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Pridružujemo si pravico do spremembe programa. O morebitnih 
spremembah vas bomo obveščali na spletni strani 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

Spoštovani, 
v veliko veselje organizatorjev in izvajalcev bomo tudi to poletje v našem mestu gostili mnogo imenitnih glasbenih in 
gledališko-lutkovnih dogodkov. Pred nami je že 16. festival SOBOŠKO POLETJE in 7. festival SKRITO DVORIŠČE v 
organizaciji Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Na Skritem dvorišču se nam bo tudi letos pridružila 
Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota z literarno-glasbenima večeroma KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI.

Prijazno vabljeni na Trg kulture, Skrito dvorišče in v koncertno dvorano Glasbene šole Murska Sobota.

SOBOŠKO POLETJE 2022
1. julij PETEK BATISTA CADILLAC Trg kulture 21.00
8. julij PETEK BIG BAND ČAKOVEC & IVANA GALIĆ, Hrvaška  Trg kulture 21.00
14. julij ČETRTEK GLASBENA MLADINA SLOVENIJE Glasbena šola Murska Sobota 20.00
15. julij PETEK GLASBENA MLADINA SLOVENIJE Glasbena šola Murska Sobota 20.00
15. julij PETEK DOROJA Z GOSTI – 40 Trg kulture 21.00
22. julij PETEK LPS – LAST PIZZA SLICE Trg kulture 21.00
29. julij PETEK SEKOU KOUYATE EXPERIENCE, Gvineja Trg kulture 21.00
5. avgust PETEK WIYAALA, Gana, Slovenija Trg kulture 20.00
  SIX ONE FIVE COLLECTIVE, ZDA Trg kulture 21.30
12. avgust PETEK KLAPA CAPRIS Trg kulture 20.00
19. avgust PETEK HELP! A BEATLES TRIBUTE Trg kulture 20.00
26. avgust PETEK ŠPIRIT Trg kulture 20.00

SOBOŠKO POLETJE 2022 – program za otroke
2. julij SOBOTA NANA, MALA OPICA, Lutke Velenje Trg kulture 10.00
9. julij SOBOTA O BELEM MUCKU, KI JE BIL ČISTO ČRN, Lutkovno gledališče FRU-FRU Trg kulture 10.00
16. julij SOBOTA TO NI PIKA, Hiša otrok in umetnosti Trg kulture 10.00
23. julij SOBOTA CIRKUS HOKUS POKUS, čarodej Sam Sebastian Trg kulture 10.00
30. julij SOBOTA VIDKOVA SRAJČICA, Lutkovno gledališče FRU-FRU Trg kulture 10.00
6. avgust SOBOTA OPICA IN KAPITAN TAN TAN, Miškino gledališče Trg kulture 10.00
13. avgust SOBOTA CIRKUS GANIBILO, Lutkovno gledališče Pupilla Trg kulture 10.00
20. avgust SOBOTA PETER NOS, Lutke Velenje Trg kulture 10.00
27. avgust SOBOTA PESMICE S PODSTREŠJA, Miškino gledališče Trg kulture 10.00

SKRITO DVORIŠČE 2022
2. julij SOBOTA WCKD NATION Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 21.00
9. julij SOBOTA BOSSA DE NOVO Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 21.00 
16. julij SOBOTA NATALIJA TUMPEJ IN Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 21.00 
  JOŽE ZADRAVEC JAZZ KVARTET
23. julij SOBOTA JAN KUS & THE SLAVO RICAN ASSEMBLY Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 21.00 
  FEAT. VESNA PISAROVIĆ
30. julij SOBOTA ZALA SMOLNIKAR – ZÁLI & BAND Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 21.00 
6. avgust SOBOTA VID JAMNIK – RATKO ZJACA Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 20.00 
  NEW EUROPEAN QUARTET
13. avgust SOBOTA MASCARA QUARTET Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 20.00 
20. avgust SOBOTA DUO ANDREJ OFAK in BORUT MORI Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 20.00
27. avgust SOBOTA VALTEREGO Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 20.00

KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI na Skritem dvorišču 2022, PiŠK M. Sobota
28. julij ČETRTEK BELETRININI TRUBADURJI Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 21.00
  Z UROŠEM PERIĆEM IN MAJO KEUC
25. avgust ČETRTEK DNEVI POEZIJE IN VINA Dvorišče Hranilnice prekmurskih dobrot 20.00 

SOBOŠKO POLETJE 2022
JULIJ
petek, 1. 7., ob 21.00 

Trg kulture

BATISTA CADILLAC 
Zasedba: Urban Lutman (glas), Matija Koritnik (kitara, glas), Primož Hudoklin (kitara), Jakob Zlatinšek 
(klaviature), Sebastjan Podlesnik (basovska kitara), Enos Kugler (bobni)
Jedro danes šestčlanske zasedbe Batista Cadillac že od malih nog predstavljata pevec Urban Lutman in 
kitarist Matija Koritnik, ki sta se med drugim kalila tudi v šovu Slovenija ima talent. Njun preplet soula, 
funka, rocka in bluesa je poleg vedno večjega števila poslušalcev pritegnil tudi druge domače izvajalce – 
sprva Thomasa Marcha za skladbo Neviden (Ali veš, da me ljubiš?), nato pa še funkovske jazzerje P’Jays, 
ki so se pridružili zasedbi ob koncu leta 2019. Skladbe, kot so Pust me do besede, Magnolije in Generacija 
neba, so bile popevke tedna na Valu 202. Po sporazumnem razhodu s P’Jays sta se ustanovna člana Batista Cadillac okrepila z novo zasedbo 
ter se z njo podala na natečaj EMA, kjer so se s skladbo Mim pravil brez težav prebili do finala in tam zasedli visoko drugo mesto.

