fenomenov osemdesetih in 
devetdesetih let prejšnjega stoletja«. Do zdaj so izdali osem 
albumov, ki so bili prodani v več kot pet milijonih izvodov. 
Izvedli so 3500 koncertov v Jugoslaviji, na Švedskem, v Švici, 
Nemčiji, na Poljskem in drugje.

Ustanovitelj in protagonist skupine je Saša Lošić - Loša, 
danes tudi priznan pisec fi lmske glasbe, med drugim za vse 
tri najbolj gledane slovenske fi lme »Outsider«, »Kajmak in 
marmelada« ter »Petelinji zajtrk«.

Zasedba:
Saša Lošić - Loša – vokal
Samir Ćeremida - Ćera I – bas kitara
Admir Ćeremida - Ćera II – bobni
Saša Zalepugin – električna kitara

22.30 • glavni oder

PLAVI ORKESTAR

KONCERT

Foto: Aljoša Rebolj

Foto: Aljoša Rebolj



ponedeljek, 24. JUNIJ 2019

IGRIVI PARK
16.00–19.00 • Trubarjev drevored

»TAM V MEGLICAH NAD MURSKO VODO«

Koncert združenih mladinskih pevskih zborov OŠ III Murska 
Sobota in OŠ Beltinci

100. obletnico priključitve Prekmurja k matični domovini 
sta se učitelja OŠ III Murska Sobota in OŠ Beltinci odločila 
zaznamovati na prav poseben način. Tjaša Šimonka in 
Miha Kavaš sta s svojima mladinskima pevskima zboroma 
pripravila skupen projekt. Združeni pevci obeh zborov, skupaj 
jih je skoraj devetdeset, bodo zapeli štirinajst pesmi Vlada 
Kreslina, spremljala pa jih bo glasbena skupina, sestavljena iz 
glasbenikov obeh šol.

Brezplačne vstopnice pri blagajni Gledališča Park tri ure pred 
dogodkom – od 16.00 do 19.00.

Nastopajo:
Mladinski pevski zbor OŠ III MS
Mladinski pevski zbor OŠ Beltinci

20.00 • Gledališče Park

SLOVESNOST OB DNEVU DRŽAVNOSTI

SLOVESNOST

»HAUTE HEURE«, ulično gledališče Barolosolo, Francija, 
družinska ulična predstava.

Vodilo predstave je: biti krasen in svoboden kot otrok! Je pov-
abilo, da prebudimo v sebi otroka in se prepustimo čarobnosti 
čudenja, svobode, naivnosti, norčavosti, veselju do nesmislov 
kar tja v en dan, malo pa tudi zares!

Razposajeni ulični gledališčniki, spretni v različnih veščinah, 
nas vabijo, da se igramo in veselimo z njimi! 

Skupina Barolosolo od leta 2016 ustvarja poetične in burkaške 
svetove, v katerih običajnim predmetom daje nove pomene. 
Njihov zaščitni znak so inovativni tehnični prijemi, s katerimi 
se zbližajo s publiko tudi v najbolj nenavadnih okoliščinah.

Predstava je namenjena družinski publiki in traja 50 minut.

19.00 • vhodna ploščad gradu

»HAUTE HEURE«, ulično gledališče

GLEDALIŠČE



torek, 25. JUNIJ 2019

IGRIVI PARK
16.00–19.00 • Trubarjev drevored

Nastopajo:
Boštjan Gorenc - Pižama
Perica Jerković
Gašper Bergant

A poznate tistega? Pridejo v zaodrje Gorenjec, Bosanec in tip iz 
neke štajerske vukojebine ... Ne, ne poznate! Ker se še ni zgodilo. 
Razen na odru v uspešnici »Brade«!

Boštjan, Perica in Gašper v novem šovu ob obilju svežih šal prinaša-
jo tudi ekskluzivni vpogled v zakulisje stand up scene. Seks v avtu, 
nenavadne tetovaže, vzgajanje otrok in resničnostni šovi so le neka-
tere teme, ki se jih bo dotaknil bradati cvetober slovenske samosto-
ječe komedije.

Najbolj kosmata komedija »Brade« ponuja poldrugo uro smeha v 
razposajeni moški družbi brez dlake (zgolj) na jeziku. Pripravite se 
na zabavno mešanico skečev in stand upa, kot jih do zdaj na po-
dročju nekdanje Avstro-Ogrske še nismo videli!

