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dvorišc
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Spoštovani,
tudi to poletje bomo v našem mestu gostili številne imenitne glasbene
in gledališke dogodke iz Slovenije in tujine.
Pred nami sta že 13. festival SOBOŠKO POLETJE in 4. festival SKRITO DVORIŠČE,
na katerem se nam bo tudi letos pridružila Pokrajinska in študijska knjižnica
Murska Sobota z literarno-glasbenima večeroma KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI.
Prijazno vas vabimo na Trg kulture, v Gledališče Park,
na grajsko dvorišče in na skrito dvorišče v Slovenski ulici.
mag. Brigita Perhavec,
direktorica Zavoda za kulturo, turizem
in šport Murska Sobota

dr. Aleksander Jevšek,
župan Mestne občine
Murska Sobota

Organizatorji Soboškega poletje 2019

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. O morebitnih
spremembah vas bomo obveščali na spletni strani www.zkts-ms.si in na
Facebookovi strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota.
Besedila in fotografije so objavljena z dovoljenjem izvajalcev oz. njihovih
zastopnikov. Info: www.zkts-ms.si

Sponzorja Soboškega poletja
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grajsko dvorišče

20.00
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20.00

16. avgust
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23. avgust

PETEK
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20.00

30. avgust

PETEK

THE GOLDEN DIXIE BOYS
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20.00

Pihalni orkester PANTA REI, Belgija

SOBOŠKO POLETJE 2019 – sobotni program za otroke
6. julij

SOBOTA

CIRKUS KOLIBRIS, Čupakabra

Trg kulture

10.00

13. julij

SOBOTA

Ela Peroci: MUCA COPATARICA, Lutkovno gledališče FRU-FRU

Trg kulture

10.00

20. julij

SOBOTA

LISIČKA ZVITOREPKA, Lutkovno gledališče Velenje

Trg kulture

10.00

27. julij

SOBOTA

Ljudska/Petra Stare: TAKE LJUDSKE, Lutkovno gledališče Nebo

Trg kulture

10.00

3. avgust

SOBOTA

PIKA NOGAVIČKA IN GUSARSKI VAL, Zavod Enostavno Prijatelji

Trg kulture

10.00

10. avgust

SOBOTA

Ivo Andrić: ASKA IN VOLK ALI PLES ZA ŽIVLJENJE, koprodukcija

Trg kulture

10.00

17. avgust

SOBOTA

SI VÜPAŠ?, Mateja Ivanov Moira

Trg kulture

10.00

24. avgust

SOBOTA

Hans Christian Andersen: PALČICA, Lutkovno gledališče Velenje

Trg kulture

10.00

31. avgust
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SMEHLJAJOČE SE JABOLKO, Lutkovno gledališče Pupilla
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10.00

SKRITO DVORIŠČE 2019 – sobotni glasbeni večeri
6. julij

SOBOTA

IGGY BAND

pri Hranilnici prekmurskih dobrot

21.00

13. julij

SOBOTA

SIX PIEDS SUR TERRE in WILLY AMARAT, francoski večer pri Hranilnici prekmurskih dobrot

21.00

20. julij

SOBOTA

RATKO ZJAĆA & DENISE JANNAH

pri Hranilnici prekmurskih dobrot

21.00

27. julij

SOBOTA

SPOPAD HARMONIK

pri Hranilnici prekmurskih dobrot

21.00

3. avgust

SOBOTA

BALKAN DUO

pri Hranilnici prekmurskih dobrot

20.00

10. avgust

SOBOTA

V ISKANJU SANJ, ANA ČOP S SKUPINO

pri Hranilnici prekmurskih dobrot

20.00

17. avgust

SOBOTA

BALLADERO Z GOSTI

pri Hranilnici prekmurskih dobrot

20.00

24. avgust

SOBOTA

KFG BLUES TRIO

pri Hranilnici prekmurskih dobrot

20.00

24. avgust

SOBOTA

MOJCA

pri Hranilnici prekmurskih dobrot

20.00

KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI na Skritem dvorišču 2019, PiŠK M. Sobota
25. julij

ČETRTEK

DUO PONTE Z GOSTI: VRVOHODCI

pri Hranilnici prekmurskih dobrot

21.00

22. avgust

ČETRTEK

DNEVI POEZIJE IN VINA

pri Hranilnici prekmurskih dobrot

20.00

SOBOŠKO POLETJE 2019
JULIJ
ÊDNA
petek, 5. 7., ob 21.00 Zasedba: Tjaša Cigut – glas/klavir, Luka Sraka – kitara, Luka Ščavničar – kontrabas, Jasmina Dajčman –
Trg kulture saksofon, Blaž Korez – tolkala.

Êdna (prekmurski izraz za ena) predstavlja pet glasbenih svetov, združenih v edinstveno celoto, ki jo povezujeta
neverjetna glasbena kemija in strast umetniškega ustvarjanja. Zgodba Êdne se piše od leta 2014, ko je izšla
Tjašina zgoščenka Edno takšo bi rad. Mlade glasbenike je navdušila stara glasbena zapuščina Prekmurja in
Porabja.Ljudske pesmi dobijo v njihovi izvedbi novo unikatno preobleko. Osrednja tema v izbranih pesmih
je ženska s svojim položajem v družbi v preteklosti, predvsem pri spoznavanju in razumevanju medosebnih
odnosov. Êdna se je predstavila v slovenskem paviljonu na svetovni razstavi Expo v Milanu, nastopila na
27. mednarodnem festivalu noči v stari Ljubljani, festu Jenamena v Črenšovcih, festivalu Godibodi ter večkrat tudi v Porabju in v Avstriji. Je nagrajenka
razpisa Ljudska je kul 2016 (JSKD RS). Oktobra lani je izšla njihova prva zgoščenka Ajnc, cvaj, draj.

