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Kulturno poletje v mestu
To poletje bo zagotovo drugačno. A vseeno naše!

Na Festivalu Velenje smo dolgo premlevali, kako pripraviti sklop poletnih 

dogodkov, ki bodo razveselili in kulturno obogatili občanke in občane ter 

obiskovalke in obiskovalce našega mesta, a hkrati upoštevali vsa priporočila 

pristojnih institucij, ki veljajo zaradi preprečevanja okužbe s covidom-19.

Pogumno smo se podali na pot, upajoč, da se navodila in priporočila ne bodo 

spreminjala na slabše in da nam bo dovoljeno izvesti vse, kar smo si zastavili 

za to poletje.

Pred vami je program Poletnih kulturnih prireditev Festivala Velenje, ki bodo 

julija in avgusta potekale v našem mestu. Kar nekaj dogodkov se je v sklopu 

tega projekta odvilo že junija, večji del pa bo sledil v naslednjih dveh mesecih. 

Seveda tudi drugi organizatorji prirejajo vrsto dogodkov, a jih zaradi nepred-

vidljive situacije še nismo strnili v klasičen koledar prireditev, kot ste ga bili 

vajeni doslej. Vas pa prijazno vabimo, da spremljate koledar dogodkov na 

spletni strani www.velenje.si ter na spletnih straneh različnih organizatorjev.

Zagotovo bo to tudi poletje prilagajanj. Morda bomo katero od prireditev 

prestavili na drugo lokacijo, jo izvedli v drugačnem obsegu, kot smo načr-

tovali, mogoče jo bomo morali celo odpovedati. Potrpežljivo bomo spremljali 

navodila in priporočila ter skušali pripraviti kar najlepše kulturno poletje v 

našem mestu. Ohranjamo vse že uveljavljene poletne podprojekte: kino na 

prostem Zvezde pod zvezdami ob ponedeljkih, sklopa otroških dogodkov 

Torkove igrarije in Sobotne lutkarije, petkov koncertni oder, glasbene pikni-

ke ter vrsto drugih prireditev za vse generacije in vse okuse. Kot novost pa 

uvajamo projekt Leteče lutke, ki bodo razveseljevale otroke in družine po 

krajevnih skupnostih. Tudi letos smo sklop štirih plačljivih dogodkov povezali 

v Poletni kulturni abonma, ki ga lahko rezervirate na Festivalu Velenje, vsi 

ostali dogodki pa bodo tudi letos na voljo brezplačno.

Kjerkoli boste to poletje, naj vam bo lepo. Ostanite zdravi in se naužijte doma-

če narave in umetnosti. Ko se bo poletje prevesilo v jesen, pa v mesto spet 

pride Pika. In z njo njen veder in optimističen val, ki pravi, da moramo uživati 

v vsakem trenutku življenja.

Barbara Pokorny,

direktorica Festivala Velenje



PETER DIRNBEK, KANTAVTOR 
GLASBENE SLIKE

PAVAROTTI, GLASBENI DOKUMENTAREC 
PETKOVI GLASBENI FILMI

Peter Dirnbek je kantavtor z dvema izdanima albu-
ma: Peter Dirnbek & Vox Populi (2007) in Pesmi o 
svobodi (2014) – oboje v samozaložbi Vox Records. 
Da bi ostal zvest svojem ustvarjalnemu tempu, pod 
sloganom “hiti počasi” pripravlja tretji album, ki bo 
izšel prihodnje leto.

V primeru slabega vremena bo dogodek v Galeriji Velenje.

106 minut // Režija: Ron Howard
Nastopajo: Luciano Pavarotti, Zubin Mehta, Pláci-
do Domingo, José Carreras, Bono, princesa Diana, 
Nelson Mandela

Film razgali življenje, kariero in večno zapuščino 
glasbenega idola. Pavarotti, ki so mu pravili tudi »te-
nor ljudstva«, je posedoval redko mešanico osebno-
sti, genija in zvezdniškosti. Bil je tako nadarjen, da 
je kraljeval na velikih odrih vsega sveta in povsod 
osvojil srca poslušalcev.

V primeru slabega vremena bo predstava odpadla.

Četrtek, 2. 7., ob 18.00
pred Galerijo Velenje

Petek, 3. 7. ob 21.30
poletni kino pred Domom kulture Velenje

M F

VOLK IN KOZLIČKI 
SOBOTNE LUTKARIJE

Le kdo ne pozna priljubljene ljudske pravljice o razpo-
sajenih kozličkih, ki nikoli ne ubogajo svoje mamice? 
Niti takrat, ko jim prepove skakati po strehi ali odpirati 
vrata tujcem, še posebej hudobnemu volku! Lik volka 
otroci naravnost obožujejo in komaj čakajo, da se 
srečajo z njim.

Lutkovno gledališče Velenje, 30 min, 3+

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje.

Sobota, 4. 7., ob 10.00
travnik pred Domom kulture Velenje 

O



RETRO NA ŠILT 
JEZERSKE KRATKOČASNICE

Vabljeni, da se skupaj z Galerijo Velenje pod krošnja-
mi dreves ob našem čudovitem jezeru kratkočasite 
in ustvarjalno izrazite. Izdelali si bomo retro kapo 
na šilt, ki nam bo v sončnem vremenu prišla še 
tako prav. Delavnica je primerna za male in velike 
ustvarjalce.

V primeru slabega vremena bodo Kratkočasnice odpadle.

Sobota, 4. 7., od 10.00 do 13.00
travnik ob Velenjskem jezeru 

JADRALKE, DOKUMENTARNI FILM (VELIKA BRITANIJA) 
POLETNI KINO ZVEZDE POD ZVEZDAMI

Navdihujoč dokumentarec o Tracy Edwards, ki je drzno skočila v moški zelnik in postala skiperka prve jadrnice z 
izključno žensko posadko na najbolj ekstremni regati sveta. Njena posadka je dokazala, da je mogoče prav vse. 
Odlična navdihujoča zgodba za uvod v naša ponedeljkova filmska druženja!

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani Kina Velenje.

97 minut // Režija: Alex Holmes
Nastopajo: Tracy Edwards, Jo Gooding, Nancy Harris

Ponedeljek, 6. 7., ob 21.30
poletni kino pred Domom kulture Velenje 

FG



JADRALKE, DOKUMENTARNI FILM (VELIKA BRITANIJA) 
POLETNI KINO ZVEZDE POD ZVEZDAMI

TORKOVE IGRARIJE 
FESTIVAL VELENJE - GALERIJA VELENJE

Drevo, simbol življenja, je s koreninami čvrsto vkopan v 
zemljo, veje pa se raztezajo proti nebu, proti soncu. Naj-
pomembneje za drevo je, da raste – pravijo pa, da tudi sve-
tuje, če mu le znamo prisluhniti. Na ustvarjalni delavnici 
bomo po opazovanju v kombinaciji različnih suhih tehnik 
narisali veličasten hrast.