Pomembno	opozorilo:	predstava	ni	namenjena	mlajšim	od	15	let..

21.00 • GRAJSKO DVORIŠČE 

»BRADE«

KOMEDIJA

Ob	dežju	bo	predstava	
ob	isti	uri	v	Gledališču	
Park.	Ogled	z	brezplačno	
vstopnico.
Brezplačne	vstopnice	pri	
blagajni	Gledališča	Park	tri	
ure	pred	predstavo	–	od	
18.00	do	21.00.

Slovenski sekstet klarinetov sestavljajo profesionalni glasbeniki, 
klarinetisti, priznani doma in v tujini. Je edina tovrstna zasedba 
v Sloveniji in predstavlja pravo redkost tudi v svetu, kar mu 
daje še dodatno umetniško vrednost. Zaradi vrhunske izvedbe 
glasbenega programa in edinstvenega repertoarja, ki ga dopol-
njujejo znani slovenski skladatelji, kot so Ivo Petrič, Nenad Firšt, 
Marko Mihevc, Pavel Mihelčič, Larisa Gregorc, Janez Gregorc, 
Igor Krivokapič, Jaka Pucihar in Črt Sojer Voglar, nudi ansambel 
kakovostno in bogato glasbeno in umetniško vsebino.

Številni nastopi po Sloveniji in tujini (Nemčija, Rusija, Češka, 
Italija, Hrvaška, Srbija) so bili sprejeti z velikim navdušenjem 
javnosti in kritike. Med drugim je France Križnar, znan slovenski 
glasbeni kritik, ansambel uvrstil v svojo knjigo »Sto slovenskih 
glasbenikov«, kar je velik dosežek in potrjuje umetniško vred-
nost ansambla.

Pri založbi Sound-Tech je izšla njihova zgoščenka z naslovom 
»Family«, ki je bila v Sloveniji in Združenih državah ocenjena z 
zelo pozitivnimi kritikami.

Zasedba:
Jože Kotar – B-klarinet
Peter Kuder – B-klarinet
Tomaž Kmetič – es-klarinet
Janez Mazej – alt klarinet
Franjo Maček – bas klarinet
Matjaž Emeršič – kontrabas klarinet

18.30 • EVANGELIČANSKA CERKEV

SLOVENSKI SEKSTET KLARINETOV

KONCERT KLASIČNE GLASBE

Foto: Jernej Kokol



sreda, 26. JUNIJ 2019

IGRIVI PARK

16.00–19.00 • Trubarjev drevored

IGRIVI PARK

Orkester ruskih ljudskih instrumentov Nekrasov (Ruska radiotelevizija) izvaja glasbo 
različnih slogov, obdobij in zvrsti. Njegov repertoar obsega rusko ljudsko glasbo, glasbo 
sodobnih ruskih skladateljev, ruska in tuja klasična dela ter moderne skladbe. Orkester 
sodeluje na številnih festivalih ter koncertira po Rusiji in tujini. Odlikujejo ga toplina in 
melodičnost godal, bogata izraznost solističnih instrumentov ter izvajalska iskrenost, pre-
pletena z do popolnosti izbrušeno virtuoznostjo.

Na koncertu v Murski Soboti bo solistka rusko-slovenska violinistka Nadezda Tokareva. 
Študirala je na državnem konservatoriju Čajkovskega v Moskvi in že v času študija dosegla 
številne uspehe na tekmovanjih doma in v tujini. Med letoma 1999 in 2012 je delovala kot 
violinistka solistka Moskovske fi lharmonije. Sodelovala je z vsemi simfoničnimi orkestri 
prestolnice in številnimi drugimi ruskimi orkestri ter gostovala v mnogih državah po vsem 
svetu. V sezoni 2011/2012 je postala koncertna mojstrica v Simfoničnem orkestru RTV 
Slovenija. Igra na violino Nicoloja Gagliana iz leta 1765.