JULIJ
sreda, 10. 7., ob 20.00
Glasbena šola MS
četrtek, 11. 7., ob 20.00
Glasbena šola MS
petek, 12. 7., ob 20.00
grajsko dvorišče
ob dežju Glasbena šola
Murska Sobota

26. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR
GLASBENE MLADINE SLOVENIJE, MURSKA SOBOTA

Glasbena mladina Slovenije pripravlja poletne glasbene tabore že od leta 1976, potekali so v Seliščih, Vidmu
ob Ščavnici, Velenju, Kopru, Dolenjskih Toplicah, Gorenju nad Zrečami in Izoli. Udeležilo se jih je čez tisoč
mladih glasbenikov iz Slovenije, vse Evrope, Azije, Afrike in Amerike. Od leta 2013 poteka tabor v Murski
Soboti v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter Glasbeno šolo Murska Sobota.
Poletni glasbeni tabor bo letos namenjen mladim pianistom, skladateljem, harmonikarjem, violistom in
interpretom sodobne glasbe. Mentorja v razredu kompozicije bosta Dušan Bavdek in Nenad Firšt, razred
klavirja bo vodil Aleksandar Serdar, mentorica v razredu viole bo Maja Rome. Luka Juhart bo vodil razred harmonike in interpretacijo sodobne glasbe.
Koncerti udeležencev mednarodnega poletnega glasbenega tabora

JULIJ
MLADINSKI SIMFONIČNI ORKESTER REGIJE KOPENHAGEN – DUSIKA, DANSKA
četrtek, 11. 7., ob 21.00 Ustanovljen je bil leta 1988 in združuje 60 mladih glasbenikov, ki obiskujejo glasbene konservatorije in
grajsko dvorišče Kraljevo glasbeno akademijo v Kopenhagnu. Orkester vsako sezono organizira in izvede ob 8 do 10 koncertov
ter organizira koncertno turnejo z nastopi v tujini. Dobro delovanje orkestra se kaže v organizaciji letnih
koncertov na Danskem in gostovanju po državah, kot so Ferski otoki, Francija, Belgija, Nizozemska, Poljska,
Nemčija, Rusija, Estonija, Škotska, Češka in Avstralija.
Deluje pod umetniškim vodstvom dirigenta Christiana Ølanda, ki je eden najbolj vznemirljivih mladih
nordijskih talentov. V koncertni sezoni 2017/18 je debitiral z Danskim narodnim simfoničnim orkestrom in s
Kraljevskim švedskim orkestrom v stockholmski operi.

JULIJ
REGINA & KABUM
petek, 12. 7., ob 21.00 Zasedba skupine Kabum: Anže Burja – bobni, Kristijan Crnica – glas/kitara, Jure El Padrino – bas, Leon
Trg kulture Žunec – kitara/saksofon, Martin Jošt – kitara/glas.

Regina (Irena Jalšovec) je bila rojena v Murski Soboti, kjer je začela glasbeno ustvarjati v duetu Pupa in Rudi.
Solistično kariero je začela leta 1988, do danes je izdala 11 albumov. Leta 1996 je s skladbo Dan najlepših
sanj z zmago na slovenskem izboru za pesem Evrovizije na Norveškem zastopala našo državo. Od takrat so se
vrstili nastopi in nagrade na različnih glasbenih festivalih. Na Slovenski popevki je prvič nastopila leta 1998,
leto kasneje je prejela nagrado za najboljšo produkcijo, leta 2000 je po mnenju žirije zmagala, prejela je tudi
nagrado za najboljšo upodobitev videospota. Na Slovenski popevki je nastopila devetkrat. Leta 2007 je po mnenju strokovne žirije zmagala na Veseli jeseni,
prejela je tudi nagrado za najboljše narečno besedilo. Regino bo na tokratnem koncertu spremljala skupina Kabum, ki ustvarja moderno lahkotno glasbo
s pridihom starih slovenskih popevk.

JULIJ
RICARDO LUQUE & AMIGOS
petek, 19. 7., ob 21.00 Zasedba: Ricardo Luque – glas, Julije Njikoš – klavir, Tomica Rukljić – trobenta, Jurica Štelma – kontrabas,
Trg kulture Darko Horvat – kitara, Branimir Njikoš – timpani, Saša Provlekanov – kongi.

Ricardo Luque & Amigos so sedemčlanska zasedba, ki jo sestavljajo glasbeniki različnih generacij, združeni
z namenom negovanja tradicionalne afrokubanske glasbe, kot so bolero, guajira, cha cha in drugi slogi, ki so
bili pozneje v New Yorku stopljeni v globalno glasbeno gibanje glasbe salsa.
Glasbenike je zbral najbolj znani Venezuelec na Hrvaškem, fagotist, pevec, skladatej, član zagrebške
filharmonije in pihalnega ansambla ter pedagog Ricardo Luque, ki ga širša javnost najbolje pozna kot
glavnega pevca vsem znane hrvaške latinoskupine Cubismo. Sodeloval in igral je pri številnih glasbenih skupinah in dobil veliko glasbenih priznanj.
Tako v njihovem repetoarju najdemo nepozabne hite, kot so Beautiful Maria, El Cuarto de Tula, Suavecito, Cachita, Moliendo Cafe, Quizas, Son De La
Loma in druge, energije polne melodije.