V primeru slabega vremena bodo Igrarije odpadle.

Poletni torki bodo otrokom še posebej prijazni, saj 
jih bomo preživljali na prostem, v senci dreves, med 
umetnostjo in zabavo, med igro in veseljem!

Torek, 7. 7., od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00
travnik pred Domom kulture Velenje 

O

TINA MOHOROVIĆ: 
PRESTOPANJA 
V GLOBOKEM TISKU 
PREDAVANJE Z DELAVNICO

V sklopu predavanja bomo spoznali ustvarjalni 
proces grafičarke Tine Mohorović in se sprehodili 
skozi predstavitev tehnik globokega tiska. Osvetlili 
bomo tudi družbeno-umetniško vlogo tiska od 
njegovih začetkov do danes.

Torek, 7. 7., ob 18. uri
Galerija Velenje 

G



ZUM KREATIVA 
360 STOPINJ CIRKUSA 

Spontani ulični show, v katerem direktor cirkusa 
sestavlja in vodi program z menjavanjem različnih 
trikov in vragolij, kot so diabolo, žongliranje, levi-
tacijski stoli, škatla iluzij, milni mehurčki velikani 
in druge zabavne ulične norčije. 360 stopinj čisto 
pravega cirkusa Arbadakarba, v katerega se bodo 
lahko vključili tudi vedoželjni prostovoljci. Čisto nova 
pustolovščina, polna smeha in zabave! Predstava je 
namenjena tako malim kot velikim obiskovalcem.

V primeru slabega vremena bo dogodek odpovedan.

Sreda, 8. 7., ob 19.00
pred Domom kulture Velenje 

MONTESSORI URICE
Pedagogika montessori temelji na opazovanjih in 
odkritjih dr. Marije Montessori. V skrbno pripravlje-
nem okolju ter z izbranimi razvojnimi pripomočki 
(materiali) otroci razvijajo zbranost, koordinacijo, 
samostojnost ter občutek za red in lepoto. Mon-
tessori urice bo vodila Ajda Hudej, pedagoginja 
montessori 3-6. Delavnice so namenjene otrokom, 
starim od tri do šest let, v skupini pa lahko sodeluje 
10 otrok.

Obvezne prijave: info@galerijavelenje.si

Četrtek, 9. 7., od 10. do 11.30
Galerija Velenje 

OD

BRANKO BREZAVŠČEK, VIOLINA 
MAJA TAJNŠEK, KLAVIR
GLASBENE SLIKE

Violinist Branko Brezavšček je bil do pred kratkim član 
Orkestra Slovenske filharmonije. Bil je tudi koncertni 
mojster Orkestra Carnium in član drugih zasedb. 
Pianistka Maja Tajnšek je uspešna pedagoginja in 
korepetitorka, ki sodeluje s številnimi uveljavljenimi 
solisti. V duetu nastopata že dobrih 15 let. Z veliko 
muzikalnostjo preigravata vse od klasike, filmske 
glasbe, slovenskih popevk do tanga.

V primeru slabega vremena bo dogodek v Galeriji Velenje.

Četrtek, 9. 7., ob 18.00
pred Galerijo Velenje

M



VID JAMNIK TRIO

Vibrafonist, tolkalist in skladatelj Vid Jamnik se je 
v Velenju kot glasbenik predstavil že pred leti kot 
eden najobetavnejših učencev legendarnega vibra-
fonista Boška Petrovića. V poletnem vzdušju se bo 
predstavil z odlično diplomantko vokalnega jazza 
Ajdo Stino Turek ter domačim basistom in jazzistom 
Miho Korenom. 

V primeru slabega vremena bo koncert v Max klubu Velenje.

Četrtek, 9. 7., ob 20.30
oder pred Domom kulture Velenje

M

TRETJI KANU 

Po debitantskem albumu V vesolje se je kanujevska družina podala novim pustolovščinam naproti. Plovemo je 
naslov drugega studijskega albuma indie pop zvrsti. Pod njihovim palubjem najdemo vse prej kot žanrsko ena-
kozvočje, rdeča nit albuma pa je v sporočilnosti in zgodbah. Le kdo bi si mislil, da bo besedilo naslovne skladbe 
v času, ko je na preizkušnji človeški značaj, imelo še toliko večjo sporočilnost. Zasedbo sestavljajo Anja Pavlin 
(vokal), Jan Medle (vokal, akustična kitara, električna kitara), Žiga Dobravc (bobni, tolkala), Sondža (bas kitara, 
kontrabas) in Tomi Perinčič (električna kitara, slide kitara, lap steel kitara).

V primeru slabega vremena bo koncert odpovedan.

Petek, 10. 7., 20.30
oder pred Domom kulture Velenje

M



POLETNI BOLŠJI SEJEM

Tudi v juliju in avgustu bo na drugo soboto v mese-
cu na Cankarjevi ulici v središču mesta živahno. V 
poletnih mesecih je bolšji sejem še bolj prijazen do 
obiskovalcev ter s svojim naborom vabi k razisko-
vanju predmetov preteklosti in rabljenih stvari, ki so 
lahko zanimivi za množice. Bolšji sejem ponuja stare 
knjige, starine in številne uporabne predmete z do-
dano patino časa. Sejem je primeren kraj za drobna 
raziskovanj, sobotna druženja in obujanje spominov.

V primeru slabega vremena bo sejem odpovedan.

Sobota, 11. 7., ob 8.00
Cankarjeva ulica 

ČEBULA
SOBOTNE LUTKARIJE

Predstava najmlajše gledalce najprej začara s spo-
minom na domačo babičino kuhinjo, polno okusnega 
sadja in zelenjave, nato pa še z eksotiko francoske ku-
hinje, ki bogati domišljijo pri uporabi zdravih sestavin. 
Lutkarica animira tudi pravo sadje in zelenjavo. Starko 
piči osa, osa prinese čebulo, bolečina popusti, starka 
poje čebulo … in tako predstava teče vse do vrhunca 
predstave – veličastne francoske čebulne juhe. 

Lea Menard in KUD Baobab, 35 min, 2+

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje.

Sobota, 11. 7., ob 10.00
travnik pred Domom kulture Velenje

O

MOJ NAJBOLJŠI PROFIL 
DRAMA (FRANCIJA, BELGIJA)
POLETNI KINO ZVEZDE POD ZVEZDAMI

Petdesetletna Claire na Facebooku ustvari lažni pro-
fil, da bi vohunila za svojim mladim ljubimcem. Pod 
lažno identiteto privlačne štiriindvajsetletnice se 
zaplete v svet med domišljijo in resničnostjo ter v 
zgodbi o ljubezni, hrepenenju in osamljenosti v dobi 
družabnih medijev postaja vse bolj ujetnica svoje 
virtualne osebnosti.

