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Spoštovani!
Prijazno vabljeni na edinstvene dogodke Soboškega poletja 2015!
Od 3. 7. – 28. 8. 2015 bomo v našem mestu gostili številne glasbene in druge izvajalce,
ki bodo na različnih prizoriščih vsak na svoj način nagovorili obiskovalce.
Prijetno poletje!
mag. Brigita Perhavec,
direktorica Zavoda za kulturo turizem
in šport Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek,
župan Mestne občine
Murska Sobota

Pridržujemo si pravico do spremembe programa.
Besedila in fotografije so objavljena z dovoljenjem
izvajalcev oz. njihovih zastopnikov.
Info: www.zkts-ms.si

SOBOŠKO POLETJE 2015
3. julij

PETEK

Otvoritveni koncert – GLASBENA ŠOLA BELTINCI, Slovenija

Trg kulture

20.00

3. julij

PETEK

ĐANI STIPANIČEV & BAND, Hrvaška

Trg kulture

21.00

4. julij

SOBOTA

Joseph Čapek: KUŽEK IN MUCA, Lutkovna skupina UŠ

Trg kulture

10.00

10. julij

PETEK

EMŠO BLUES BAND, Slovenija

Trg kulture

21.00

11. julij

SOBOTA

Barbara Vidovič: ZBUDI SE RIBICA,Talija – ustvarjalni laboratorij

Trg kulture

10.00

		
		

22. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR GLASBENE MLADINE
SLOVENIJE – MURSKA SOBOTA 2015

15. julij

SREDA

KONCERT UDELEŽENCEV POLETNEGA GLASBENEGA TABORA

Glasbena šola

20.00

16. julij

ČETRTEK KONCERT UDELEŽENCEV POLETNEGA GLASBENEGA TABORA

Glasbena šola

20.00

17. julij

PETEK

KONCERT UDELEŽENCEV POLETNEGA GLASBENEGA TABORA

Grajsko dvorišče

20.00

17. julij

PETEK

ŽENSKA VOKALNA SKUPINA ILLUMINA, Slovenija

Trg kulture

21.00

17. julij

PETEK

MLADINSKI PIHALNI ORKESTER LEICESTERSHIRE ARTS, Anglija

Trg kulture

21.30

18. julij

SOBOTA

Munro Leaf – Alice Čop: BIKEC FERDINAND, Lutkovno gledališče Velenje

Trg kulture

10.00

24. julij

PETEK

ANSAMBEL KALINKA, Slovenija-Rusija

Trg kulture

21.00

25. julij

SOBOTA

CIRKUŠKI PIKNIK, Cirkus La Bulle

Trg kulture

10.00

30. julij

ČETRTEK JD WALTER QUARTET, ZDA, Nizozemska, Avstrija, Makedonija

Trg kulture

21.00

31. julij

PETEK

ESTUDIANTINA ENSEMBLE, Kuba

Trg kulture

21.00

1. avgust

SOBOTA

Nina Kokelj: METULJČEK IN METULJČICA, Gledališče Labirint

Trg kulture

10.00

7. avgust

PETEK

SIMANGAVOLE, Reunion – Francija

Trg kulture

20.00

8. avgust

SOBOTA

Klarisa Jovanović: STOJI MI LIPICA, Slovenija

Trg kulture

10.00

14. avgust PETEK

TRIBAL VEDA, Francija

Trg kulture

20.00

15. avgust SOBOTA

Rajko Šajnovič: NAJBOLJŠI CIGANSKI MUZIKANT, Gledališče BIČIKLETA

Trg kulture

10.00

21. avgust PETEK

QUINTET PIAZZOLLEKY, Slovenija

Trg kulture

20.00

22. avgust SOBOTA

Alice Čop: SVINJSKI PASTIR, Lutkovno gledališče Velenje

Trg kulture

10.00

22. avgust SOBOTA

INDONEZIJSKI ORKESTER GAMELAN IN SENČNE LUTKE Z JAVE

Gledališče Park

20.00

28. avgust PETEK

A TICKET TO RIDE, Slovenija

Trg kulture

20.00

29. avgust SOBOTA

SI VÜPAŠ?, Moira

Trg kulture

10.00

GENERALNI SPONZORJI SOBOŠKEGA POLETJA

MEDIJSKI POKROVITELJI

SOBOŠKO POLETJE 2015 - glasbeni program
JULIJ

JULIJ

petek, 3. 7.
ob 20.00
Trg kulture

petek, 3. 7.
ob 21.00
Trg kulture

otvoritveni koncert
GLASBENA ŠOLA BELTINCI, Slovenija
Glasbena šola Beltinci deluje v okviru Zavoda sv. Cirila in Metoda
Beltinci in je bila ustanovljena septembra 2008. Poleg javno veljavnih
programov, ki jih izvajajo tudi ostale glasbene šole v naši regiji, na
Glasbeni šoli Beltinci izvajajo še nadstandardne programe, ki so ponujeni
na podlagi potreb v lokalnem okolju. V široki paleti instrumentov, ki se jih
na šoli učijo, se poleg klasičnih znajdejo tudi cimbale in orgle. Pri pouku
instrumentov poleg klasične glasbe in ostalih obveznih vsebin, vključujejo
še druge zvrsti glasbe (ljudska, pop, jazz, variete,…), ki jih učenci izvajajo tudi v različnih komornih skupinah. Na koncertu se
bodo s skladbami zabavnega žanra predstavili učenci pevci in instrumentalisti ob spremljavi učiteljskega banda.
ĐANI STIPANIČEV & BAND, Hrvaška
Pevec in igralec Gianni Stipaničev je svojo glasbeno kariero pričel kot član zelo uspešne
klape Dalmati, ki je v več kot desetih letih njegovega sodelovanja prejela številne nagrade na
najpomembnejših hrvaških festivalih, kot so Splitski festival, Festival dalmatinskega šansona
v Šibeniku in Festival Zagreb.
Od leta 2002 je kot stalni član Mestnega gledališča Komedija v Zagrebu, vodilnega
gledališča za muzikale, rock opere in operete na Hrvaškem, odigral številne glavne vloge v
muzikalih: Jezus Kristus Superstar, Lasje, Mala prodajalna groze, Briljantina in Spamalot.
Zunaj matične hiše je odpel glavni vlogi v hrvaških muzikalih Jalta, jalta in Gubec-beg.
Leta 2004 je prejel nagrado hrvaškega gledališča v kategoriji za najboljšo glavno moško
vlogo v Bernsteinovem muzikalu “Zgodba z zahodne strani”, ki so jo izvedli v Hrvaškem
narodnem gledališču v Zagrebu.
Leta 2012 je posnel svojo tretjo zgoščenko Dalmacijo od kamena, ki je bila nominirana za
nacionalno diskografsko nagrado Porin – v kategoriji za najboljši album popularne glasbe.

JULIJ

EMŠO BLUES BAND, Slovenija
Emšo Blues Band so skupina starejših mladincev, nekje med
aktivno in upokojeno generacijo. Pravijo, da starejši kot si, raje se
vračaš k spominom in tako igrajo glasbo svoje mladosti, v glavnem
blues in blues-rock. Ker so ptice z različnih glasbenih vetrov, so
našli skupni imenovalec v legendarni skupini Allman Brothers
Band, katerih skladbe tvorijo osrednji del njihovega repertoarja,
vključujejo pa tudi blues-rock skladbe drugih znanih ameriških
izvajalcev. V glasbi neizmerno uživajo, pogoste vaje pa so tudi
priložnost za radostno druženje prijateljev s podobnimi zdravstvenimi nevšečnostmi, pričakovanji in veselji. Leta so jim sicer
res prinesla bolj okorne prste in razredčila spomin, a so zelo dobrohotno dodala potrpežljivost in vztrajnost. Skratka: večer za
ljubitelje bluesa!
Emšo Blues Band je čvrsta, homogena zasedba, ki se lahko pohvali s kar nekaj odmevnimi koncerti. Svoj glasbeni izraz gradijo na
dinamiki in značilnem vintage zvoku.