JULIJ
petek, 8. 7., ob 21.00 

Trg kulture

BIG BAND ČAKOVEC & IVANA GALIĆ, Hrvaška
Nastopajoči: Big Band Čakovec, Ivana Galić (vokal), Commi Balde (djembe)
Dirigent: Mario Jagec
Big Band Čakovec je bil ustanovljen leta 1995. V kratkem času je orkester dosegel visoko kakovost in se uvršča med 
vodilne orkestre v regiji. Imajo številne nastope in sodelujejo na festivalih v domovini in tujini. Sodelujejo z znanimi 
domačimi in tujimi glasbeniki: Boškom Petrovićem, Sašom Nestorovićem, Primožom Grašićem, Ratkom Divjakom, 
Zdenko Kovačićek, Jimmyem Stanićem, Jasno Bilušić, Silvijem Gabrielom, Curbellom Hortom, Ivano Galić, 
Vlatkom Stefanovskim … Posneli so tri zgoščenke, Hrvaška nacionalna televizija pa je o njih posnela več oddaj. 
Repertoar Big Banda Čakovec sestavljajo znani jazzovski standardi, latinskoameriške, popularne in tradicionalne 
skladbe, prirejene za big band, ter avtorske kompozicije Ladislava Varge in Maria Jagca.

JULIJ
četrtek, 

14. 7., ob 20.00

petek, 15. 7., ob 20.00 
Glasbena šola 

Murska Sobota

28. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR 
GLASBENE MLADINE SLOVENIJE, MURSKA SOBOTA
Glasbena mladina Slovenije pripravlja poletne glasbene tabore že od leta 1976. Udeleženci so številni 
mladi glasbeniki iz Slovenije, Evrope, Azije, Afrike in Amerike. Od leta 2013 tabor poteka v Murski 
Soboti v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter Glasbeno šolo Murska 
Sobota. Poletni glasbeni tabor je letos namenjen mladim skladateljem, violistom, godalnim komornim 
zasedbam, pevcem in publicistom. Letošnji mentorji so Dušan Bavdek, Nenad Firšt, Maja Rome, Tatjana 
Vasle in Zoran Bičanin. Glasbeniki bodo rezultate svojega intenzivnega dela v Murski Soboti predstavili 
na dveh koncertnih večerih.

JULIJ
petek, 15. 7., ob 21.00 

Trg kulture

DOROJA Z GOSTI – 40
Zasedba: Dorina Gujt (glas, flavta), Roman Kovačič (glas, kitara), Janez Žekš (glas, kitara, orglice)
DOROJA je soboška glasbena skupina, ki daje poseben pečat vsakemu svojemu koncertu. Ko na odru 
sprostijo pozitivno energijo in vključijo humor, te preprosto zasvojijo. Znani so po tem, da se včasih 
tudi »zmejšajo«, vendar vsako napako zakrijejo s karizmo in humorjem. Za skupino je lepo število 
avtorskih skladb, ena njihovih največjih uspešnic pa je zagotovo Marihuana. Skupina DOROJA je 
tako ekscentrična, da se ni hotela nikoli pretirano izpostavljati na glasbeni sceni. Kariero so gradili na 
dobrem odnosu s publiko. Iz obiskov in razpoloženja na njihovih koncertih izhaja, da jim to tudi vedno 
uspeva, kar jim veliko pomeni. Glasbena skupina že 40 let nastopa v originalni zasedbi.

JULIJ
petek, 22. 7., ob 21.00 

Trg kulture

LPS – LAST PIZZA SLICE
Zasedba: Filip Vidušin (glas), Gašper Hlupič (bobni), Mark Semeja (električna kitara), Zala Velenšek 
(basovska kitara, tenor in altovski saksofon), Žiga Žvižej (elektronske klaviature)
Skupina LPS (Last Pizza Slice) je nastala decembra 2018 v učilnici za glasbeno vzgojo Gimnazije Celje 
center. Fantje in dekle so svoj talent pokazali z zmago na EMI, ki jih je peljala na veliki oder Evrovizije 
v Torino. S svojo suverenostjo na odru in odlično glasbo so pravi magnet za mlade po vsej Sloveniji.