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Kina Velenje.

Ponedeljek, 13. 7., ob 21.30
poletni kino pred Domom kulture Velenje 

F

101 minuta // Režija: Safy Nebbou
Igrajo: Juliette Binoche, François Civil, Nicole Garcia

D



TORKOVE IGRARIJE
SLOVENSKO DRUŠTVO HOSPIC 
(IZPOSTAVA VELENJE)

Ker iger nikoli ni preveč in ker prav vseh gotovo še 
ne poznate, bodo tokratne igrarije priložnost, da 
obudite spomin na kakšno izmed njih in se katere 
nove tudi naučite. Hotelske sobe, Plesni kipi, Čarov-
nik meša barve – so samo nekateri naslovi, ki bodo 
razgibali vaše telo in vas gotovo nasmejali.

V primeru slabega vremena bodo Igrarije odpadle.

Torek, 14. 7., od 10.00 do 12.00 
in od 17.00 do 19.00
travnik pred Domom kulture Velenje

O

IMSET

V Domžalah, njihovem rojstnem mestu, je skupina nezgrešljiv fenomen, skupek uglasbenih osebnosti mladostni-
kov, ki variirajo od elektronike do dubstepa, rockerskih riffov in klasike. Skupino Imset smo lahko v zadnjem letu 
videli na številnih večjih odrih po Sloveniji in Hrvaškem, med drugim so kot prvi slovenski band dvakrat nastopili 
pred zasedbo Dire Straits (experience), pot koncertiranja pa so si nato delili tudi s skupinami Parni Valjak, Bijelo 
Dugme, Prljavo Kazalište in mnogimi drugimi tujimi in slovenskimi izvajalci. Sodelovali so tudi na EMI 2020. Jaka 
Peterka, Jaka Ažman, Blaž Horvat in Dejan Macura naznanjajo novodobno reinkarnacijo starega rocka in postajajo 
dediči njegove najnovejše zgodovine.

V primeru slabega vremena bo koncert odpovedan.

Petek, 17. 7., ob 20.30
Amfiteater na Velenjski promenadi

M



O MAJHNI ANICI (PREMIERA)

Premiera predstave O majhni Anici v izvedbi Lutkovnega gledališča Velenje. Izredno domiselna, igriva knjiga 
“Lilla Anna” švedskega para Inger in Lasseja Sandbergov iz leta 1972 pripoveduje o deklici Anici, ki ima na 
svet – ker je sama še majhen otrok – zelo poseben, radoveden pogled. Nekega dne izgubi svojo najljubšo igračo, 
rumeno žogico. Poda se v svet, da bi jo našla, in med iskanjem z začudenjem ugotovi, čemu vsemu je njena 
žoga podobna. Svet je tako zabaven! Predstava je lutkovno-igrana, raznobarvno-gibalna, zabavno-interaktivna, 
skratka – igriva. 

Lutkovno gledališče Velenje, 25 min, 1+

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani Doma kulture Velenje.

Sobota, 18. 7., ob 10.00
travnik pred Domom kulture Velenje

O



BOLEČINA IN SLAVA 
DRAMA (ŠPANIJA)
POLETNI KINO ZVEZDE POD ZVEZDAMI

113 minut // Režija: Pedro Almodovar
Igrajo: Antonio Banderas, Penelope Cruz, Leonardo 
Sbaraglia, Asier Etxeandia, Cecilia Roth
Duhovita, čutna in ganljiva avtobiografska oda film-
ski ustvarjalnosti, ki je prejela nominacijo za oskarja 
za najboljši mednarodni celovečerec. Salvador Mal-
lo, sloviti režiser v jeseni življenja, se skozi spomine 
in vnovična srečanja vrača k poglavjem svoje prete-
klosti. V svoji izpovedi pa najde tudi odrešitev.

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Kina Velenje.

Ponedeljek, 20. 7., ob 21.30
poletni kino pred Domom kulture Velenje 

TORKOVE IGRARIJE
DRUŠTVO ŠALEŠKIH LIKOVNIKOV

V Društvu šaleških likovnikov so doma umetniki, ki 
zelo radi k ustvarjanju spodbujajo tudi druge – še 
posebej otroke. V likovnih delavnicah vas bodo po-
vabili v skrivnostni svet barv, oblik in podob našega 
mesta. Pridružite se jim in na domače okolje poglej-
te skozi mavrico! 

Torek, 21. 7., od 10.00 do 12.00 
in od 17.00 do 19.00
travnik pred Domom kulture Velenje

O

EX LIBRIS KORONA
DELAVNICA ZA ODRASLE

V času korona karantene, ki nas je prisilila k prilaga-
janju vsakdanjega ritma, smo uteho našli v urjenju 
novih ali že dolgo pozabljenih veščin. Na delavnici si 
bomo izdelali vsak svoj mali linorez ali ex libris, ki bo 
predstavljal, katero pozabljeno navado smo na novo 
odkrili ali kaj smo se novega naučili v času karantene.

Torek, 21. 7., ob 17. uri
Galerija Velenje

F

V primeru slabega vremena bodo Igrarije odpadle.

G



KOMEDIJA O ARTU (MONOKOMEDIJA Z MIHO FIRŠTEM)

Komedija o artu razvija tezo, da za uspešen vstop 
v svet pogosto »nedostopne« resne umetnosti ni 
potrebno teoretično znanje o zgodovini ali obli-
koslovju umetniških izrazov, temveč zgolj enkra-
tno srečanje z zares fascinantnim umetniškim 
delom, ki človeka prevzame in prepriča, da je 
lahko umetnost ena temeljnih sestavin kakovo-
stnega in izpolnjenega bivanja. Predstava pred-
stavlja zanimiva in izstopajoča dela, umetnost 
analizira iz različnih perspektiv in teorije pogosto 
nemudoma tudi eksperimentalno preverja. Nika-
kor ji ne uspe celovito obravnavati izbrane tema-
tike, na več mestih zanika samo sebe in ničesar 
ne ugotovi, postavi pa celo vrsto vprašanj. Mar 
ni to tisto, kar umetnost počne? Scenografija 
predstave je na prvi pogled parodična, a vendar 
resna likovna razstava z naslovom Antologija 
likovne umetnosti. 

V primeru slabega vremena bo predstava v Domu 
kulture Velenje.