JULIJ

22. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR GLASBENE MLADINE
SLOVENIJE – MURSKA SOBOTA 2015
Glasbena mladina Slovenije je svoj prvi glasbeni tabor izpeljala leta 1976 na domačiji slikarja
Lojzeta Veberiča v Seliščih v Prlekiji. Naslednji Poletni glasbeni tabori so potekali v Vidmu ob
Ščavnici, Velenju, Kopru, Dolenjskih Toplicah, Gorenju nad Zrečami in v Izoli, udeležilo pa se jih
je več kot tisoč mladih glasbenikov iz Slovenije, vse Evrope, Azije, Afrike in Amerike. Od leta 2013
tabor pripravljamo v Murski Soboti, v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska
Sobota ter Glasbeno šolo Murska Sobota.

petek, 10. 7.
ob 21.00
Trg kulture

petek, 10. 7. sobota, 18. 7.

sreda, 15. 7.
ob 20.00
Glasbena šola
četrtek, 16. 7.
ob 20.00
Glasbena šola
petek, 17. 7.
ob 20.00
Grajsko dvorišče

KONCERTI UDELEŽENCEV POLETNEGA GLASBENEGA TABORA
Na letošnjem Poletnem glasbenem taboru bodo mladi skladatelji, pevci, harmonikarji in komorni
glasbeniki – srednješolci in študentje iz vse Slovenije – ustvarjali pod mentorskim vodstvom
profesorjev Dušana Bavdka, Tatjane Vasle, Luke Juharta in Stevena Loya. Na treh koncertnih večerih
bodo udeleženci tečaja predstavili rezultate intenzivnega dela v Murski Soboti ter nastopili kot
solisti in komorni glasbeniki, prvič pa bodo v izvedbi udeležencev in mentorjev tabora zazvenele tudi
skladbe, ki so nastale v času bivanja in študija v Murski Soboti.
V primeru slabega vremena v Glasbeni šoli Murska Sobota.

JULIJ

ŽENSKA VOKALNA SKUPINA ILLUMINA, Slovenija
Illumina je nastala nekega vročega avgustovskega večera. Dekleta Komornega zbora Orfej so se
skupaj z mladim zborovodjo Evgenom Bibiankom odločila, da bodo pela čez poletje, da ne pridejo
iz vaje. Poletje se je kmalu prevesilo v jesen in repertoar se je širil. Začela so sodelovati z drugimi
pevskimi skupinami iz Ljutomera in okolice, saj so ugotovila, kako lepo se dopolnjujejo tako z
moškimi kot ženskimi zasedbami. Njihovo petje je prepričalo poslušalce tako na levi kot na desni
strani Mure, vse tja do Maribora.

JULIJ

MLADINSKI PIHALNI ORKESTER
LEICESTERSHIRE ARTS, Anglija
Mladinski pihalni orkester Leicestershire Arts sestavljajo glasbeniki
stari od 14 do 18 let, ki so izbrani na podlagi zahtevnih avdicij iz
celotne regije Leicestershire v Združenem kraljestvu.
Leicestershire Arts je uspešna kulturna in izobraževalna organizacija,
ki si prizadeva za visoko kakovost poučevanja in odličnost mladih
nadarjenih glasbenikov, katere vključuje v simfonični ali pihalni
orkester. Glasbeniki obeh orkestrov so podvrženi zelo visokim
standardom in študiju zahtevnega repertoarja, zato ni naključje,
da dobijo v kasnejših letih angažmaje v pomembnih profesionalnih
orkestrih po vsej Veliki Britaniji.
Oba ansambla redno koncertirata doma, vsako leto pa se odpravita
tudi na turnejo po Evropi; nedavni izleti so jih popeljali na Češko, v Španijo in Francijo, letos pa jih bosta gostili Slovenija in
Madžarska. Prav to je razlog, da bomo imeli priložnost slišati Mladinski pihalni orkester Leicestershire Arts tudi v Murski Soboti.
Koncert pri nas bo vključeval predvsem glasbo iz muzikalov, filmov in pop repertoarja, nekaj bo tradicionalnih skladb za pihalne
orkestre, manjkal pa ne bo niti Gershwin.