JULIJ
petek, 29. 7., ob 21.00 

Trg kulture

SEKOU KOUYATE EXPERIENCE, Gvineja
Zasedba: Sekou Kouyate (kora, glas), Igor Leonardi (kitara), Tadej Kampl (bas), Janez Gabrič (bobni), 
Lazaro Hierezuello (tolkala)
Gvinejski mojster Sekou Kouyate je izumitelj elektrificirane kore, 21-strunske afriške harfe, in velja za enega 
največjih virtuozov tega glasbila na svetu. Zakoreninjen v svojih zahodnoafriških tradicijah in pod vplivom 
sodobnega bluesa, soula, funka in jazza potuje v sodobno glasbo z vsega sveta. Osupljiva hitrost igranja in 
uporaba raznih kitarskih efektov mu je prislužila vzdevek afriški Jimmy Hendrix. Slovenija ga že pozna, saj je 
pred leti veliko nastopal s slovensko spremljevalno skupino in posnel tudi albuma Dia in Live in MB.

AVGUST
petek, 5. 8., ob 20.00 

Trg kulture

WIYAALA, Gana, Slovenija 
Zasedba: Wiyaala (glas), Miha Petric (kitara), Nejc Škofic (klaviature, glas), Jošt Lampret (basovska 
kitara), Lazaro Amed Zumeta (tolkala), Žiga Kožar (bobni)
Wiyaala, kar v pevkinem maternem jeziku sissala pomeni tisti, ki naredi, je večkrat nagrajena glasbenica 
iz Funsija, severozahodnega dela Gane. Njeno ustvarjanje se povezuje z zahodnoafriško tradicionalno 
glasbo in sodobno afriško popularno glasbo. Wiyaala je afriška zvezda, ki s svojo neustavljivo odprtostjo 
občinstvo vedno navduši in navda z ljubeznijo. Wiyaala je prejela priznanja WOMAD UK, The 
Commonwealth Games 2018, The African Union. Nastopila je na mnogih festivalih po Evropi. Pevka 
sama oblikuje in šiva oblačila, ki jih nosi na nastopih. V svoji vasi je zgradila umetniško središče, hišo za goste in restavracijo, kjer prireja 
festivale in dogodke, ki vaške otroke spodbujajo k ustvarjanju s ciljem, da bi okrepili svojo samozavest.

ob 21.30 
Trg kulture

SIX ONE FIVE COLLECTIVE, ZDA
Zasedba: Nicole Witt, Michael Logen, Jamie Floyd, Sarah Darling
Skupina Six One Five Collective je skupen kreativni projekt štirih glasbenikov, ki ustvarjajo mešanico 
countryja, folka in popa. Njihov zvok, ki ga zaznamujejo izrazite harmonije, mojstrski glasovi in 
solistični vložki, spominja na velikane ameriške glasbe, kot so Fleetwood Mac, Little Big Town in drugi. 
Njihovi nastopi so eklektična mešanica avtorskih skladb, uspešnic, napisanih za druge izvajalce, in 
udarnih pesmi, ki so postale zaščitni znak skupine. Six One Five Collective so nastopali po vsem svetu in 
bili predskupina izvajalcem, kot so Lennon Stella, John Legend, India Arie, John Hiatt, Kenny Chesney 
in drugi. Nastopili so na znamenitem glasbenem odru Grand Ole Opry in bili na več turnejah v tujini. 
Člani skupine ustvarjajo tudi pesmi za izvajalce, kot so Kelly Clarkson, Steven Tyler, Kesha, George 
Strait, ter za televizijske nanizanke, kot so Nashville, Parenthood, Selling Sunset, in Love Island.

AVGUST
petek, 12. 8., ob 20.00 

Trg kulture

KLAPA CAPRIS
Zasedba: Vinko Badžim, Edvin Panger, Milan Lever, Stevica Vujić, Jadranko Oblak, Bojan Šturm, Teo 
Biloslavo, Marino Vižintin
Nastanek skupine sega v leto 1992, ko je Tomislav Veršić zbral skupino nadarjenih srednješolcev na 
podstrešju gimnazije, kjer so začeli s klapskim petjem. Istega leta so tudi prvič javno nastopili v splitski 
cerkvi. Prvi nastop na festivalu dalmatinskih klap v Omišu so uspešno opravili leta 1994. Sčasoma je 
klapa iz gimnazijske prerasla v pravo dalmatinsko klapo, ki je nastopila na številnim festivalih, obvezno 
pa so sodelovali na omiškem. V letih 2006, 2007 in 2008 so tako trikrat zapored postali absolutni 
zmagovalci tega festivala. Vrhunec in preboj so leta 2012 dosegli z uspešnico Ne diraj moju ljubav, ki je postala največji hit klapske glasbe. 
Njihove uspešnice so med drugimi Jubin te, Dvi riči, Zavezan in Proplakat će srce.