Torek, 21. 7., ob 20.30
atrij Velenjskega gradu

MARKO GROBLER, KANTAVTOR

Mariborski kantavtor predstavlja izbor svojih pesmi 
zadnjih tridesetih let. Od pesmi, nastalih v času zasedbe 
Ezl ek, preko melanholičnih uglasbitev poezije Ferija La-
inščka iz obdobja Občutka za veter in uglasbitev pesmi 
Boruta Gombača iz projekta Melodije zamolčanih besed, 
do novejših in najnovejših, slišanih in nezaslišanih. »… Te 
péte pesmi suvereno sedajo na opne, od koder proni-
cajo pod kožo družno z zveni, znanimi od tam, kjer se 
besede objemajo z melodijami v ljubezenskih predajah, 
blagih ironičnih opazkah, modrostih za nevsakdanjo 
rabo, prosto, polno, zrelo …« (Bojan Sedmak) Na kon-
certu se mu bo pridružil harmonikaš Danijel Marinič.

V primeru slabega vremena bo koncert odpovedan.

Sreda, 22. 7., ob 20.30
atrij Galerije Velenje

MD



MIHA DEBEVEC IN DEJAN KUŠER
SPOPAD HARMONIK

Miha Debevec in Dejan Kušer sestavljata duo, ki ga širša javnost pozna tudi pod imenom Spopad harmonik. Izva-
jalca dosegata svoj prepoznavni glasbeni izraz z občuteno interpretacijo in virtuoznim obvladovanjem glasbila. Od 
drugih ustvarjalcev se ločita zlasti po tem, da se njun izvajalski opus ne omejuje le na preproste narodno-zabavne 
in ljudske skladbe, ampak glasba prerašča tudi v druge, za ti dve glasbili zahtevnejše glasbene zvrsti – vse do 
domiselnih priredb popularne, klasične in etno glasbe z različnih koncev sveta, s posebnim poudarkom na vir-
tuoznosti in občuteni interpretaciji. Glasbenika »podirata« stereotipe o harmoniki in mu določata povsem novo 
vrednost in dimenzijo.

V primeru slabega vremena bo koncert odpovedan.

Petek, 24. 7., ob 20.30
pred Domom kulture Velenje

ČUDEŽNI PRALNI STROJ 
SOBOTNE LUTKARIJE

Nepozabna zgodba, polna prijetnih misli, bogatih 
kostumov in iskrivih dialogov, je potrkala na srca 
mnogih odraslih, predvsem pa razkrila skrivnosti 
o najboljših prijateljih, sprejemanju drugačnosti in 
premagovanju dobrega nad zlim mnogim otrokom. 
Igrana predstava se dogaja v kopalnici deklice Po-
lonce. Tam stoji star pralni stroj, ki ga je oživila njena 
ljubezen. Postal je čudežni pralni stroj, ki z vsakim 
pranjem pričara drugega pravljičnega junaka.
Produkcija: Miškino gledališče, 35 min, 3+

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje.

Sobota, 25. 7., ob 10.00
travnik pred Domom kulture Velenje

M O



TORKOVE IGRARIJE
 LUTKOVNO GLEDALIŠČE VELENJE

MODRČEK, ROMANTIČNA DRAMA 
POLETNI KINO ZVEZDE POD ZVEZDAMI

Poletje je čas, da se naučimo česa res posebnega. 
Otroci, dobrodošli v svet animacije! S seboj prinesite 
lastno lutko ali svojo priljubljeno plišasto igračo in 
s pomočjo lutkarjev Lutkovnega gledališča Velenje 
boste preizkusili, kako lutke hodijo, govorijo in kako 
izražajo različna čustva. Pa še kakšno veselo bomo 
zapeli! 

Sodobna reinterpretacija zgodbe o Pepelki, poetič-
na komedija o vlakovodji, ki še zadnjič pred upokoji-
tvijo pelje svoj vlak v Baku. Nekje na poti se na vlak 
ujame moder modrček. Da bi ubežal osamljenosti, 
se vlakovodja poda na najbolj vznemirljivo dogodi-
vščino svojega življenja: poiskal bo lastnico tega 
mamljivega kosa spodnjega perila. 

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Kina Velenje.

Torek, 28. 7., od 10.00 do 12.00 
in od 17.00 do 19.00
travnik pred Domom kulture Velenje

Ponedeljek, 27. 7., ob 21.30
poletni kino pred Domom kulture Velenje 

OF

90 minut // Režija: Veit Helmer
Igrajo: Miki Manojlović, Paz Vega, Chulpan Khamatova, 
Denis Lavant, Maia Morgenstern

V primeru slabega vremena bodo Igrarije odpadle.



ANA BEZJAK KVARTET

S programom izbranih jazzovskih skladb se bo v družbi vrhunskih glasbenikov predstavila mariborska jazz vo-
kalistka in pedagoginja Ana Bezjak. S prepletom tradicionalnih jazzovskih standardov, avtorskih skladb članov 
zasedbe, sodobnejših jazzovskih in brazilskih kompozicij ter izbranih slovenskih skladb se bodo glasbeniki 
sprehodili skozi bogato tradicijo vokalne in instrumentalne improvizirane glasbe.
Ana Bezjak se že vso kariero giblje med različnimi glasbenimi tradicijami, kvaliteto vokala povzdiguje v vokal-
ne presežke. širšemu občinstvu pa je znana predvsem iz zasedbe Papir ter po sodelovanju s tango skupinama 
Piazzolleky in Tango Compas. Jazzovsko petje poučuje na Konservatoriju za glasbo in balet v Mariboru ter 
izvaja vokalne delavnice. V Velenju se je predstavila že nekajkrat, njen tokratni kvartet bodo sestavljali Marko 
Črnčec na klaviaturah, Robert Jukič na basu in Žan Tetičkovič na bobnih.

V primeru slabega vremena bo koncert v Domu kulture Velenje.

Petek, 31. 7., ob 20.30
atrij Velenjskega gradu

PRAVLJIČNO 
POGOVORNA URA 
O ZDRAVJU 
PRAVLJIČNA URA

Arpad Šalamon bo pripovedoval pravljico in se z otroki 
pogovarjal o zdravju.

Sreda, 29. 7., ob 11.00
Galerija Velenje 

O M

Vstopnice: 10 EUR



O DIMNIKARČKU, 
KI JE SREČO ISKAL
SOBOTNE LUTKARIJE

Na strehah starih mestnih hiš stoji vse polno dimni-
kov. Iz nekaterih se v mrzlih dneh še vedno vali gost 
dim, spet drugi pa so na strehi samo še kot spomin na 
boljše čase. Med njimi živi dimnikarček Nace, ki skrbi, 
da so dimniki vedno čisti. Kadar pa se Nace ozre na 
ulico, tam stojijo ljudje in vzklikajo: »Poglejte, dimnikar, 
brž se primimo za gumb! Danes je naš srečen dan.«
Gledališče Pravljičarna, 30 min, 2+ 

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje.