petek, 17. 7.
ob 21.00
Trg kulture

petek, 17. 7.
ob 21.30
Trg kulture

JULIJ

ANSAMBEL KALINKA, Slovenija-Rusija
Ansambel Kalinka je nastal leta 1992 v mestu Samara, ki stoji na bregu ruske reke
Volge. Vsi člani skupine so nekdanji študenti Samarske državne akademije za umetnost
in kulturo, v skupno muziciranje pa jih je povezala ljubezen do glasbe in ruskih pesmi.
Skupina je zelo zgodaj pričela z nastopi na različnih koncertnih in festivalskih odrih s
programom ruskih pesmi in romanc, za katere so ustvarili lastne aranžmaje. Tako so
navduševali poslušalce v Italiji, Avstriji, na Slovaškem in Češkem.
Ko so člani skupine prispeli v Slovenijo, so bili očarani nad njeno lepoto in navdušeni
nad ljudmi, zato so ostali pri nas, kjer nadaljujejo svojo ustvarjalno in življenjsko pot.
Ansambel uspešno nastopa po vsej Sloveniji. Osnovo njihovega repertoarja še vedno
sestavljajo ruske pesmi in romance, pa tudi instrumentalne kompozicije.

JULIJ

JD WALTER QUARTET, ZDA, Nizozemska, Avstrija, Makedonija
JD Walter je jazz vokalist, katerega slog primerjajo s slogom številnih velikanov, kljub temu pa ga
opisujejo tudi kot unikatnega in kot edinstven fenomen na glasbeni sceni. Spoštujejo in hvalijo ga
mnogi legendarni glasbeniki, s katerimi je tudi delil oder. S svojim delom je pridobil občinstvo od
obal Amerike do Evrope, Rusije in na Bližnjem vzhodu. Največkrat ga lahko slišite v New Yorku, na
prizoriščih kot so Lincoln Center, The Jazz Standard, The Blue Note, The Jazz Gallery in 55 Bar. Na
turneji po Evropi ga spremljajo trije izvrstni glasbeniki iz Avstrije, Nizozemske in Makedonije:
Ratko Zjaca, kitarist, rojen na Hrvaškem, znan po svojem improvizacijskem slogu, ima plodno in
bogato zgodovino. Diplomiral je na Univerzi v Zagrebu, študij pa nadaljeval v Rotterdamskem
konsevatoriju in na Univerzi New York School of Music.
Klemens MARKTL, bobnar iz Avstrije, je vodja skupine, skladatelj in aranžer. Je profesor jazz
bobnov na konservatoriju v Celovcu. V preteklosti je študiral, živel in delal z jazz velikani na
Nizozemskem in v New Yorku.
Martin Gjakonovski se je rodil v Skopju, v družini jazzovskih glasbenikov, študirat je šel v Nemčijo
in postal eden izmed najbolj vsestranskih basistov v Nemčiji. V zadnjih 10 letih je posnel več kot 100
jazz in drugih CD-jev.