JULIJ
LAUGH NOW – CRY LATER
sreda, 24. 7., ob 20.00 Mestna občina Murska Sobota v sodelovanju s srednjimi šolami iz občine že osmo leto sodeluje v mednarodnem
Gledališče Park mladinskem projektu, ki ga prirejajo v Ingolstadtu skupaj s partnerskimi mesti. 80 mladih iz mest Ingolstadt

(Nemčija) Györ (Madžarska), Opole (Poljska), Kragujevac (Srbija), Carrara (Italija) ter dijaki iz Murske
Sobote bodo v prvih poletnih tednih na intenzivnih vajah v Ingolstadtu pripravili gledališko-plesno predstavo,
se z njo predstavili tam in gostovali v Murski Soboti.
Ustvarjalci letošnjo predstavo SMEJ se zdaj – JOČI kasneje (LAUGH now – CRY later) opisujejo z besedami:
fokus, samozavest, ustvarjalnost, ravnotežje, domišljija, sodelovanje, integracija. Koreograf: Josef Eder.

JULIJ
JSB
petek, 26. 7., ob 21.00 Zasedba: Selma Veladžić – glas, Dejan Erceg – harmonika, Milan Bijeljac – kitara, Mladen Bijeljac – basovska kitara, Boris
Trg kulture Šprajc – bobni/tolkala in gosti.

Za imenom JSB se skrivajo glasbeniki, ki so v preteklih petindvajsetih letih v različnih zasedbah soustvarjali slovensko
glasbeno etnosceno. Na novo so se zbrali v projektu JSB z namenom, da skupaj raziskujejo in nadgrajujejo romsko glasbo
in njeno sinergijo z drugimi balkanskimi glasbenimi etnozvrstmi. Vsi ljubitelji energične in temperamentne glasbe bodo
zagotovo uživali v pestrem naboru skladb v izvedbi izvrstnih glasbenikov.

AVGUST
PIHALNI ORKESTER PANTA REI, BELGIJA
četrtek, 1. 8., ob 20.00 Panta Rei je pihalni orkester, ustanovljen leta 1995. Združuje štirideset nadarjenih in navdušenih glasbenikov,
grajsko dvorišče ki si prizadevajo ''iskati drug drugega v glasbi in deliti svojo strast s čim več ljudmi''.

Je orkester visokega standarda in nastopa na državnem prvenstvu v diviziji Honours, kjer sodelujejo najboljši
belgijski pihalni orkestri. Vsako leto organizira koncertno potovanje, bili so že v Franciji, Angliji, na
Madžarskem, v Avstriji, na Nizozemskem, v Grčiji in Španiji, letos pa organizirajo prvo koncertno potovanje v
Slovenijo. Dirigent je Jo Schelkens, ki je diplomiral na Koninklijkovem konservatoriju v Bruslju z magistrskim
študijem klarineta in glasbene vzgoje.

AVGUST
NOREIA – IRSKA GLASBA Z NAGLASOM
petek, 2. 8., ob 20.00 Zasedba: Anej Ivanuša – lesena flavta/irske piščali/galicijske dude/glas; Ana Novak – violina/glas/keltska
Trg kulture harfa; Gašper Šinkovec – akustična kitara/harmonika/glas; Stanči Škarja –kontrabas/glas; Robert Bone –

klarinet/irske piščali/irske dude/klavir/glas.
Noreia je petčlanska zasedba izkušenih mladih glasbenikov, ki preigravajo tradicionalne irske, škotske
in bretonske melodije, a ne vedno povsem tradicionalno. V zadnjem času skupina aktivno spaja »keltsko«
tradicijo z lastno dediščino – slovensko ljudsko glasbo, kar ustvarja unikaten in prepoznaven zvok.
V letu 2019 bodo izdali tretji album. Vedno pogosteje se pojavljajo na festivalskih odrih doma in v tujini (Irska,
Hrvaška, Italija, Avstrija, Češka, Nizozemska, Nemčija in Španija). Leta 2017 so bili v močni mednarodni konkurenci izbrani za nastop na največjem
festivalu keltske glasbe na svetu, festivalu Ortigueira v Španiji. V istem letu je skupina izdala drugi album Moments To Treasure, na katerem smo lahko
poleg tradicionalnih skladb prvič slišali tudi nekaj avtorskih pesmi.

AVGUST
KLAPA CAPRIS
petek, 9. 8., ob 20.00 Zasedba: Vinko Badžim, Edvin Panger, Milan Lever, Stevica Vujič, Jadranko Oblak, Bojan Šturm, Teo
Trg kulture Biloslavo in Marino Vižintin.

Prepevajo tradicionalne dalmatinske, istrske in tudi slovenske pesmi. V klapi najdemo Dalmatince in Istrane.
Čeprav delujejo šele štiri leta, imajo za seboj zavidljivo število koncertov in nastopov na raznih dogodkih po
Sloveniji, Hrvaški in v zamejstvu, gostovali so na televiziji in radiu RTV Slovenija ter v eni najbolj gledanih
oddaj Hrvaške televizije Lijepom našom. Kjer koli se pojavijo, poskrbijo za nepozaben klapski koncert.