Sobota, 1. 8., ob 10.00
travnik pred Domom kulture Velenje 

NESKONČNI NOGOMET
DOKUMENTARNI FILM (ROMUNIJA)
POLETNI KINO ZVEZDE POD ZVEZDAMI

Mojster romunskega novega vala Corneliu Porum-
boiu je ustvaril tipično pronicljiv, suhega humorja 
poln dokumentarec o sanjaču, ki je spremenil 
pravila nogometa in skušal svoj novi šport tudi pro-
movirati. Izvirno povedana zgodba o konfliktu med 
pravili in svobodo s primesmi politične zgodovine. 

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Kina Velenje.

Ponedeljek, 3. 8., ob 21.00
poletni kino pred Domom kulture Velenje 

F

TORKOVE IGRARIJE 
MUZEJ VELENJE

V letošnjem letu Velenjski grad praznuje 750 let od 
prve posredne omembe v pisnih virih. Na Torkovih 
igrarijah vam bodo velenjski muzealci približali živ-
ljenje na gradovih nekoč. Gotovo boste izvedeli kaj 
novega in nenavadnega na zabavnem potovanju 
stoletja nazaj!

73 minut // Režija: Corneliu Porumboiu
Nastopata: Laurențiu Ginghină in Corneliu Porumboiu

Torek, 4. 8., od 10.00 do 12.00 
in od 17.00 do 19.00
travnik pred Domom kulture Velenje

O O

V primeru slabega vremena bodo Igrarije odpadle.



RAZLIČNOSTI GENERACIJ, ARPAD ŠALAMON IN ANJA KRALJ
ODPRTJE RAZSTAVE

Arpad Šalamon, likovni pedagog, slikar in grafik, se je rodil leta 1930 v Subotici, kjer je končal učiteljišče. Od leta 1950 
živi v Sloveniji. Na Pedagoški akademiji v Ljubljani je diplomiral leta 1954. Likovno in tehnično vzgojo je poučeval v 
Prekmurju in v Velenju. Po upokojitvi se je preselil v Slovenske Konjice. Je član društva konjiških in šaleških likovnikov. 
Njegovo ustvarjanje se kaže v slikarstvu, grafiki in ekslibrisih, kjer je še posebej uspešen tudi v svetu. Razstava 
ob visokem 90. jubileju bo predstavila poglavitne poudarke iz njegovega bogatega usmerjeno ustvarjalnega opusa.
Anja Kralj, industrijska oblikovalka, svoje ustvarjanje usmerja v oblikovanje in ilustracije s črkami. Upravlja z blogom 
What About Letters in se pri vseh oblikovalskih zasnovah, od logotipov, tiskovin in embalaž, trudi umestiti originalno 
črkovno vrsto. V Mergentalerjevi ulični galeriji [TIPTIH] se ukvarja s tipografijo. Njen projekt Črka na črko nagovarja pi-
sanje na klasičen način s pridihom zgodovinskega. Na plakatih raziskuje ilustrativno tipografijo in črkoris, ki ga pred-
stavljajo črke, osnovane po tipografskih zakonitostih, vendar dopuščajo več sproščenosti in elemente ilustracije.

Razstavi bosta na ogled do 5. septembra 2020.

Četrtek, 6. 8., ob 19. uri
Galerija Velenje

PRAŠNATI 
PIKNIK ETNO

Tudi letos vam bomo glasbo postregli v naravi, v po-
mirjajočem okolju Sončnega parka, v sproščenem 
poletnem vzdušju glasbenega piknika.
Glasbeniki, ki so se v preteklosti kalili v različnih 
glasbenih zvrsteh in glasbenih sestavih, od leta 2016 
nastopajo pod imenom Prašnati. V njihovi glasbi je 
čutiti zvoke Panonije na nekoliko drugačen način, s 
pridihom urbanega, morda celo kavarniškega, rahlo 
džezovskega.

V primeru slabega vremena bo koncert odpovedan.

Sreda, 5. 8., ob 19.00
Sončni park Velenje

M G



JANI KOVAČIČ 
KANTAVTOR

Jani Kovačič že od 80-tih let prejšnjega 
stoletja piše poetične štorije o ljudeh in 
posmehljivke ter vsakdanje spevne pesmi, 
a hkrati tudi zahtevne zvočne slike. Urbani 
kantavtor je prepoznaven po aforističnem 
stilu, ironiji in mestoma otroški naivnosti, 
ki krasijo besedila. Lahko bi ga označili tudi 
kot mestnega ljudskega pevca, izumitelja, 
raziskovalca človeških duš, ki občuduje člo-
veško neumnost: Neumnost je vsemu kralj! 
Pravi antiheroj, pristaš novega humanizma in 
solidarnosti, privrženec bratstva, različnosti 
in lagodnega življenja. Na več kot desetih al-
bumih in številnih drugih literarno glasbenih 
projektih Kovačič ostaja zvest samemu sebi 
in svoji poetiki in glede na odmevnost zadnjih 
projektov na glasbenih odrih še ni rekel svoje 
zadnje besede.

V primeru slabega vremena bo koncert v Galeriji 
Velenje.

Petek, 7. 8., ob 20.30
pred Domom kulture Velenje

M

POLETNI BOLŠJI SEJEM

Drugo avgustovsko soboto bo na Cankarjevi ulici v 
središču mesta ponovno živahno. V poletnih mesecih 
je bolšji sejem še bolj prijazen do obiskovalcev ter 
s svojim naborom vabi k raziskovanju predmetov 
preteklosti in rabljenih stvari, ki so lahko zanimivi za 
množice. Bolšji sejem ponuja stare knjige, starine in 
številne uporabne predmete z dodano patino časa. 
Sejem je primeren kraj za drobna raziskovanj, sobot-
na druženja in obujanje spominov.

V primeru slabega vremena bo sejem odpovedan.

Sobota, 8. 8., ob 8.00
Cankarjeva ulica 

D



ZGODBA 
O IZGUBLJENI DUDI
SOBOTNE LUTKARIJE

MLEKO
DRAMA (ISLANDIJA)
POLETNI KINO ZVEZDE POD ZVEZDAMI

Igrana predstava o malem Žanu, ki nekega večera ob ri-
sanki široko zazeha in iz ust mu pade duda. Naenkrat se 
od nekod prismuka majhen muc in jo odnese. Mucu so jo 
odnesle zobne miške in jo spravile na varno v grad mišje 
kraljice. Iz gradu jo je ukradla tatinska sraka, se z njo 
žogala, dokler ji ni padla v pajkovo mrežo. Žan pa dudo 
pogreša, saj brez nje težko zaspi ... Pridite na predstavo, 
morda nam skupaj uspe, da bo Žan dobil dudo nazaj.
Gledališče Melite Osojnik, 30 min, 3+ 

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje.