JULIJ

ESTUDIANTINA ENSEMBLE, Kuba
Estudiantina ensemble je morda eden zadnjih orkestrov na
svetu, ki še ohranjajo bogato estudiantina tradicijo, katera
izvira z vzhodnega dela Kube, imenovanega oriënte. Zasedba
ansambla sestoji iz dveh tres kitar, kitare, tolkal, kontrabasa in
pailas – francoske pavke. Skupina igra glasbo, ki je prednica
sodobne salse. S svojimi čutnimi boleri, veličastnimi danconi
in izredno plesnimi toni je skupina obšla že ves svet in za seboj
pustila navdušeno občinstvo.

petek, 24. 7.
ob 21.00
Trg kulture

četrtek, 30. 7.
ob 21.00
Trg kulture

petek, 31. 7.
ob 21.00
Trg kulture

AVGUST

SIMANGAVOLE, Reunion – Francija
Simangavole izvajajo tradicionalno glasbeno zvrst maloya. Gre za glasbo sužnjev
na otoku Réunion, francoskem departmaju, ki leži v Indijskem Oceanu med
Mauritiusom in Madagaskarjem. Maloyo običajno izvajajo v kreolščini s tolkalno
spremljavo. Primerjali bi jo lahko z ameriškim bluesom, saj besedila pogosto
govorijo o tegobah življenja, suženjstvu in revščini.
Maloya je bila v šestdesetih letih, zaradi svoje močne povezave s kreolsko kulturo,
prepovedana. Nastopi nekaterih skupin so bili nezaželeni vse do osemdesetih let,
delno tudi zaradi njihovih avtonomističnih teženj in povezave s komunistično partijo.
Posamezni glasbeniki so bili zaradi igranja maloye celo zaprti. Maloya je bila leta
2009 vpisana na UNESCOV reprezentativni seznam nesnovne kulturne dediščine človeštva.
Skupina Simangavole veliko nastopa v tujini na prestižnih festivalih world glasbe, med drugim v Franciji, Afriki, na Novi
Kaledoniji, v Avstraliji in drugod, kjer občinstvo doživlja magično moč maloya. Njihovi nastopi so tako zaradi glasbe same, njenih
presunljivih besedil ter edinstvene energije otoških glasbenikov, nepozabna izkušnja.

AVGUST

TRIBAL VEDA, Francija
Francosko multikulturno skupino Tribal Veda sestavljajo glasbenice in glasbeniki,
ki prihajajo iz štirih različnih koncev sveta. Že po relativno kratkem času delovanja,
so leta 2013 prejeli nagrado nacionalnega francoskega radia, ki je njihov sloves
ponesla po domala vsem svetu in jim dodelila status zvezdnikov.
Gorana, pevca skupine in njeno gonilno silo, je od nekdaj navduševalo iskanje
primarnega v glasbi in združevanje ter povezovanje najrazličnejših glasbenih
kultur vsega sveta. Kmalu je našel še sedem glasbenih somišljenikov, s katerimi
je razvijal svoje ideje. Svoj prvi koncert so odigrali v centru Francije, v Fête de
l’Humanité, nato še v Parizu in doživeli navdušen odziv publike, glasbena stroka
pa je zapisala: »Tribal Veda spreminjajo atmosfero glasbe iz trenutka v trenutek,
razpon instrumentacije uporabljajo na enak način kot slikar svojo paleto z barvami. Obiskovalci njihovih koncertov so očividci,
kako se svetovna plemena ponovno združujejo; njihovi glasovi ne poznajo preprek jezika, njihova glasba skozi prvinske ritme in
navdušujoče melodije vodi v trans in preko plesa ponovno združuje telo in duha«.

AVGUST

QUINTET PIAZZOLLEKY, Slovenija
Petorica glasbenikov na bandoneonu, violini, klavirju, kitari in kontrabasu vas popelje v svet
zgodovine tanga, ki ga prežemajo čutnost in erotika, tišina, žalost in hrepenenje.
S strastjo tanguerosov, ljudi, ki so globoko privrženi tangu, z balkanskim temperamentom in občutjem
ter prefinjenim pristopom izobraženih glasbenikov, dobivata Tango Nuevo in Tango Tipico novo
dimenzijo.
Kvintet Piazzolleky so s svojimi nastopi v mnogih državah Evrope, bodisi na velikih koncertnih odrih
ali v klubih, od koder tango izvira, pokazali svoj pretanjen občutek za tango ter visoko raven interpretacije, zaradi česar so
edinstveni. Na Soboškem poletju 2015 se jim bo pridružila odlična vokalistka Ana Bezjak.