18.30 • EVANGELIČANSKA CERKEV

Orkester ruskih ljudskih instrumentov Nekrasov 
in NadeZda Tokareva

KONCERT KLASIČNE GLASBE



SREDA, 26. JUNIJ 2019

SEVERNA MAKEDONIJA
Ansambel narodnih pesmi in plesov Koco Racin, Skopje

Makedonijo poznamo kot deželo sonca, mnogih jezer in prijaznih ljudi. Sonce je simbol svo-
bode in je upodobljeno tudi na njihovi državni zastavi. S kulturo in razburkano zgodovino 
bogata dežela je preživela neštete spremembe, ki se odražajo tudi na življenju ljudi. Mnogi 
izročilo ohranjajo z ljubeznijo in predanostjo, kar gotovo velja tudi za folklorni ansambel 
Koco Racin iz Skopja, ki deluje že več kot sedemdeset let. Razvili so se v vrhunsko skupino, 
ki nastopa na največjih festivalih sveta.

V svoji bogati zgodovini so prejeli več kot štiristo domačih in mednarodnih priznanj, pla-
ket, medalj in diplom. Z izjemnimi nastopi so prepotovali Evropo, gostovali pa so tudi na 
Japonskem ter v Iranu in Iraku, po nekajkrat pa še v Avstraliji, Kanadi in Združenih državah. 
Spadajo med folklorne ansamble, ki jih lahko mirno označimo kot biser ljudske zakladnice. 
Plesalce in glasbenike ansambla Koco Racin krasijo ognjevitost, barvitost in izjemna kakov-
ost. Deležni bomo izjemne, ognjevite predstave mladih Makedoncev.

GUAM, Mikronezija
Folklorna plesna skupina Inetnon Gef Pa’go, Agana

Guam je največja veriga Marianskih otokov v zahodni regiji Tihega oceana, znani tudi kot 
Mikronezija. Otok Guam je bolj poznan po strateškem vojaškem in gospodarskem položa-
ju med Azijo in severnoameriškim kontinentom kot po edinstveni in kompleksni kulturni 
zgodovini, ki so jo zaznamovale kar tri kolonialne sile: Španija, Združene države in Japons-
ka. Danes je Guam odvisno ozemlje Združenih držav in zato tam prevladuje sodoben amer-
iški življenjski slog. Kljub temu jim je uspelo ohraniti kulturo staroselcev, ljudstva Chamoru, 
ki je otočje naselilo pred več kot 4000 leti. Prazgodovinski koncept »inafa’maolka – delova-
ti v dobro drugih« je temeljna vrednota te tradicionalne kulture.

Ansambel Inetnon Gef Pa’go deluje v okviru programa Zgodovinske fundacije Inalahan 
na Oddelku za izobraževanje Guam. Poslanstvo zavedanja lastnih korenin jemljejo kot 
posebno čast in z velikim ponosom. Mladi sodelujejo s tradicionalnimi mojstri in dediščino 
ljudstva Chamoru predstavljajo na festivalih po vsem svetu.

Ob dežju bosta nastopa ob isti uri v Gledališču Park. Ogled z brezplačno vstopnico.
Brezplačne vstopnice pri blagajni Gledališča Park tri ure pred predstavo – od 17.00 do 
20.00.

20.00 • vhodna ploščad gradu

FOLKART 2019

FOLKART 2019



četrtek, 27. JUNIJ 2019

IGRIVI PARK

16.00–19.00 • Trubarjev drevored

IGRIVI PARK

Mojca	Zlobko	Vajgl,	harfa

Mojca Zlobko Vajgl je diplomirala na ljubljanski akademiji za 
glasbo, podiplomski študij harfe je zaključila na visoki šoli 
za glasbo in gledališče v Hamburgu. Je izredna profesorica 
harfe na ljubljanski akademiji in je ustvarila bogato solistično 
kariero. Kot solistka nastopa z mnogimi uglednimi orkestri in v 
večini evropskih držav. Pogosto nastopa na številnih uglednih 
glasbenih festivalih od Dubrovnika do Gabale, Schleswig-Hol-
steina, Emilije-Romanje, Rige, Dunaja, Ankare, Bahrajna, 
Beograda, Ohrida itd.

Glasbeni kritiki so v muziciranju Mojce Zlobko Vajgl razpozna-
vali zlasti muzikalnost, dovršenost in izpiljenost tehnike, širok 
barvni spekter ter izrazito artikulacijo v harfni izgovarjavi. 
Doslej je posnela osem zgoščenk.