V odmaknjeni islandski vasi se Inga in njen mož pre-
življata s pridelavo mleka. Ko po moževi nenadni smrti 
Inga prevzame vodenje globoko zadolžene kmetije, na 
lastni koži izkusi, kako daleč sežejo lovke skorumpira-
ne lokalne zadruge. Odloči se, da se bo uprla in svoji 
skupnosti vrnila neodvisnost. Navdihujoče!

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Kina Velenje.

Sobota, 8. 8., ob 10.00
travnik pred Domom kulture Velenje 

Ponedeljek, 10. 8., ob 21.00
poletni kino pred Domom kulture Velenje 

O F

92 minut // Režija: Grímur Hákonarson
Igrajo: Arndís Hrönn Egilsdóttir, Sveinn Ólafur 
Gunnarsson, Sigurður Sigurjónsson

TORKOVE IGRARIJE 
KNJIŽNICA VELENJE

Knjižnica je prava zakladnica idej za počitniška 
domišljijska potovanja, zato jih obiščite v zavetju 
krošenj, kjer boste ponudbo knjižnice lahko doži-
veli kar na prostem. Družili se boste ob prebiranju 
pravljic, učenju novih izštevank in igranju starih 
otroških iger. 

Torek, 11. 8., od 10.00 do 12.00 
in od 17.00 do 19.00
travnik pred Domom kulture Velenje

O

V primeru slabega vremena bodo Igrarije odpadle.



MONTESSORI URICE

Pedagogika montessori temelji na opazovanjih in 
odkritjih dr. Marije Montessori. V skrbno priprav-
ljenem okolju in z izbranimi razvojnimi pripomočki 
(materiali) otroci razvijajo zbranost, koordinacijo, 
samostojnost ter občutek za red in lepoto. Mon-
tessori urice bo vodila Ajda Hudej, pedagoginja 
montessori 3—6. Delavnice so namenjene otrokom, 
starim od tri do šest let, v skupini pa lahko sodeluje 
10 otrok.

Obvezne prijave: info@galerijavelenje.si

Četrtek, 13. 8., od 10.00 do 11.30
Galerija Velenje 

Sreda, 12. 8., ob 19.00
pred Domom kulture Velenje

0D

TOLPA LUTKALICA 
STARI IN DRZNI

Vabljeni na pohodno lutkarsko akcijo Tolpe Lutkali-
ce, kjer se bo tolpa šestih znova srečala, pripravlje-
na, da se ob drznih akcijah naužije življenja. Ulična 
predstava z interaktivnim vpogledom v prihodnost 
– razen, če ste že stari. Živela revolucija! Predstava 
je namenjena tako odraslim kot otrokom.

V primeru slabega vremena bo dogodek odpovedan.



ALBA NACINOVICH & 
MARKO ČEPAK TRIO
MAX KLUB JAZZ FESTIVAL 2020 

MATJAŽ JELEN (ŠANK ROCK)
AKUSTIČNO DOMA

Marko Čepak, čedalje bolj iskani kitarist na slo-
venski glasbeni sceni. Tokrat pa je moči združil z 
izjemno reško vokalistko Albo Nacinovich, ki smo jo 
v Velenju prvič gostili pred sedmimi leti z duetom 
Alba in Leo. Alba Nacinovich – vokal in zvočni efekti, 
Marko Čepak – kitara, Simone Serafini – kontrabas
Nadomestni koncert za enega od prestavljenih kon-
certov pomladanskega cikla Max klub jazz festivala.

V primeru slabega vremena bo koncert v Max klubu Velenje.

Tokrat se nam bo Matjaž Jelen predstavil s projektom 
Akustično doma. Jelen, znan po svojem življenjskem 
delu v skupini Šank Rock, sodi med bolj prepoznavne 
vokaliste slovenske glasbene scene. Tokrat se mu bo 
na klavirju pridružil Samo Jezovšek (Šank Rock), s ka-
terim bosta uspešnice skupine Šank Rock predstavila 
na malo drugačen način.

V primeru slabega vremena bo koncert odpovedan.

Četrtek, 13. 8., ob 20.30
oder pred Domom kulture Velenje 

Petek, 14. 8., ob 20.30
Amfiteater na Velenjski promenadi

M M

POLH ROGOVILEŽ 
SOBOTNE LUTKARIJE

Glasbena pravljica otroke skozi zgodbo popelje po 
razkošni zvočni krajini. Polh rogovilež namreč biva 
na podstrešju gradu, a ker prireja bučne rogovilske 
zabave, ga grofje preženejo, zato si mora poiskati nov 
dom. Preizkuša, ali bi lahko bival pri čebelah, pri jazbe-
cu, čukih, a povsod gre nekaj hudo narobe. Sprehodili 
se bomo skozi »grajske zvoke«, spoznali rogoviljenje 
glasnega polha, z različnimi inštrumenti ustvarjali 
zvoke, ki jih slišimo v gozdu. Pomagajte polhu najti 
nov dom in se podajte na pravo gozdno dogodivščino! 

Sobota, 15. 8., ob 10.00
travnik pred Domom kulture Velenje

O

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje.



Ponedeljek, 17. 8., ob 21.00
poletni kino pred Domom kulture Velenje 

VSI PROTI VSEM
KRIMINALNI TRILER (SLOVENIJA)
POLETNI KINO ZVEZDE POD ZVEZDAMI

Andrej Košak se na velika platna vrača s celovečer-
cem o slovenski tranziciji. Glavni lik je župan Franta, ki 
izgublja volitve v Rovtah in je prisiljen sodelovati s kri-
minalci. Vsi proti vsem na lokalni ravni kaže, da živimo 
v globalnem svetu ponarejenih novic, političnih spinov 
in korupcije, kjer sta morala in etika izgubili pomen. 

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Kina Velenje.

CON BRIO, KVARTET FLAVT
PIKNIK KLASIKATORKOVE IGRARIJE 

DRUŠTVO ŠALEŠKIH LIKOVNIKOV
Kvartet Con Brio je začel delovati leta 2019 pod 
okriljem Glasbene šole Fran Korun Koželjski Velenje. 
Sestavljajo ga Lara Oblak, Lara Plut, Nika Oder in 
Anja Reberšak, njihova mentorica pa je Neva Berke. 
Njihov repertoar obsega predvsem klasično glasbo, 
igrajo pa tudi veliko zabavne. Na Mednarodnem tek-
movanju Davorin Jenko v Beogradu so letos osvojile 
100 točk in absolutno prvo mesto, na Mednarodnem 
spletnem tekmovanju pa so osvojile prvo nagrado in 
se uvrstile v finale tekmovanja.