AVGUST
petek, 19. 8., ob 20.00 

Trg kulture

HELP! A BEATLES TRIBUTE 
Zasedba: Matic Pelcel (John Lennon), Žiga Stanonik (George Harrison), Gašper Oblak (Ringo Starr) 
in Ernie Mendillo (Paul McCartney) 
HELP! A Beatles Tribute je skupina, ki s svojim energičnim nastopom ter veliko natančnostjo izvaja 
glasbo iz vseh obdobij glasbenega repertoarja legendarnih The Beatles. HELP! imajo za sabo več 
kot 600 koncertov s festivalov, iz kulturnih ter športnih dvoran, večjih klubov, s poslovnih zabav in iz 
kazinojev; v zadnjih devetih letih so nastopali v kar 20 državah, od Švedske do Grčije, od Nemčije do 
Rusije in celo od Bahraina do Španije. HELP! preigravajo repertoar skupine The Beatles vse od njihovih 
začetkov pa do konca kariere: Hey Jude, Yesterday, She Loves You, Help!, I Want To Hold Your Hand, Let It Be in še mnoge skladbe. HELP! 
A Beatles Tribute s svojo energijo, pristnim videzom in izvedbo skladb z avtentičnimi instrumenti ter zvokom vzbujajo občutek, da ste na 
koncertu liverpoolske četverice.

Organizatorji Soboškega poletja 2022 in Skritega dvorišča 2022

Zoran Hoblaj, 
podžupan Mestne občine Murska Sobota, 

ki začasno opravlja funkcijo župana

mag. Brigita Perhavec, 
direktorica Zavoda za kulturo, turizem 

in šport Murska Sobota



AVGUST
petek, 26. 8., ob 20.00 

Trg kulture

ŠPIRIT
Zasedba: Danilo Celec (bas), Andrej Celec (kitara), Marjan Vidic (bobni), Roman Kovačič (glas in kitara), Davor 
Kiraly (klaviature)
Soboška skupina Špirit je na glasbeni sceni v različnih zasedbah že več kot 50 let. Začetki segajo v leto 1968, ko 
so se mladi osnovnošolci pod vplivom takrat popularnega beata odločili, da ustanovijo glasbeno skupino. Od 
takrat pa do zdaj se je v skupini zvrstilo veliko glasbenikov. Trenutna zasedba deluje 10 let. Še danes večinoma 
preigravajo glasbo z začetka delovanja, pa tudi kaj modernejšega. Radi sodelujejo z drugimi glasbeniki, na svoje 
nastope večkrat povabijo pevko Tajdo Nemec, orgličarja Zorana Kuhanca in saksofonista Marjana Fariča. Ob 
50-letnici so posneli pesem Igrali bomo Špiriti, v covidnem obdobju, ko ni bilo nastopov, pa še tradicionalno 
pesem House Of The Rising Sun in pesem Mura avtorja M. Fariča.

SOBOŠKO POLETJE 2021 – program za otroke
JULIJ

sobota, 2. 7., ob 10.00 
Trk kulture

NANA, MALA OPICA, Lutke Velenje
Scenarij, režija in glasba: Alice Čop 
Nastopata: Tajda Podvratnik in Noemi Čop
Lutkovno gledališče Velenje je v letošnji repertoar uvrstilo interaktivno lutkovno-igrano pravljico Nana, 
mala opica. Nastala je po motivih istoimenske knjige slovenskega pisatelja Josipa Ribičiča (1886–
1969), ki je postavil temelje moderne slovenske pravljice in je zaslužen tudi za razvoj slovenskega 
mladinskega periodičnega tiska. Nana je majhna svojeglava razposajena opica. Nekoč so jo z njenega 
otoka ugrabili ljudje, da bi jo naučili trikov in jo razkazovali v cirkusu, zdaj pa se vrača domov, napol 
človek, kot sama pravi, finih manir in oblečena po človeško. 
Predstava je primerna za otroke od dopolnjenega 3. leta in traja 40 minut.

JULIJ
sobota, 9. 7., ob 10.00 

Trk kulture

O BELEM MUCKU, KI JE BIL ČISTO ČRN, 
Lutkovno gledališče FRU-FRU
Režija, igra in animacija: Katja Povše in Irena Rajh
V družini Belimuc so bili od nekdaj vsi beli. Mama in oče sta bela, babici in dedka so beli, prababice in 
pradedki, bratranci in sestrične, strici in tete … Vsi so bili beli.
Danes v družini Belimuc pričakujejo naraščaj. Očka se nestrpno sprehaja sem in tja, ko se končno iz 
košare zasliši nežno mijavkanje. Mama in očka Belimuc si presrečna ogledujeta male mucke, nato pa 
osuplo obstojita, ko med samimi majhnimi belimi kepicami zagledata drobno črno glavico. Kaj takega 
se v družini Belimuc še nikoli ni zgodilo: Saj je prav tak kot košček premoga na preprogi iz snega!
Predstava je primerna za otroke od dopolnjenega 2. leta in traja 30 minut.

JULIJ
sobota, 16. 7., ob 10.00 

Trk kulture

TO NI PIKA, Hiša otrok in umetnosti
Režija: Katja Povše
Igra in animacija: Ana Špik in Anže Virant
Deček in deklica se igrata s črkami, s katerimi sestavljata svoji imeni. Toda ko po nesreči izpišeta 
besedo POK, se vse njune črke raztreščijo. Kmalu najdeta samo nekaj okroglega – je to kolo, morda 
žoga ali milni mehurček? Ne, to je O, črka O. Spoznata, da so črke povsod okoli nas, vsak predmet je 
lahko črka in vsaka črka je lahko predmet. Med igranjem s predmeti odkrivata nove črke in z njimi 
potujeta med deželami črk, kjer vsaka živi po svoje – T-ji so tovarna, E je notno črtovje, D je družinsko 
drevo …
Predstava je primerna za otroke od dopolnjenega 2. leta in traja 35 minut.