AVGUST
MARKO BANDA IN PREKMURKE, PREKMURSKI VEČER
petek, 16. 8., ob 20.00 Zasedba: Andi Sobočan – cimbale, Boštjan Rous – klarinet/glas, Miha Kavaš – violina, Slavek Petek –
Trg kulture kontrabas/glas, Željko Ritlop – klarinet/glas, pevke: Valerija Žalig, Dorina Gujt, Irmice in Maruša.

Na predvečer 100. obletnice priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom
bomo na Soboškem poletju ta pomembni jubilej zaznamovali z našo najprepoznavnejšo etnoskupino Marko
banda, ki ohranja prekmursko ljudsko glasbeno izročilo, v katero zaradi zgodovinskih dejstev sodijo tudi
madžarske in pesmi iz drugih slovenskih pokrajin.
Banda ima v 29 letih delovanja za seboj številne nastope doma in v tujini, v Združenih državah Amerike, Argentini, Urugvaju, na Japonskem, v Italiji, Grčiji,
Nemčiji, Švici, BiH, Avstriji, na Hrvaškem, Češkem, Madžarskem in še kje.
Gostje na koncertu bodo prekmurske pevke, s katerimi Marko banda zadnja leta največ sodeluje in pojejo najlepše prekmurske ljudske pesmi.

AVGUST
TAKE NINE ORCHESTRA, VEČER SLOVENSKE POPEVKE
petek, 23. 8., ob 20.00 IN DRUGIH ZIMZELENČKOV
Trg kulture Zasedba: Tjaša Lesjak – glas, Franek Radolič – altsaksofon, Gregor Rous – tenorsaksofon, Milan Klemenčič

– baritonsaksofon, Zdenek Bily – trobenta/priredba skladb, Jernej Kolbl – trobenta, Jurij Ivanuša – trobenta,,
Alen Kranjc – bobni, Luka Škrilec – basovska kitara, Dejan Berden – klaviature, Staš Sukič – kitara.
Leta 1997 ustanovljena komorna skupina saksofonistov Gornja Radgona je prehodila milje dolg sprehod
med velikani jazzovskega ustvarjanja prejšnjega tisočletja. Na skupni poti so se prvotni zasedbi pridružili
glasbeniki pomurske glasbene scene, ki so ji podarili unikaten pečat, ta jo krasi še danes. Repertoar obsega
veliko legendarnih skladb iz obdobij, kot so big band, jazz , swing, dixieland in latinojazz. Zasedbo sestavlja enajst članov s poudarkom na pihalni sekciji
ob spremljavi ritmične osnove. Ob pridružitvi ženskega glasu Tjaše Lesjak je skupina dobila pravi big bandovski prizvok. Aranžmaji so delo alfa in omege
pomurske jazzovske scene – trobentača Zdeneka Bilyja.

AVGUST
petek, 30. 8., ob 20.00
Trg kulture

THE GOLDEN DIXIE BOYS

Zasedba: Igor Podpečan – pozavna, vodja; Damir Tkavc – trobenta; Mike Orešar – bendžo/kitara/vokal; Luka
Groboljšek – kontrabas; Franjo Maček – klarinet; Luka Jahn – bobni; Julija Lubej - glas.
V skupini so zbrani glasbeniki, ki sicer igrajo v drugih skupinah in različne glasbene zvrsti (Igor in zlati zvoki,
Alpski kvintet, Funk fu, Big band Zagorje, Oberlele Orchestra). So učitelji in študenti glasbe, vsi pa so veliki
ljubitelji tradicionalnega jazza. Poskušajo biti drugačni – poleg izvajanja skladb iz zlatega obdobja dixielanda
v ta stil preoblečejo tudi zanimive skladbe iz drugih glasbenih zvrsti. Tako nastajajo tudi priredbe slovenskih in
tujih zimzelenčkov, kot tudi aktualnih popovskih in rockovskih domačih uspešnic. Ne manjkajo niti predelave
skladb latina in countryja … tudi s petjem. Vse skupaj v našem programu zveni v slogu dixielanda, kot je zvenel v 60. letih prejšnjega tisočletja.

SOBOŠKO POLETJE 2019 – sobotni program za otroke
JULIJ
sobota, 6. 7., ob 10.00
Trg kulture

CIRKUS KOLIBRIS, ČUPAKABRA

»Žongliranje ni čarovnija! Hokus pokus, abrakadabra, prihaja Čupakabra.«
Dinamična cirkuška predstava, polna kaskaderskih čarovnij, klovnad, atraktivnih žonglerskih točk in
akrobacijskih glasbenih vložkov.
Ognjena žonglerska skupina Čupakabra deluje in ustvarja na cirkuškem področju ter od ustanovitve leta
2006 širi žongliranje in dobro voljo. Raje kot govori o sebi s predstavami nastavlja ogledalo svetu in snuje
pravljične zgodbe. Verjame, da je cirkus čarovnija, ki lahko spremeni svet – na bolje.

JULIJ
ELA PEROCI: MUCA COPATARICA, LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU
sobota, 13. 7., ob 10.00 Priredba in režija Irena Rajh, oblikovanje in izdelava lutk Marina Hrovatin, scenografija Irena Mrhar,
Trg kulture glasbena spremljava Marjan Kunaver (Andrej Adamek/Anže Virant), nastopa Irena Rajh (Ana Špik).

Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otrokom odnese copate. Otroci sklenejo poiskati mucin dom in svoje
copatke. V gozdu pa srečajo mnogo živali, ki muco tudi poznajo in s skupnimi močmi najdejo njeno hišico. Kdo
ve, ali bo muca otrokom vrnila njihove copatke …?
Lutkovna pravljica, pripovedovana z lutkami, ob živi glasbi in otroških pesmicah.

JULIJ
LISIČKA ZVITOREPKA, LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE
sobota, 20. 7., ob 10.00 Režija: Alice Čop; nastopata: Noemi Čop in Borut Ring.
Trg kulture Bi radi spoznali zares navihano lisičko? Živi v gozdu na robu planine in zelo rada nagaja drugim živalim. Kar je preveč, je

preveč, si nekega dne rečejo druge živali in se odločijo, da jo morajo nekako prelisičiti, da se bo poboljšala. Jim bo uspelo?
Predstava je nastala po motivih svetovnih bajk o zvitih lisicah. Otroci lahko z nastopajočimi zapojejo marsikatero slovensko
ljudsko ali ponarodelo pesmico.

JULIJ
LJUDSKA/PETRA STARE: TAKE LJUDSKE, LUTKOVNO GLEDALIŠČE NEBO
sobota, 27. 7., ob 10.00 Režija: Andrej Adamek; priredba: Petra Stare; likovna zasnova Andrej Štular; glasba Peter Kus; animacija Petra Stare,
Trg kulture Andrej Štular, Ksenija Ponikvar; produkcija Forum Ljubljana; koprodukcija Lutkovno gledališče Nebo, Mini teater.

Predstava Take ljudske je preplet rezijanske pripovedke Zajec dela za lisico ter slovenskih pregovorov, starih modrosti
in ljudske zvočnosti. V predstavi se živali obnašajo kot ljudje – ene so delavne in vztrajne, druge se delu raje izognejo in
obenem poskrbijo, da ga namesto njih opravi kdo drug. Kombinacija igre, namiznih marionet in gledališča predmetov
v predstavi, kjer pregovor kdor dela, ima, kdor ne dela, nima še vedno drži.

AVGUST
PIKA NOGAVIČKA IN GUSARSKI VAL, ZAVOD ENOSTAVNO PRIJATELJI
sobota, 3. 8., ob 10.00 Igrata: Senta Lavrič (Pika Nogavička); Uroš Lavrič (gusar Val); scenografija in kostumi Mateja Jelen, Nataša
Trg kulture Hrabar in Janez Lavrič; produkcija Zavod Enostavno Prijatelji.

Pomorska pustolovščina gusarja Vala in Pike Nogavičke otroke dvigne na noge. Pogumni gusarski kapitan Val
je našel strgan starodaven zemljevid, ki vodi do otoka zakladov. Medtem ko išče manjkajoči del zemljevida, mu
načrte prekriža najmočnejša, najbolj zabavna in najpogumnejša punca na svetu – Pika Nogavička.

AVGUST
IVO ANDRIĆ: ASKA IN VOLK ALI PLES ZA ŽIVLJENJE,
sobota, 10. 8., ob 10.00 KOPRODUKCIJA MESTNEGA GLEDALIŠČA PTUJ,
Trg kulture GLEDALIŠČA LABIRINT, DRUŠTVA LUTKOVNIH USTVARJALCEV LJUBLJANA

Izvajalka: Lidija Sušnik; režija Saša Jovanović; koreografija Alja Kapun; glasba Milko Lazar; lutke in scena Barbara
Bulatović.
V ovčjem svetu, kjer se rodi ovčica Aska, velja umetnost za nekaj popolnoma nekoristnega in nepotrebnega. Še posebno
nekoristna in neumna se v ovčjem svetu zdi ideja, da bi se ovčica lotila študija baleta. Vendar je Aska povsem posebna ovčica,
posebno nemirna in prav nikoli se ne uspe ravnati po togih pravilih, ki jih postavlja ovčja družina. Tako se mati ukloni njeni
želji in jo vpiše v baletno šolo. Ko Aska prav na dan, ko z uspehom konča prvi razred baletne šole, sreča strašnega volka, je
skorajda gotovo, da je njeno življenje končano. Vendar pa Aska z nagonskim vzgibom začne pred strašnim volkom plesati ter
ga s svojim gibanjem popolnoma očara.

AVGUST
SI VÜPAŠ?, MATEJA IVANOV MOIRA
sobota, 17. 8., ob 10.00 Soboško poletje in prireditev Si vüpaš?, ki jo vodi Mateja Ivanov Moira, že več kot desetletje z roko v roki dajeta
Trg kulture priložnost mladim, da se izrazijo s pesmijo in plesom.
Mladi potrebujejo izzive, odrasli pa smo dolžni spodbujati njihov ustvarjalni duh, da nikoli ne ugasne.
S posebnim izborom pesmi bomo počastili 100. obletnico priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih
Slovencev z matičnim narodom.