Ste se kdaj vprašali, kaj natančno se skriva za be-
sedo »keramika«? Člani Društva šaleških likovnikov 
vam bodo na vprašanje odgovorili na razumljiv na-
čin, pravijo celo, da je to preprosta enačba. Kera-
mika = glina + toplota. Preizkusite, kaj to pomeni v 
praksi – mogoče vas keramika čisto zares zamika!

100 minut // Režija: Andrej Košak
Nastopata: Vlado Novak, Aleksandra Balmazovič, Blagoj 
Veselinov, Iva Krajnc Bagola, Peter Musevski, Silva Čušin

Torek, 18. 8., ob 19.00
Sončni park Velenje

Torek, 18. 8., od 10.00 do 12.00 
in od 17.00 do 19.00
travnik pred Domom kulture Velenje

F MO

V primeru slabega vremena bo koncert odpovedan.V primeru slabega vremena bodo Igrarije odpadle.



MARKO ČRNČEC ELECTRIC TRIO
MAX KLUB JAZZ FESTIVAL 2020

Marko Črnčec, izjemni mariborski pianist in klaviaturist, je eden izmed tistih redkih slovenskih glasbenikov, ki 
se je uspešno preizkusil na newyorški glasbeni sceni. V Velenju je reden gost jazzovskih sozvočenj. Koncert bo 
izvedel z dvema izjemnima srbskima jazzistoma, basistom Perom Krstajićem in bobnarjem Pedjo Milutinovićem.
Marko Črnčec – Fender Rhodes in sintetizatorji, Pera Krstajić – električni bas, Pedja Milutinović – bobni
Nadomestni koncert za enega od predstavljenih koncertov pomladanskega cikla Max klub Jazz festivala.

V primeru slabega vremena bo koncert v Max klubu Velenje.

Sreda, 19. 8., ob 20.30
oder pred Domom kulture Velenje

M



ÊDNA

Mladi izkušeni glasbeniki iz Prekmurja in Štajerske nam ponujajo pisano paleto križanja tradicionalnih ljudskih 
pesmi iz Prekmurja in Porabja. Ljudske pesmi v njihovi izvedbi dobijo novo unikatno preobleko, saj v svojem 
slogu preoblačijo tradicionalno z mešanico svetovne glasbe, jazz kabareta, swinga, latino ritmike, popa. Jese-
ni leta 2018 je pri založbi Celinka izšel njihov debitantski album z naslovom Ajnc, cvaj, draj. Pesmi so vzbudile 
pozornost nekaterih komercialnih radijskih postaj ter javne radiotelevizije. Na lestvicah domače glasbe so 
se s prvim singlom večkrat zavihteli na sam vrh. ÊDNA – kreativni glasbeni "stroj" za izjemno proizvodnjo 
mešanice ljudske pesmi, izvirnosti in glasbene kreativnosti brez meja …

V primeru slabega vremena bo koncert v Domu kulture Velenje.

Četrtek, 20. 8., ob 20.30
atrij Velenjskega gradu

PTIČ 
SOBOTNE LUTKARIJE

Situacijska komična predstava o dveh nenavadnih 
prijateljih. Pogumni ptič komaj čaka, da se predstavi 
gledalcem, saj rad potuje in nastopa pred ljudmi. Kljub 
temu je včasih osamljen, zato ga prijateljica poskuša 
razvedriti. Predstava je posebna tudi zaradi uporabe 
stare tehnike govorcev iz trebuha.

Lutkovno gledališče Nebo, 40 min, 2+

Sobota, 22. 8., ob 10.00
travnik pred Domom kulture Velenje

O

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje.

M

Vstopnice: 10 EUR



TRIJE PRAŠIČKI
LETEČE LUTKE

Naša dva prašička sta zelo plašna in se precej bojita otrok. A če jima pomagate, se bosta opogumila in s svojimi 
igračami le za vas odigrala svojo najljubšo pravljico. Katero? O treh prašičkih seveda! Prašička najraje prepevata 
tole pesmico: “En, dva prašička sva, kruli – kruli – laj, kruli – kruli – laj, hop, hop skačeva iz blata v lužo in nazaj!” 
Zapojte jo z nami!

Produkcija: Lutkovno gledališče Velenje

V primeru slabega vremena bo lutkovna predstava odpadla.

Ponedeljek, 24. 8., ob 18.00
Kardeljev trg

O
Ponedeljek, 24. 8., ob 21.00
poletni kino pred Domom kulture Velenje 

BOG, LE KAJ SMO SPET 
ZAGREŠILI?KOMEDIJA (FRANCIJA)
POLETNI KINO ZVEZDE POD ZVEZDAMI

Zakonca Verneuil se spopadata z novo krizo. Kot pripa-
dnika katoliškega meščanstva, ki gojita vrednote stare 
tradicionalne Francije, težko sprejmeta najnovejšo 
novico. Zakonci vseh štirih hčera so se odločili zapustiti 
Francijo zaradi različnih razlogov. Komične življenjske 
situacije zahtevajo, da sta oče in mama odprtega duha. 

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Kina Velenje.

99 minut // Režija: Philippe de Chauveron
Nastopata: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary Abittan, 
Medi Sadoun, Frédéric Chau

F



TORKOVE IGRARIJE 
PLESNI STUDIO N

MEDVEDEK IN ZLATOLASKA 
LETEČE LUTKE

Za konec v čarobni svet plesa! Pod vodstvom Nine 
Mavec Krenker in mentoric Plesnega studia N Ve-
lenje boste spoznali osnove klasičnega baleta, 
jazz baleta, hip hopa in tudi sami ustvarili plesno 
koreografijo. Plesne igre in ples čisto zares, udobna 
oblačila, kratke nogavičke, bose noge, dobra volja, 
kanček ustvarjalnosti!

Medvedek je zelo žalosten, ker se ga vse živali bojijo in 
se v vsem gozdu nihče noče družiti z njim. Pa še roj-
stni dan ima in spet bo sam! V solzah zbeži od doma ... 
Zlatolaska je na drugi strani radovedna deklica, ki prav 
tako preživlja veliko časa čisto sama, saj sta njena 
starša prezaposlena. Ima veliko igračk, a s kom naj jih 
deli? Kaj se zgodi, ko se naša žalostna junaka srečata? 
Resda smo si različni, a vsi potrebujemo prijatelje.

Lutkovno gledališče Velenje

Torek, 25. 8., od 10.00 do 12.00 
in od 17.00 do 19.00
travnik pred Domom kulture Velenje

Torek, 25. 8., ob 18. uri
Gorica

O O

V primeru slabega vremena bodo Igrarije odpadle. V primeru slabega vremena bo lutkovna predstava odpadla.