JULIJ
sobota, 23. 7., ob 10.00 

Trk kulture

CIRKUS HOKUS POKUS, čarodej Sam Sebastian  
Igra in animacija: Sam Sebastian
Interaktivna čarovniška predstava za vso družino skozi potovanje po čarobnem domišljijskem svetu, 
polnem neverjetnih čarovnij in smešnih komičnih zapletov, premišljeno spodbuja otrokovo aktivno 
opazovanje in odzivanje, domišljijo, sodelovanje, logično kognitivno razmišljanje in javno nastopanje. 
Poklicni čarovnik Sam Sebastian je za svoje delo prejel devet mednarodnih nagrad. Gostoval je v 
petnajstih državah in leta 2020 zaznamoval trideseto obletnico svoje prve odrske predstave. 
Predstava je primerna za starejše otroke in traja 45 minut.

JULIJ
sobota, 30. 7., ob 10.00 

Trk kulture

VIDKOVA SRAJČICA, Lutkovno gledališče FRU-FRU
Režija: Irena Rajh
Igra: Irena Rajh
Glasbena spremljava: Anže Virant
Otrok, mama, bratci in sestrice, postelja, žlička in skodelica s kaško – varen dom, kjer jemo, spimo in 
se igramo. Svet, ki ga otrok prepoznava iz lastnega vsakdanjika. Zunaj hiše: travnik, potok, grmovje in 
živali, ki jih otrok opazuje. Glej, pajek na pajčevini, ptič v zraku, bela ovca na travniku! Sonce na nebu 
in oblak! Tudi njih malček že pozna, nekatere z dvorišča, druge iz slikanic, saj ovčke in rake naši otroci 
prvič vidijo tam. Levstikov Videk v izvedbi gledališča Fru-Fru je predstava, namenjena najmlajšim – ne le po vsebini, ampak tudi po likovni 
podobi, polni mehkih form, toplih materialov in živih barv.
Predstava je primerna za otroke od dopolnjenega 2. leta in traja 35 minut.

AVGUST
sobota, 6. 8., ob 10.00 

Trk kulture

OPICA IN KAPITAN TAN TAN, Miškino gledališče
Režija: Miša Gerič Špacapan
Igrajo: Miša Gerič Špacapan, Ana Raščan, Martin Gerbec, Andrijana Boshkoska
Kapitan Tan-Tan je čisto pravi mornar. Z opico Neco sta že dvakrat objadrala svet. Nekega dne 
pa doživita strašen brodolom in se komaj rešita. Popraviti morata ladjo in pripotovati do prvega 
pristanišča, saj jima je morje odneslo vso hrano, predvsem pa banane, ki so najljubša hrana male 
opice. Ker pa Kapitan Tan-Tan še nikoli ni stopil na kopno in ker na cesti veljajo drugačna pravila kot 
na morju, se mora pred izkrcanjem še marsikaj naučiti. Še dobro, da je ob njem navihana opica, ki ga 
ob pomoči otrok nauči pravilnega obnašanja na cesti. 
Predstava je primerna za otroke od dopolnjenega 3. leta in traja 35 minut.

AVGUST
sobota, 13. 8., ob 10.00 

Trk kulture

CIRKUS GANIBILO, Lutkovno gledališče Pupilla 
Režija: Rita Bartal Kiss
Igrata: Petra Kavaš in Vitomir Vratarič 
V mesto prihaja enkraten in neponovljiv Cirkus Ganibilo. Akrobati, klovni, artisti, čarovniki in strah 
zbujajoče zverine. Preden Cirkus Ganibilo odpotuje v naslednje mesto, kjer že plapolajo zastave in 
pojejo rogovi, ne zamudite imenitne cirkuške predstave. Odgrnili bodo cirkuško zaveso, da se vam bo v 
soju zvezd lahko predstavil briljanten ansambel. Pisano, pustolovščin in čudnih fantazij polno cirkuško 
zgodbo bosta zaigrala igralka gospodična Akrobatka in cirkuški direktor ali gospod Klovn.
Predstava je primerna za otroke od dopolnjenega 2. leta in traja 40 minut.

AVGUST
sobota, 20. 8., ob 10.00 

Trk kulture

PETER NOS, Lutke Velenje
Režija: Alice Čop
Nastopata: Tajda Podvratnik in Borut Ring
Skozi interaktivno lutkovno-igrano predstavo bomo pokukali v varen svet brezskrbnega otroštva 
Petra Nosa, navihanega fantka, ki ima neizmerno domišljijo in skupaj s prijatelji doživlja številne 
pustolovščine. Seveda včasih tudi kaj ušpiči – še posebno v šoli, a nas zmeraj znova nasmeji s svojo 
iskrenostjo. Njegov nos pa nam ne da miru! Le zakaj ga ima zmeraj obvezanega?
Predstava je primerna za otroke od dopolnjenega 3. leta in traja 35 minut.