AVGUST
HANS CHRISTIAN ANDERSEN: PALČICA, LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE
sobota, 24. 8., ob 10.00 Režija in scenarij: po motivih istoimenske pravljice H. Ch. Andersena Alice Čop; scena Kajetan Čop; lutke
Trg kulture Kilian Čop; glasba Gorazd Planko; kostumografija Noemi Čop; nastopata Noemi Čop in Ana Rotovnik.
Palčica ni navadna deklica – rojena je iz čarobnega cveta in manjša kot palec. Zato njeno mamico skrbi, da
je prekrhka in ji raje ne dovoli ven. A radovedna Palčica čisto preveč hrepeni po tem, da bi spoznala čudovit
zunanji svet in se nekega dne izmuzne na vrt. Ne ve, da bo kar kmalu srečala tako dobronamerna bitja kot
zahrbtne nepridiprave, in njeno potovanje bo daljše in težje, kot je pričakovala. Veliko se bo morala naučiti o
sebi in svetu. Toda, ali bo tudi našla svojega princa?

AVGUST
SMEHLJAJOČE SE JABOLKO, LUTKOVNO GLEDALIŠČE PUPILLA
sobota, 31. 8., ob 10.00 Režija: Petra Kavaš in Sabina Šinko; strokovni nasveti Rita Bartal Kiss; likovna podoba Sabina Šinko; glasba Filip
Trg kulture Gal; tehnika Milan Gal; igra Petra Kavaš.

Nekje na svetu je bilo kraljestvo, ki ga je začaral zlobni čarovnik. Med ljudi je zasejal slabo voljo, zato se ni nihče
več smejal. Kraljeva najmlajša hči Valentina je sklenila, da bo poiskala rešitev. Ker pa je sama ni našla, je njen
oče objavil razglas. Obljubil je, da bo dal svojo najmlajšo hčer za ženo tistemu mladeniču, ki mu bo prinesel
smehljajoče se jabolko. Valentina je prišla v roke nenavadnega mladeniča. Njena pot ni bila lahka, a v mislih si je
ves čas ponavljala: »Smehljajoče se jabolko bo vse rešilo. V kraljestvo vrnil se bo smeh in dobra volja pri ljudeh.«

SKRITO DVORIŠČE 2019 – sobotni glasbeni večeri
JULIJ
sobota, 6. 7., ob 21.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

IGGY BAND

Zasedba: Ivana Galić – glas, Darko Horvat – kitara, Neven Resnik – klavir, Nenad Resnik – električna kitara, Mario
Jagec – bas/saksofon.
Ivana Galić (Iggy) je vsestranska pevka iz Zagreba, ki spretno kombinira tehniko klasične glasbene izvedbe s tehniko
popularnih žanrov. Iz solopetja je magistrirala na prestižnem Royal College of Music v Londonu. Kot solistka in članica
zborov je nastopala na številnih odrih na Hrvaškem in Norveškem, v Italiji, Avstriji, Franciji, Belgiji, Veliki Britaniji,
Nemčiji, ZDA, Keniji in Sloveniji. Nekaj let je bila stalna članica opernega ansambla Hrvaškega narodnega gledališča v
Zagrebu, zadnjih šest let nastopa v duetu ali s skupino ter dobiva priznanja in nagrade na tekmovanjih doma in po svetu
(najboljša izvedba gospelovskega bluesa, Los Angeles 2016; prva nagrada v kategoriji tradicionalne glasbe v New Yorku in nastop v sloviti dvorani Stern/
Perelman v Carnegie Hallu ...). Pravkar se pripravlja na gostovanja, ki bodo med drugim v Latinski Ameriki, Nemčiji, Belorusiji in Latviji. Okrog sebe je zbrala
izvrstne glasbenike, ki jo bodo spremljali tudi na nastopu v Murski Soboti.

JULIJ
sobota, 13. 7., ob 21.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

SIX PIEDS SUR TERRE IN WILLY AMARAT, FRANCOSKI VEČER

JULIJ
sobota, 20. 7., ob 21.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

RATKO ZJAČA & DENISE JANNAH

JULIJ
sobota, 27. 7., ob 21.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

SPOPAD HARMONIK, MIHA DEBEVEC IN DEJAN KUŠER

AVGUST
sobota, 3. 8., ob 20.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