AVGUST

glasbena, plesna in gledališka predstava
INDONEZIJSKI ORKESTER GAMELAN IN SENČNE LUTKE Z JAVE
Orkester Gamelan s tradicionalnimi indonezijskimi glasbili in predstavo v treh nivojih:
senčne lutke, lesene lutke, plesalci, ki oponašajo gib lutk.
Indonezijsko tradicionalno lutkovno gledališče senc ima več kot tisoč let dolgo tradicijo.
Izvirno imenovano wayang kulit sestoji iz lesenih lutk, katerih sence se projicirajo na
osvetljeno laneno platno, pri čemur nastajajo slikovite sence. Lutkar, imenovan dalang,
upravlja z lutkami ter jim podarja svoj glas skozi govor in petje. Poleg tega pa tudi izbira
tematiko vsake predstave glede na okolje, v katerem bo s svojim potujočim gledališčem
senc nastopil. Teme navadno imajo moralno sporočilo, vsebino pa črpajo iz indijske
ali drugih vzhodnjaških mitologij. Gre torej za enkratno kombinacijo rituala, vzgoje in
zabave. Predstave vedno spremlja tradicionalna inštrumentalna zasedba, imenovana
gamelan-orkester. Gre za skupino različnih, večinoma kovinskih tolkal, ki se jim po potrebi pridružijo tudi piščali in strunska
glasbila. Glasba, ki ji tak orkester izvaja, v obliki uverture in slikovitih stavkov (npr. za scene bitk, ljubezni ipd.), spremlja
dogajanje lutkovne predstave.
Zaradi njegove enkratne podobe in bogate tradicije je wayang leta 2004 UNESCO proglasil za mojstrovino svetovne kulturne
dediščine.

AVGUST

A TICKET TO RIDE, Slovenija
Skupino A Ticket to Ride sta leta 2014 zasnovala Erik Kranjc in Gašper Obšteter, ki sta si ob
študiju klasične glasbe zaželela samostojnega ustvarjanja tudi drugih glasbenih zvrsti. Tako
se v repertoar skupine uvrščajo skladbe, katerih avtorji so Chick Corea, Michel Camilo, Jorge
Ben, Antonio Carlos Jobim in drugi.
Člani A Ticket to Ride so večkratni nagrajenci različnih tekmovanj po Sloveniji in tujini.
Koncertirajo komorno, solistično ali s spremljavo orkestrov, kot je na primer orkester
Akademije za glasbo v Ljubljani. Obenem so člani tudi drugih skupin: Rhythm Factory,
Murska Percussion Ensemble, Studio za tolkala AG Ljubljana…
Vidnejši dosežki glasbenikov so nastopi v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma, koncertni dvorani Vatroslav Lisinski v Zagrebu, v
Klubu Cankarjevega doma, v klubu Kompleks Ravne na Koroškem in še kje.
Na Soboškem poletju 2015 se bodo z njimi na odru predstavili solistka Tjaša Cigut in člani zbora Cantate, kot back vokalisti.

petek, 7. 8.
ob 20.00
Trg kulture

petek, 14. 8.
ob 20.00
Trg kulture

petek, 21. 8.
ob 20.00
Trg kulture

sobota, 22. 8.
ob 20.00
Gledališče Park

petek, 28. 8.
ob 20.00
Trg kulture

SOBOŠKO POLETJE 2015 - program za otroke
JULIJ

lutkovna predstava
Joseph Čapek: KUŽEK IN MUCA, Lutkovna skupina UŠ
Nastopata: Renata Kalemba in Matevž Gregorič
Trajanje: 30 minut
Predstava je primerna za otroke od dveh in pol let dalje.
Kužek in muca sta majhni lutki, a velika prijatelja. Nekaj delata prav, nekaj pa
narobe. Pereta perilo, pomivata tla, se pogovarjata s sončkom, a najraje od vsega
se igrata skrivalnice ali pa se lovita. Včasih se jima zgodi tudi kakšna nezgoda in
potrebujeta prvo pomoč. Od silnega igranja in dela postaneta lačna in seveda si
spečeta slastno torto…
No, in ko utrujena ležeta spat, se gresta v sanjah zopet igrat.