AVGUST
sobota, 27. 8., ob 10.00 

Trk kulture

PESMICE S PODSTREŠJA, Miškino gledališče 
Režija: Miša Gerič Špacapan 
Igrajo: Dejan Krajnc, Miša Gerič Špacapan, Ana Raščan, Martin Gerbec 
Na dedkovem podstrešju živijo čuvarji pesmic, ki pa brez Vijolinkinega ključa ne morejo odpreti 
skrivnostne skrinje, v kateri se skriva neprecenljiv zaklad. Nekega dne pa na podstrešje pokuka Tinka 
Violinka in s seboj prinese ključ, ki odpira skrinjo. Kaj vse bo našla v njej in kakšna čarovnija se zgodi, 
ko odklenemo pozabljeno skrivnost? Predstava Pesmice s podstrešja je izvirna, drugačna in nepozabna, 
saj v njej igra in poje tudi Poskočni Dejan, priljubljeni glasbenik z najvišjo frizuro v Sloveniji. Do solz 
vas bodo nasmejali pravljični junaki, pozabljene otroške ljudske pesmice bodo nežno pobožale vaša ušesa, iskriva in nepozabna zgodbica 
pa vam bo segla do srca.
Predstava je primerna za otroke od dopolnjenega 3. leta in traja 45 minut.

SKRITO DVORIŠČE 2022
JULIJ

sobota, 2. 7., ob 21.00 
Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

WCKD NATION 
Zasedba: Peter Smrdel (bas), Maša But (glas), Žiga Smrdel (bobni), Nejc Škofic (klaviature), Filip 
Vadnu (kitara), Grega Skaza (altovski saksofon), Matic Mikola (tenorski saksofon), Sandi Štor (trobenta)
Priljubljeni ljubljanski glasbeni kolektiv se je s prepoznavnim jazzovsko-popovskim zvokom hitro 
uveljavil kot ena najbolj navdušujočih mladih zasedb v Sloveniji, ki osvaja odre in radijske valove. 
Zasedba Wckd Nation raziskuje nove oblike in zvoke džeza-popa, okusno prepletene s hiphopovskimi 
beati, sodobnim soulom, eksperimentalnim R&B-jem ter kitarsko podlago, ki črpa iz funka sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja. Od prvih izdaj jeseni 2018 so med drugim nastopili na festivalih Lent in Ment, v 
okviru baltiške turneje, pa tudi na slovitem festivalu Tallinn Music Week.

JULIJ
sobota, 9. 7., ob 21.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

BOSSA DE NOVO 
Zasedba: Primož Vitez (glas), Aljoša Kosor (klasična kitara), Mitja Vrhovnik Smrekar (električna 
kitara, tolkala), Sergej Ranđelović (tolkala, glas), Marko Gregorič (električni bas, glas)
Bossa de novo je edina slovenska zasedba, ki se ukvarja z brazilskimi glasbenimi izrazi. V ospredju 
njenega zanimanja je baladni jazz, zmeraj znova novi glasbeni trend, bossa nova, zmes afrobrazilskih 
glasbenih tradicij in sodobnih glasbenih impulzov. Bossa de novo predstavlja to enigmatično, 
privlačno glasbo slovenskemu občinstvu v različnih jezikih, zlasti pa v samoumevni, večinoma neznani 
portugalščini, vmešani v občutljive akustične preplete neparnih ritmov, harmonij in izvirnih melodij. 
Poleg obdelav skladb najbolj bleščečih brazilskih skladateljev skupina v to specifično ritmiko in harmonije preliva tudi druge glasbene 
zvrsti, npr. jazzovske standarde in slovenske ponarodele pesmi, pa tudi širšo popularno glasbo 20. stoletja.

JULIJ
sobota, 16. 7., ob 21.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

NATALIJA TUMPEJ IN JOŽE ZADRAVEC JAZZ KVARTET 
Zasedba: Stane Hebar (kitara), Luka Gaiser (kontrabas), Gregor Zver (saksofon), Jože Zadravec (bobni), Natalija 
Tumpej (glas)
Natalijo Tumpej mnogi poznajo z razprodanih koncertov glasbene skupine Jazz Ladies, v kateri je Natalija pevka. 
Poleg številnih nastopov s skupino Jazz Ladies se Natalija predstavlja tudi s samostojnimi nastopi, kjer s svojim 
jazzovskim stilom in pristnim stikom s publiko takoj prepriča in osvoji poslušalce. Med pomembnimi nastopi je 
nastop z Vladom Kreslinom in svetovno znanim pevcem vokalnega kvarteta New York Voices Petrom Eldridgem. 
Na Skritem dvorišču jo bomo slišali z odličnimi glasbeniki in prijatelji, s katerimi je svojo jazzovsko pevsko pot 
tudi začela.