Jurka	Zoroja,	fl	avta

Jurka Zoroja je diplomirala na ljubljanski akademiji za glasbo 
in že med študijem prejela veliko uglednih glasbenih nagrad, 
med drugimi študentsko Prešernovo nagrado in prvo mesto 
na tekmovanju glasbenih akademij Jugoslavije v Beogradu. 
Podiplomski študij je končala na visoki šoli za glasbo Karl 
Maria von Weber v Dresdnu.

Kot solistka koncertira na mnogih glasbenih festivalih doma, 
po evropskih odrih in tudi v Združenih državah Amerike.
Njena umetniška interpretacija obsega vsa stilna obdobja 
solistične in komorne igre za fl avto. Za svoje igranje je tudi v 
strokovnih kritikah dobila odlične ocene. Odlikujejo jo izredno 
lep ton, logično fraziranje in velik dinamični razpon.

Zasedba:
Mojca Zlobko Vajgl, harfa
Jurka Zoroja, fl avta

18.30 • EVANGELIČANSKA CERKEV

Mojca Zlobko Vajgl in Jurka Zoroja

KONCERT KLASIČNE GLASBE



četrtek, 27. JUNIJ 2019

20.00 • vhodna ploščad gradu

FOLKART 2019

FOLKART 2019

REPUBLIKA	BAŠKORTOSTAN,	Rusija
Ansambel plesov in pesmi Aytugan, Ufa

Skupino so leta 2010 ustanovili ljubitelji ljudskega izročila na Državni univerzi v Ufi , glav-
nem mestu Baškortostana, avtonomne republike Ruske federacije. Člani ansambla so 
študentje univerze.
Tako kot mnoge druge države ogromnega ruskega prostranstva je tudi Baškortostan deže-
la kontrastov. Baškirci so muslimani turškega porekla, nekoč pastirski, nomadski narod, ki je 
vodil svoje črede ovac, goveda, konjev in kamel po ustaljenih migracijskih poteh. Staro-
davni način življenja je pustil močan vpliv na kulturi naroda.

Ob nastopanju doma in po svetu člani skupine veliko časa namenjajo raziskovanju glasbene 
in plesne kulturne dediščine, zato je repertoar ansambla bogat in raznolik. Vključuje baškir-
ske in tatarske ter tudi ljudske plese in pesmi iz drugih delov Ruske federacije. Profesional-
nost, mladost, šarm, energija in strast ter barviti narodni kostumi – vse to vzbuja veliko zan-
imanja in naklonjenosti, kjerkoli se pojavijo, zato je ansambel Aytugan postal nepogrešljiv 
udeleženec mnogih festivalov po svetu. Baškirce bomo v Sloveniji videli prvič.

KITAJSKA
Akademska skupina Beijing Dance Academy, Peking

Pekinška plesna akademija, znana kot »zibelka plesa«, je bila ustanovljena leta 1954. Oddel-
ek za etniko in tradicijske plese je eden vodilnih na Kitajskem tako v kakovosti kot edin-
stvenosti.

Kitajska je ogromna dežela, kjer živi nešteto manjšin, vsaka s svojo kulturo, jezikom, ver-
ovanji in obredjem. Ponaša se s skoraj pettisočletno starodavno kulturo, a hkrati tudi z 
napredkom, ki korenito spreminja tradicionalno podobo. Kljub temu je spoštovanje kulturne 
dediščine prisotno povsod: v načinu življenja, obredih, načinu govora in razmišljanja.

Območje Rumene reke je zibelka kitajske civilizacije. Del tega skrivnostnega in oddaljenega 
sveta nam bodo skozi ples, odeti v barvite in prefi njene kostume, prikazali vrhunski člani 
Pekinške plesne akademije.

Dolga leta so se snovalci mariborskega Folkarta trudili, da bi tudi v Slovenijo pripelja-
li vrhunsko ljudsko plesno dediščino Kitajske. Ob 30. obletnici jim je to v sodelovanju z 
ministrstvom za kulturo in turizem Ljudske republike Kitajske tudi uspelo, na kar so lahko 
upravičeno ponosni. Vsekakor eden vrhuncev Folkarta.