JULIJ

lutkovna predstava
Barbara Vidovič: ZBUDI SE RIBICA,Talija – ustvarjalni laboratorij
Nastopa: Barbara Vidovič
Trajanje: 35 minut
Lutkovna predstava je primerna za otroke od dveh let dalje.
Na jezeru se prebuja novo sončno jutro. Danes je najpomembnejši dan za vse
podvodne prebivalce: dan velike čistilne akcije. Naša mala ribica pa še spi. Sanja in
sanja in se kar ne more prebuditi. Otroci, pridružite se ji v njenem sanjskem svetu in
se skupaj podajte na vznemirljivo pustolovščino.

JULIJ

gledališko-lutkovna predstava
Munro Leaf – Alice Čop: BIKEC FERDINAND, Lutkovno gledališče Velenje
Nastopata: Vanja Kretič in Mitja Švener
Trajanje: 30 min
Predstava je primerna za otroke od štirih let dalje.
Zgodba o bikcu Ferdinandu ima čudovit nauk: drugačnost je treba sprejeti, saj je
ravno zaradi nje naš Svet tako čudovit!
Če si bik, še ne pomeni, da se moraš obnašati kot bik. Res, da je Ferdinand na zunaj
gromozanski mišičnjak, a je nežen in miroljuben. Sovraži nasilje in se na napade
vztrajno odziva z nenasiljem, odpuščanjem in ljubeznijo. S predstavo želimo otrokom
približati bogato špansko kulturo. Slišali bodo vroče španske ritme in spoznali marsikatero novo besedo (ole, magnifico, ai caramba,
buenos dias, bella senorita ...), na lastne oči si bodo ogledali flamenco s kastanjetami in pasodoble z rdečo ruto, ter izvedeli, kaj je
sombrero. Z zgodbo vas bomo popeljali v veličasten in hkrati krut svet bikoborb.

JULIJ

gledališka predstava
CIRKUŠKI PIKNIK, Cirkus La Bulle
Nastopata: Anja in Denis Crovella Mikič
Trajanje: 25 min
Predstava je primerna za otroke od treh let dalje.
Včasih, kadar smo sami, svet ni prav nič zabaven. In če si takrat res močno zaželimo prijatelja ... kdo ve,
morda nam bo ta prekrižal pot.
Cirkuški piknik je zgodba o prijateljstvu. Je burleska, ki bo otroke nasmejala in jih popeljala v pisani
svet klovnov, žonglerjev in akrobatov. Protagonista zgodbo pripovedujeta brez besed, vendar s toliko več
gibalnimi elementi, z obrazno mimiko ter s cirkuškimi vragolijami in pisanimi kostumi.

AVGUST

gledališko-lutkovna predstava
Nina Kokelj: METULJČEK IN METULJČICA, Gledališče Labirint
Nastopa: Tina Oman
Trajanje: 30 minut
Lutkovna predstava je primerna za otroke od dveh let dalje.
Glavna junaka naše zgodbe sta Metuljček, ki ga udejanjanje osebne svobode in
raziskovanje lepot narave in življenja precej bolj zanima od tistih »normalnih« poti
otrok. In tu je še Metuljčica, krhka in nežna, vestna in vedno najbolj prizadevna
učenka. Metuljčkova zagnanost za lepotami življenja ga pripelje do težke situacije,
Metuljčica pa mu v njej nesebično pomaga. Srečen konec, končna pomiritev in
nesebično prijateljstvo, dela pravljico sončno, nežno in vedro.
Predstava Metuljček in metuljčica je bila doslej odigrana že več kot 330-krat po Sloveniji, Avstriji in Italiji in je na mednarodnem
festivalu LUTKOVNI PRISTAN v Mariboru prejela nagrado otroške žirije.