JULIJ
sobota, 23. 7., ob 21.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

JAN KUS & THE SLAVO RICAN ASSEMBLY 
FEAT. VESNA PISAROVIĆ
Zasedba: Vesna Pisarović (glas), Jan Kus (skladatelj/aranžer, tenorski saksofon, sopranski saksofon), 
Gabriel Vicéns (električna kitara), Ahmed Alom Vega (klavir, klaviature), Dan Martínez (električni bas, 
akustični bas), Fernando García (tolkala), Jean John (bobni)
Po toplem sprejemu njegovega prvenca Faith se tako s strani glasbenih kritikov kot poslušalstva 
eklektični newyorški, v Sloveniji rojeni saksofonist, skladatelj, tekstopisec in producent Jan Kus podaja 
v nove glasbene dogodivščine in se pomika v smeri, ki ga spontano privlači že zadnjih nekaj let. Njegov 
mednarodno priznani projekt Slavo Rican Assembly združuje njegove izkušnje z newyorške latino-jazzovske scene, kjer je Jan aktiven kot 
član dveh vrhunskih zasedb, Fernando García Band in César Orozco Kamarata Jazz. Glavna vizija Slavo Rican Assembly je raziskovanje 
podobnosti in razlik med glasbo portoričanske (ter nasploh karibske) in južnoslovanske tradicije ter njuno združevanje v koheziven, povsem 
nov, edinstven in privlačen zvok.

JULIJ
sobota, 30. 7., ob 21.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

ZALA SMOLNIKAR – ZÁLI & BAND
Zasedba: Zala Smolnikar Záli (glas), Jean Markič (klaviature), Janez Krevel (bas), Žiga Smrdel (bobni)
Záli je mlada pevka in pianistka, ki piše avtorsko glasbo in je junija letos diplomirala na študiju petja v Avstriji. 
Prvič se je širši javnosti predstavila v šovu Slovenija ima talent, nato so sledili Festival slovenske popevke, 
koncerti na največjih slovenskih odrih (Festival Lent, Cankarjev dom, Kongresni trg, Kamfest ...) in sodelovanja 
z velikimi orkestri (Big band Vrhnika, Big band Krško, Orkester Slovenske vojske), nastopila je tudi v duetu s 
Tonyjem Cetinskim. Zelo uspešno se je preizkusila tudi na gledaliških odrih v predstavi Dance amore, ki je večkrat 
napolnila Gallusovo dvorano do zadnjega kotička. Leta 2019 je dobila nagrado revije Story za talent leta. Že 
leto kasneje pa smo jo lahko spremljali tudi v vlogi jazzovske pevke v kriminalni RTV-seriji Primeri inšpektorja 
Vrenka. Februarja letos je nastopila na EMI 2022 z avtorsko skladbo V ogledalu, junija letos pa je kot solistka na 
Kongresnem trgu nastopila z velikim revijskim orkestrom RTV na Poletni noči.

AVGUST
sobota, 6. 8., ob 20.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

VID JAMNIK – RATKO ZJACA NEW EUROPEAN QUARTET
Zasedba: Vid Jamnik (vibrafon), Ratko Zjaca (kitara), Martin Gjakonovski (akustični bas), Jože 
Zadravec (bobni)
Vid Jamnik je genialni vibrafonist, ki živi in ustvarja v New Yorku, Evropska jazzovska federacija pa 
ga je nedavno izbrala med pet najboljših mladih jazzovskih glasbenikov. Sodeluje s svetovno znanim in 
večkrat nagrajenim mednarodnim kitaristom in skladateljem Ratkom Zjaco, nominirancem za nagrado 
El Intruso New Creative Music Critics Poll Award za najboljšega jazzovskega kitarista. Že leta 2019 
je prejel nagrado Hrvaškega društva skladateljev za dosežke, avtorstvo in umetniško ustvarjanje v 
jazzovski glasbi.
Štirje izjemni umetniki ustvarjajo neprekosljivo kombinacijo vibrafona, kitare, akustičnega basa in bobnov, ki vodi do osupljivih rezultatov 
zvoka in aranžmaja, ki je prežet z ritmičnimi idejami, teksturo in prostorom. Navdušenje, strast, intenzivnost in toplino umetnikov je čutiti 
v vsakem trenutku njihovega nastopa v živo, ki predstavlja navdihujočo in prijetno moč izvirnih skladb.

AVGUST
sobota, 13. 8., ob 20.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

MASCARA QUARTET 
Zasedba: Polona Udovič (glas, violina), Timi Krajnc (kitara), Vojko Vešligaj (kitara), Mitja Režman 
(basovska kitara)
Glasba kvarteta Mascara polnokrvno, neposredno in zgoščeno pretaka hrepenenja, ujeta med ulicami 
Montevidea, Buenos Airesa, Lizbone …, med bordeli in milongami …, med radostjo in bolečino …, 
med trgovci, mornarji in afriškimi priseljenci … To je glasba, ki igra ponoči, ki prihaja z luno in umira 
s soncem … V njihovi glasbi lahko slišiš tiste, ki so ubežali sili težnosti salonskega parketa in zaščitili 
srca pred bliščem klišejev. Glasbenike povezuje križišče zgodovine, na katerem se vsako noč srečujejo 
tisti, ki so, in oni, ki jih na videz ni več. Mascara quartet so vidni ustvarjalci v domačem in širšem 
umetniškem prostoru, njihovo delo pa je prepleteno s številnimi posamezniki, komornimi skupinami, 
orkestri, ansambli, koncertnimi dvoranami in festivali doma in v tujini …