Glasbena skupina Trio six pieds sous terrre je nastala spomladi 2015 iz dela rockovske skupine. Élisa, Pierre
in Romain ustvarjajo intimne francoske pesmi, kjer dve kitari in tolkala podpirajo besedila, ki so jih navdihnili
človek in narava.
Willy Amarat je beatboxer (glasovni tolkalec), ki izjemno uspešno meša različne glasbene žanre. Po delu s
klasičnimi in sodobnimi glasbeniki, skupnostjo za elektronsko glasbo v Londonu, bo za to priložnost pripravil
nastop: soloizvedbo glasovnih tolkal, v katerem bo na svoj način pregledal nekatere glasbene standarde.
Zasedba: Denise Jannah – glas; Ratko Zjača – kitara.
Denise Jannah, po mnenju kritika časopisa Village voice »preprosto ena najboljših jazzovskih pevk v zadnjih
petindvajsetih letih«, je doma iz Surinama. Študirala je na konservatoriju v Hilversumu na Nizozemskem. Doslej
je za znamenito založbo Blue note records posnela pet albumov. Kar sedemkrat je nastopila na Severnomorskem
festivalu jazza ter gostovala po vsem svetu. Med drugim je pela predsednikom držav in kronanim glavam. Leta
2009 jo je nizozemska kraljica povzdignila v vitezinjo. Revija Down beat je opisala njen glas kot »imeniten,
bogat, samozavesten in poln iskrenosti, ki ji snemalna umetelnost ni ničesar odvzela«. Kitarist Ratko Zjača nastopa in snema z najvplivnejšimi glasbeniki
sodobnih jazzovskih smeri. Znan je kot vsestranski umetnik, glasbeni individualist. V mladosti so ga zaznamovali Bach, Beethoven in Jimi Hendrix. Po študiju
v Zagrebu si je obzorje razširil pod mentorstvom številnih mojstrskih glasbenikov na konservatoriju v Rotterdamu, zatem pa še v New Yorku.
Zasedba: Miha Debevec – diatonična harmonika; Dejan Kušer – klasična harmonika.
Miha Debevec je večkratni absolutni zmagovalec v igranju na diatonično harmoniko na nekaterih
najprestižnejših tekmovanjih na svetu. Med vidnejšimi nastopi v zadnjem obdobju velja omeniti koncerte v
New Yorku, Bruslju, Berlinu, Stockholmu, na Floridi in v Teksasu.
Dejan Kušer je magistriral na ljubljanski Akademiji za glasbo. Sodeloval je z mnogimi komornimi zasedbami,
med drugim pod mentorstvom Tomaža Lorenza. Kot profesor harmonike svoje glasbeno znanje prenaša na
mlajše generacije. Izvajalca dosegata prepoznaven glasbeni izraz z občuteno interpretacijo in virtuoznim obvladovanjem glasbila, glasba prerašča tudi
v druge, za ti dve glasbili zahtevnejše glasbene zvrsti. Z združitvijo obeh vrst harmonik (diatonične in klasične) so postale glasbene možnosti tako rekoč
neomejene. Njun opus obsega priredbe od klasične in popularne ter vse do etnoglasbe z najrazličnejših koncev sveta.

BALKAN DUO, ETNOGLASBA SVETA

Zasedba: Vasko Atanasovski – flavta/saksofon/glas; Zoran Majstorović – kitara/oud/glas.
Glasbena poslastica dveh prekaljenih mojstrov, ki v svojem zvoku spajata desetletja izkušenj ustvarjanja
ter preigravanja od klasične glasbe in jazza do tradicionalne glasbe in rocka. Močni glasbeni osebnosti
uporabljata svoj bogat instrumentarij za ustvarjanje različnih zvočnosti, ki potujejo od njunih avtorskih
skladb do tradicionalnih pesmi, izhajajočih iz različnih kultur sveta ter z glasbo Balkana kot nosilko njunega
repertoarja. Vasko Atanasovski: saksofonist in flavtist je eden najbolj vsestranskih in kreativnih slovenskih
skladateljev in glasbenikov, znan po sodelovanjih s svetovno znanimi jazzovskimi, rockovskimi in klasičnimi glasbeniki ter mojstrskim pristopom do vseh
glasbenih stilov. Izdal je 13 albumov. Zoran Majstorović: jazzovski glasbenik, kitarist, multiinstrumentalist, aranžer in skladatelj. Je prejemnik številnih
nagrad, igra v več orkestrih ter sodeluje in nastopa z mnogimi domačimi, hrvaškimi ter svetovno znanimi glasbeniki.

AVGUST
sobota, 10. 8., ob 20.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

V ISKANJU SANJ, ANA ČOP S SKUPINO

AVGUST
sobota, 17. 8., ob 20.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

BALLADERO Z GOSTI

AVGUST
sobota, 24. 8., ob 20.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

KFG BLUES TRIO

AVGUST
sobota, 31. 8., ob 20.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