Ob dežju bosta nastopa ob isti uri v Gledališču Park. Ogled z brezplačno vstopnico.
Brezplačne vstopnice pri blagajni Gledališča Park tri ure pred predstavo – od 17.00 do 
20.00.



Iz poverjeništva za uk in bogočastje pri pokrajinski upravi za Slovenijo so 30. septembra 
1919 komisarju za Prekmurje poslali odlok o ustanovitvi gimnazije v Murski Soboti. Odlok 
je bil za Prekmurje ključnega pomena; otroke je bilo namreč treba vzgojiti in prevzgojiti v 
slovenskem duhu. Murskosoboška gimnazija je postala eden najpomembnejših dejavnikov 
v sooblikovanju slovenske podobe Prekmurja.

Slovenska beseda, požlahtnjena s prekmurskim narečjem, je 15. oktobra tega leta postala 
pogovorno in poučevalno sredstvo v razredu s 33 dijaki. Od prvega dne se je v gimnaziji 
gojila in izvajala tudi slovenska pesem. Stotine odličnih glasbenikov je svoje prve nastope 
opravilo na šolskem odru domače gimnazije, mnogi so tukaj izpilili glasbene sloge, zaigrali 
s sošolci v šolskem bendu ter slovenski in prekmurski glasbeni izraz ponesli v širši prostor. 
Nekaj teh se bo predstavilo tudi na prireditvi Sto let Gimnazije Murska Sobota in glasbeno 
ustvarjanje.

PETEK, 28. JUNIJ 2019 OB 20.00 • grajsko dvorišče

Sto let Gimnazije Murska Sobota
in glasbeno ustvarjanje

SLOVESNOST

PETEK 12. julij ob 21.00 • trg kulture

REGINA & Kabum band 

SOBOTA PRAZNUJE

IGRIVI PARK
16.00–19.00 • Trubarjev drevored



SOČASNE PRIREDITVE

PETEK, 14. JUNIJ 2019
8.00 Mestno središče
 POLETNI SEJEM

Organizator: Komunala, d.o.o. Murska Sobota  v sodelovanju z ZKTŠ Murska Sobota 

10.00 – 18.00 (od torka do nedelje) – Galerija poslovnega kluba Expano (1. nadstropje)
 MANKICA KRANJEC: PO STOPINJAH MOJEGA DEDA, 

fotografska razstava,  (odprto do 31. 8. 2019)

Organizator: Mankica Kranjec in EXPANO

SOBOTA, 15. JUNIJ 2019
9.00 zbirališče TIC in Hranilnica prekmurskih dobrot Murska Sobota 
	 SPOZNAJMO	NAŠO	SOBOTO,	vodenje	

Organizator: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 

10.00 - 12.00 Mestni park, Trubarjev drevored 
 SPREHOD	OB	GLASBI:	Pihalni	orkester	Murska	Sobota	&	 

Pihalni	orkester	Augustinbläser	Ingolstadt 

Organizator: MIKK Murska Sobota v sodelovanju z MO MS

10.00 – 18.00 EXPANO, Soboško jezero 
 MINIMANIA,	družinski	festival 

Organizator: ALL4KIDS, d. o. o., JUNIOR, d. o. o. v sodelovanju z MO MS

15.00 – 22.00 Lovenjakov dvor, Polana 
	 11.	PAPRIKAŠIJADA	in	krst	mladih	štorkljic	

Organizator: Gostilna Lovenjak, Polana 

17.00 – 21.00 Galerija Murska Sobota
	 POLETNA	MUZEJSKA	NOČ

Organizator: Galerija Murska Sobota  

18.00 – 24.00 Pomurski muzej Murska Sobota
 POLETNA	MUZEJSKA	NOČ

Organizator: Pomurski muzej Murska Sobota  

SREDA, 19. JUNIJ 2019
17.00 Hiša Sadeži družbe v Murski Soboti 
	 FESTIVAL	MIGRANTSKEGA	FILMA	–	kulinarična	delavnica	

Organizator: Slovenska filantropija

2019
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21. - 28. JUNIJ



SOBOTA, 22. JUNIJ 2019
10.00 – 12.00 mestno središče – parkirišče na Trgu zmage pred NLB
	 TRADICIONALNA	RAZSTAVA	STARODOBNIH	VOZIL	–	OLDTIMERJI, 