AVGUST
sobota, 20. 8., ob 20.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

DUO ANDREJ OFAK in BORUT MORI 
Zasedba: Andrej Ofak (kitara), Borut Mori (harmonika)
V desetletjih skupnega ustvarjanja se je med Dravograjčanoma Borutom Morijem in Andrejem Ofakom 
razvila sinergija, ki jima daje svojevrsten in prepoznaven glasbeni izraz, ki ga skrbno negujeta, razvijata 
in nadgrajujeta ter se pri tem dopolnjujeta. Tuji mediji njune skladbe opišejo kot poetično glasbo sveta, 
saj se v njej prepletajo spokojnost, veselje, povezanost in brezčasje. Čeprav so dela instrumentalna, 
ob poslušanju publika začuti zgodbe o naravi, prijateljstvu, ljubezni ter o oddaljenih svetovih, ki se 
približajo skozi lepoto glasbe. Druga zgoščenka, The Echoes of River Drava, je z avtorsko glasbo zrel 
sadež, saj je nastajala več kot desetletje. Na njej se čutijo vplivi različnih kultur in glasbenih narečij, ki so se vpletla v njun glasbeni razvoj.

AVGUST
sobota, 27. 8., ob 20.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

VALTEREGO 
Zasedba: Igor Lalović (glas, klaviature, tolkala), Luka Sraka (kitara, glas), Zoran Kuhanec (kitara, 
ustna harmonika, glas), Borut Kazar (tolkala), Srečko Merklin (kitara)
Po vsem tem času še vedno nič novega; isti stari Valter Ego je še vedno takšen, kot je bil. Prav tak, 
kot so lahko včasih tudi na videz nezdružljivi pogledi, ki postanejo eno. Nastal je v očeh petih, ki so 
med vsemi svojimi čustvenimi neredi in (ne)nadzorovanim ocenjevanjem iskali in našli nekakšen skupen 
“valterego”. In slišali v alter vpet ego! Govorico zvokov, ki zdaj na svoj način odseva njim lastno 
razumevanje in neobremenjeno podajanje muzike. Torej: peterica, ki poustvarja znane in manj znane 
skladbe znanih in manj znanih mojstrov na svoj način. In to samo zato, ker ima to preprosto zares rada.

KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI na Skritem dvorišču 2022, PiŠK M. Sobota
JULIJ

četrtek, 28. 7., ob 21.00 
Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

BELETRININI TRUBADURJI Z UROŠEM PERIĆEM 
IN MAJO KEUC, literarno-glasbeni večer
Glasba: Uroš Perić (klaviature, glas), Maja Keuc (glas)
Beletrinina trubadurka Irena Svetek je za prvi roman Od blizu leta 2004 prejela nagrado 
Slovenskega knjižnega sejma za knjižni prvenec in nominacijo za kresnika. Napisala 
je še romana Sedmi val in Zaspi, mala moja, zaspi, zadnja leta pa se ukvarja predvsem s 
scenaristiko. Leta 2021 je izdala Rdečo kapico, prvo v seriji psiholoških kriminalk. Roman je 
postal uspešnica, po kateri bo posneta tudi televizijska serija. Drugi roman iz serije je Beli volk, izdan letošnje leto.
Koncert Cheeck to Cheeck pa je glasbena poslastica dveh najbolj markantnih soulovskih glasov črnske glasbe na domačih tleh. Tako Uroš 
Perić Perry kot Amaya Maja Keuc sta že uveljavljeni imeni na slovenski glasbeni sceni z dolgoletnimi izkušnjami in nastopi na najbolj 
uveljavljenih odrih v tujini. Končno je napočil čas, da tesna glasbena prijatelja združita moči in ljubezen do afriško-ameriške glasbe 
okronata s tem izjemnim glasbenim večerom.

AVGUST
četrtek, 25. 8., ob 20.00  

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

DNEVI POEZIJE IN VINA, literarno-glasbeni večer
Glasba: Darja Švajger (glas), Jaka Pucihar (klaviature)
Mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina letos spet prihaja v goste v Knjižnico pod zvezdami. 
Vrhunska mednarodna poezija, ki magično zaživi šele v intimnih prostorih starih vrtov in trgov, kjer je 
prostor prepojen z verzi in zgodbami, bo konec avgusta zavzela tudi Skrito dvorišče Murske Sobote. 
Obeta se pesniško branje mednarodno uveljavljenih pesnikov in slovenske pesnice Tine Kozin.
Darja Švajger občinstvo navdušuje z glasom in izredno širokim repertoarjem, ki sega vse od jazza, 
muzikala, popa in šansona do tanga. Na tokratnem koncertu se bo Darja ob spremljavi pianista Jake 
Puciharja občinstvu predstavila s prerezom njenega umetniškega delovanja. Za epilog pa v duhu 
festivala obljubljamo vinsko poskušnjo.