MOJCA

Zasedba: Ana Čop – glas, Rok Zalokar – klavir, Peter Smrdel – kontrabas, Žiga Smrdel – bobni.
»V iskanju sanj« je projekt mlade jazzovske pevke Ane Čop, ki se je odločila, da se bo tokrat posvetila
aranžiranju slovenske glasbe. Projekt zajema izbor Aninih najljubših slovenskih skladb, ovitih v jazzovske
zvoke. Polovico repertoarja sestavljajo skladbe, ki so že nekaj časa v njenem življenju in so ji zelo blizu, za
ostalo polovico pa je izbrala bolj raziskovalni pristop. Dotaknila se je tako slovenske popevke, ljudske pesmi,
poezije, popa kot manj znane novejše slovenske glasbe. Tokrat bo projekt predstavila z razširjenim programom,
ki vključuje tudi skladbe s širšega balkanskega območja.
Zasedba: Dominik Bagola – klavir; Boštjan Gradišek – bobni; Jernej Kržič – basovska kitara; Martin Lunder
– električna kitara, gosti.
Balladero po krajšem premoru nadaljuje predstavitve svojih novosti in koncerte. Novo poglavje pestre
avtorske poti je napovedal s sveže izdano orkestrsko balado Še živim v duetu z Jadranko Juras, s katero sta že
sodelovala pri skladbi Če bi. Ta je bila izbrana tudi za popevko tedna na Valu 202, kjer se je Balladero s hitom
Zlati časi, najbolj predvajano skladbo leta 2016, že uspešno predstavil širšemu občinstvu.
Balladero je prekaljeni avtor in stari znanec koncertnih odrov. Ob albumu Perfect You, ki je bil leta 2016
izbran tudi za ploščo leta po izboru 24ur.com, se je uspešno predstavil že s prvencem Club Deuce (prejemnik MTV Adria video gold award, polfinalist
International Songwriting Competition). Zveste poslušalce ob dovršeni studijski produkciji pridobiva tudi na koncertih, kjer ga odlikuje unikaten avtorski
slog, s polnokrvno mešanico klavirja, prodornega glasu in udarnih aranžmajev spremljevalcev.
Zasedba: Mike Kindred – klavir/glas; Joe Fonda – basovska kitara; Emil Gross – bobni.
KFG BLUES TRIO znova prihaja na turnejo v Evropo, tokrat je na svojo pot vključil tudi Mursko Soboto.
Mike Kindred je človek bluesa. V zadnjih tridesetih letih je delal z legendami bluesa, kot so Stevie Ray in
Jimmie Vaughan, Lou AnnBarton, Lightnin' Hopkins, Big Mama Thornton, James Cotton, Johnny Clyde
Copeland, Gatemouth Brown in Delbert McClinton.
Joe Fonda je izvrsten mednarodni jazzovski umetnik, ki je koncertiral z legendami bluesa, kot so Debbie Davies, Buddy Guy, Koko Taylor in Los Lobos.
Emil Gross je mlad multiinstrumentalist, ki živi in dela na Dunaju. Najbolje se znajde med bobnom in basom, funkom, jazzom in avantgardo.
Zasedba: Mojca Prejac – glas/akustična kitara; Domen Gnezda – električna kitara/akustična kitara; Robert
Ožinger – klaviature; Luka Herman Gaiser – basovska kitara/kontrabas; Jože Zadravec – bobni/tolkala.
Mojca Prejac, pevka in kitaristka glasbene skupine Mojca, je končala Srednjo glasbeno in baletno šolo
Maribor, Akademijo za glasbo v Ljubljani pa leta 2004. Odskočna deska zanjo je bila udeležba na 12. festivalu
kantavtorjev v Rušah, na katerem je zmagala. Po zmagi na Kantfestu se je še bolj posvetila ustvarjanju
avtorske glasbe in k sodelovanju povabila še kitarista Domna Gnezdo. Skladbe so dobivale novo podobo, ob
tem je sestavila ekipo glasbenikov, s katerimi danes deluje v stalni zasedbi. Mojčine skladbe in besedila so
odraz razmišljanj, občutenj in uvidov različnih življenjskih obdobij. Mojca pravi, da so zrcalo časa, v katerem so nastajale. V besedilih se pogosto vrača v
preteklost, vendar z optimizmom zre v prihodnost. Poslušalce nagovarja k razumevanju odnosov med ljudmi, ljubezni in prijateljstvu.

KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI na Skritem dvorišču 2019, PiŠK M. Sobota
JULIJ
četrtek, 25. 7., ob 21.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

DUO PONTE Z GOSTI: Vrvohodci, koncert uglasbene poezije

AVGUST
četrtek, 22. 8., ob 20.00
pri Hranilnici
prekmurskih dobrot

DNEVI POEZIJE IN VINA, literarno-glasbeni večer

Zasedba: Alja Petric – glas; Damjan Stanišić – kitara; Jernej Hanc – kitara; Petra Onderufova – violina; Ilj
Pušnik – kontrabas.
Začelo se je, ko sta se pesnici Simona Solina in Magdalena Svetina Terčon odločili preplesti svoje misli z
dopisovanjem v verzih. V želji, da svojim pesnitvam najdeta protiutež, sta k sodelovanju povabili še Alberta Halásza
in nastala je pesniška zbirka Vrvohodci. Pesmim je barvite melodije, prirejene za glas in kitaro, dodal Duo Ponte.
Glasbenika Alja Petric in Damjan Stanišić sta skozi leta sodelovanja ustvarila svojevrsten umetniški izraz in albumu Vrvohodci nadela poseben glasbeni
pečat. Projekt je bil marca 2018 v sodelovanju z glasbenimi gosti in dramsko igralko Milado Kalezić premierno predstavljen v Klubu Cankarjevega doma
in potem na različnih koncertnih prizoriščih po Sloveniji. Večer bo prežet s poezijo in uglasbenimi deli pesniške zbirke Vrvohodci.
Pesniški gostje: Ilija Trojanow (Nemčija/Bolgarija), Lou Raoul (Francija); Monika Rinck (Avstrija), Denis
Škofič (Slovenija). Glasba: Samo Budna & Band (Samo Budna – glas/kitara; Dejan Berden – klavir, Rok Škrlj
– basovska kitara, Urban Krč – bobni, Rajko Marjanovič – električna kitara/glas).
V Knjižnico pod zvezdami prihaja v goste festival Dnevi poezije in vina, ki združuje umetnike, vinarje in
radovedneže z vsega sveta. Prisluhnili bomo neponovljivemu pesniškemu branju mednarodno priznanih
pesnikov. Lanskoletnemu vileniškemu nagrajencu bolgarskega rodu Iliji Trojanowu, francoski performerki Lou
Raoul in unikatni avstrijski pesnici Moniki Rinck se bo pridružil slovenski pesnik Denis Škofič. Za glasbeno obogatitev bo poskrbela glasbena skupina Samo
Budna & Band. Za epilog pa v duhu festivala obljubljamo tudi vinsko pokušino z lokalnimi vinarji.