AVGUST

glasbeno-gledališka predstava
Klarisa Jovanović: STOJI MI LIPICA
Nastopa: Klarisa Jovanović
Trajanje: 40 minut
Predstava je primerna za otroke od štirih let dalje.
Polžek se odpravlja v brezje trgat šibice. Na poti sreča krojače, a ko jim pokaže roge, pobegnejo,
kot bi jim gorelo pod petami. Zdaj se polžek več nikogar ne boji. Pogumno se odpravi v svet in
dogodivščinam ni ne konca ne kraja. In koliko ohceti! Tam se ženijo ptički, tukaj komar pleše z
muho. Kaj, ko bi še sam poskusil srečo in zasnubil mlinarjevo hčerkico? Snubitev se izkaže za
polomijo, toda polžek se ne da…
Pevka Klarisa Jovanović del svoje ustvarjalnosti namenja otrokom. Glavni vir navdiha je slovenska ljudska pesem, ki v barvitih,
ritmiziranih aranžmajih na novo zaživi in v igrivi preobleki pritegne tudi mlade poslušalce.

AVGUST

lutkovna predstava
Rajko Šajnovič: NAJBOLJŠI CIGANSKI MUZIKANT, Gledališče BIČIKLETA
Nastopa: Brigita Leban
Trajanje: 30 minut
Predstava je primerna za otroke od treh let dalje.
Predstava nam razkrije od kod Romom taka ljubezen, posluh, strast in veselje do
glasbe. Mama Drvarka in oče Drvar sta imela pridnega in dobrega sina, ki sta mu
dala ime Muzikant, saj je silno ljubil glasbo. Družina je bila pridna in delovna, a
se je težko preživljala, saj jih ljudje, ker so bili Romi, niso marali in so jih povsod
preganjali. Ko je oče od težkega življenja zbolel in je bila mama globoko žalostna, je
Muzikant srečal vilo in ta jim je pomagala …

AVGUST

gledališko-lutkovna predstava
Alice Čop: SVINJSKI PASTIR, Lutkovno gledališče Velenje
Nastopata: Vanja Kretič in Mitja Švener
Trajanje: 30 min
Predstava je primerna za otroke od štirih let dalje.
Danski pravljičar Hans Christian Andersen je Svinjskega pastirja, zgodbo o razvajeni
princeski, ki je na koncu pošteno kaznovana, napisal leta 1841. Komaj 29 let pred
njim sta podobno pravljico, Kralja Drozgobrada, napisala brata Grimm, s to razliko,
da se pri njiju vse dobro konča in se princesa poboljša. Ker imamo radi srečne konce,
smo se odločili združiti obe pravljici v eno …

AVGUST

glasbena prireditev za mlade
SI VÜPAŠ?, Moira
Avtorica ideje in povezovalka dogodka: Moira.
Uspešna prekmurska pevka Moira se je preizkušala v različnih glasbenih zvrsteh,
v komercialni, pop, narodni, etno, jazz in dixieland glasbi, zdaj pa je srečna v pop
baladah. Pred leti je Moira zasnovala glasbeno prireditev »Si vüpaš?«, namenjeno
mladim, ki na svoji poti iščejo možnosti izražanja na umetniškem področju. Dogodek
je prvič zaživel v okviru našega festivala Soboško poletje in je tako že nekaj let njegova
stalnica. Tudi letos se bodo predstavili mladi iz Pomurja z avtorskimi skladbami ter
slovenskimi in tujimi uspešnicami. Tema prireditve je ljubezen, veselje, sreča, iskrenost, čustva in vrednote, ki jih v današnjem času
velikokrat zanemarjamo. Če pa te besede prihajajo iz src mladih ljudi, lahko upamo na boljši svet.
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