SLOVESNOST	OB	70.	OBLETNICI	ZDRUŽENJA	ŠOFERJEV	IN	
AVTOMEHANIKOV MURSKA SOBOTA

Organizator: Motoklub Veterani Murska Sobota in ZŠAMS

NEDELJA, 23.  JUNIJ 2019
14.00 Dvorec Rakičan 
 KOČIJAŠKI	DNEVI	V	DVORCU	RAKIČAN – otvoritev »Razstavno-doživljajs-

kega kočijaškega centra« in slavnostna otvoritev razstave »Kočije skozi čas«, 
delavnice za otroke, vožnja z različnimi kočijami, jahanje grajskih konj, …

Organizator: RIS Dvorec Rakičan 

PONEDELJEK, 24. JUNIJ 2019
16.00 Dvorec Rakičan
 KOČIJAŠKI	DNEVI	V	DVORCU	RAKIČAN – ogled kočijaške razstave, 

delavnice za otroke, vožnja z različnimi kočijami, jahanje grajskih konj, svet-
lobno-zvočni šov »Zgodbe grajskih zidov«.

Organizator: RIS Dvorec Rakičan 

TOREK, 25. JUNIJ 2019
14.00 Dvorec Rakičan
 KOČIJAŠKI	DNEVI	V	DVORCU	RAKIČAN – dan odprtih vrat v Konjeniškem 

centru, ogled kočijaške razstave, delavnice za otroke,  prikaz spretnostne 
vožnje s kočijo, vožnja z različnimi kočijami, jahanje grajskih konj, svetlob-
no-zvočni šov »Zgodbe grajskih zidov«.

Organizator: RIS Dvorec Rakičan 

PETEK, 28. JUNIJ 2019
10.30 – 19.00 Slovenska ulica (pred Hranilnico prekmurski dobrot) 
	 SOČNA	VILICA,	kulinarični	festival	

Organizator: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 

SOBOTA, 29. JUNIJ 2019
15.00 mestno kopališče 
	 3.	POKAL	MURSKE	SOBOTE	V	SKOKIH	V	VODO	

Organizator: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 



PONEDELJEK, 1. JULIJ 2019
17.00 Soboško jezero ob Expanu 
	 Dan	odprtih	vrat	KKK	ROTOATTIVO

Organizator: KKK ROTOATTIVO 

SOBOTA, 6. JULIJ 2019
10.30 – 13.00 Soboško jezero ob Expanu 
	 3.	POKAL	MESTA	MURSKA	SOBOTA	V	KAJAKU	IN	KANUJU 

NA	MIRNIH	VODAH	2019

Organizator: Kajak kanu klub Rotoattivo in ZKTŠ Murska Sobota 

NEDELJA, 7. JULIJ 2019
10.00 Krog, pri brodu na Muri 
 POKAL MESTA MURSKA SOBOTA V KAJAKU IN KANUJU 

NA	DIVJIH	VODAH	2019

Organizator: Kajak kanu klub »Mura« Krog

ČETRTEK, 11. JULIJ 2019
21.00 grajsko dvorišče 
 Mladinski	simfonični	orkester	regije	Kopenhagen	–	DUSIKA,	Danska

Organizator: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 

PETEK, 12. JULIJ 2019
10.30 – 19.00 Slovenska ulica (pred Hranilnico prekmurski dobrot) 
	 SOČNA	VILICA,	kulinarični	festival	

Organizator: Zavod za kulturo, turizem in šport Murska Sobota 

21.00 Trg kulture
	 SOBOTA	PRAZNUJE	–	REGINA	&	KABUM	BAND, 

koncert	ob	občinskem	prazniku	

Organizator: MOMS in ZKTŠ 

NEDELJA, 14. JULIJ 2019
11.00 Gornja Radgona – Krog 
	 Rekreativno-ekološki	spust	po	Muri	»VODA	ZA	VEDNO«

Organizator: KAJAK KANU KLUB ROTTOIVO 

14.00 Krog, pri brodu na Muri 
	 25.	TRADICIONALNO	VLEČENJE	VRVI	MED	PREKMURCI	IN	PRLEKI	

Organizator: Kajak kanu klub Mura, Krog, PGD Vučja vas ob sodelovanju z MO MS
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