EKSPERIMENTALNA 
GRAFIKA
DELAVNICA ZA ODRASLE

Grafika je vsestransko uporabna veja likovne 
umetnosti, ki poleg klasičnih tehnik omogoča tudi 
mnoge eksperimentalne oblike odtiskovanja različnih 
predmetov na različne podlage. Na delavnici bomo 
preizkusili drugačen način odtiskovanja in se prepus-
tili toku ustvarjanja.

Zaradi omejenega števila mest se prijavite na: 
info@galerijavelenje.si.

Torek, 25. 8., ob 17. uri
Galerija Velenje 
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INDIJANSKA PRAVLJICA 
LETEČE LUTKE

JURE PUKL TRIO 
FEATURING GREG HUTCHINSON & JOE SANDERS 
MAX KLUB JAZZ FESTIVAL 2020

Lutkovno-igrana predstava po motivih legend sever-
noameriških Indijancev vas bo popeljala v nenavadni 
svet indijanskih legend, naravni del katerih so rojstvo 
in veselje, smrt in žalost. V njih nastopajo dobri duhovi, 
zlobne pošasti, prijazne ter nagajive živali – in seveda 
Indijanci, ki živijo v tesni povezanosti z naravo. Med 
njimi sta tudi junaški Sedeči Bik in njegova prelepa 
izbranka Jezerska roža, ki zna šepetati vodi …

Lutkovno gledališče Velenje

Sreda, 26. 8., ob 18. uri
Šalek

O

V primeru slabega vremena bo lutkovna predstava odpadla.

IZ MALEGA 
USTVARIMO VELIKO
OTROŠKA DELAVNICA

Delavnica za najmlajše obiskovalce z Arpadom Šala-
monom. Primerna je za otroke od petega do osmega 
leta starosti.

Sreda, 26. 8., ob 11. uri
Galerija Velenje 

G

S programskim vodjo Max klub Jazz festivala in enim 
najodmevnejših slovenskih jazzovskih imen zadnjega 
desetletja bomo sklenili letošnji cikel jazzovske glas-
be, ki ga je na dobri polovici svoje izvedbe presekala 
korona kriza. Festival bo gostil izjemna stara znanca 
Velenja in vidni imeni newyorške glasbene scene bob-
narja Grega Hutchinsona in basista Joea Sandersa.
Nadomestni koncert za enega od predstavljenih kon-
certov pomladanskega cikla Max klub Jazz festivala.

V primeru slabega vremena bo koncert v Max klubu Velenje.

Sreda, 26. 8., ob 20.30
oder pred Domom kulture Velenje

M



ŠTIRJE DOMAČI CITRARSKI VIRTUOZI
JANJA BRLEC, TANJA LONČAR, PETER NAPRET IN DEJAN PRAPROTNIK
CITRARSKI VEČER FESTIVALA PREŠMENTANE CITRE

Letošnji citrarski festival bo zaradi pandemije združen v en večer brez tujih citrarskih gostov, a citre bodo v Vele-
nju spet zapele! V goste smo povabili tiste domače citrarje, ki sodijo med najboljše. Vsi so stari znanci Prešmen-
tanih citer, od domačinke Tanje Lončar, ki s svojim citranjem in petjem instrument približa popularni glasbi, do 
ene najvidnejših predstavnic slovenskega citranja Janje Brlec. Janja bo s Petrom Napretom, gonilno silo festivala 
v zadnjih letih, predstavila tudi kakšen pomemben citrarski duet. Izjemne slovenske citrarje zaokrožuje Dejan 
Praprotnik, uveljavljen citrar, ki je že navduševal obiskovalce našega festivala.

V primeru slabega vremena bo koncert v Domu kulture Velenje.

Četrtek, 27. 8., ob 19.00
pred Domom kulture Velenje

M

DVA ZMERJAVCA 
SOBOTNE LUTKARIJE

Globoko v deželi, nekje na hribčku kraj gozda, je stala 
hišica, v kateri sta živela dva bratca. In ta dva fanta 
sta se dan za dnem, vedno in ob vsaki priložnosti 
zmerjala; ti si kozel, ti pa osel, ti tele, ti no-so-rog, 
polh na bukvi … Vse dokler ju na domu niso obiskale 
večkrat klicane živali. Ena za drugo so se zvrstile in 
do zadnje špranje napolnile že majavo hišico. Lahko 
si mislite, da je nastala taka gneča, da sta še bratca 
zmerjavca morala ven, na drevo, v gosto meglo ...

Gledališče Bičikleta, 30 min, 3+

Sobota, 29. 8., ob 10.00
travnik pred Domom kulture Velenje

O

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje.



VEČER Z IZTOKOM MLAKARJEM

Zaključek Poletnih kulturnih prireditev tradicionalno pripada Iztoku Mlakarju, igralcu, glasbeniku, avtorju. Mlakar 
slovi kot izvrsten kantavtor in interpret svoje glasbe, seveda pa je tudi odličen dramski igralec, komik in gledališki 
avtor. V večeru, kjer vedno združi svoje moči z izvrstnim glasbenikom in prijateljem Davidom Šuligojem, nam 
bo pričaral žlahtni izbor svojih pesmi iz množice njegovih glasbenih presežkov. Prav gotovo bom slišali kakšno 
pesem z zadnje zgoščenke Porkaeva, pa seveda nekaj najuspešnejših starejših, ki so že skoraj »ponarodele«.

Vstopnice za izven za koncert Iztoka Mlakarja bomo predvidoma prodajali avgusta, o čemer vas bomo pravočasno obvestili. 
Vstopnice bodo v prodaji le, če ne bo razprodan Poletni kulturni abonma in če bo to omogočala epidemiološka slika.

Nedelja, 30. 8., ob 19.00
Velenjski grad

Ponedeljek, 31. 8., ob 21.00
poletni kino pred Domom kulture Velenje 

PARAZITKOMIČNA DRAMA (JUŽNA KOREJA)
POLETNI KINO ZVEZDE POD ZVEZDAMI

Film, ki ga režiser označuje za »komedijo brez 
klovnov, tragedijo brez negativcev«, je čudovito ne-
predvidljiva družinska tragikomedija o neizogibnem 
konfliktu med tistimi, ki imajo, in tistimi, ki nimajo. 
Dobitnik zlate palme v Cannesu in štirih oskarjev, 
vključno za najboljši film. Nedvomno film leta!

V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani 
Kina Velenje.

132 minut // Režija: Bong Joon Ho
Nastopata: Song Kang Ho, Lee Sun Kyun, Cho Yeo Jeong, 
Choi Woo Shik

FM

Vstopnice: 25 EUR



= Galerija, delavnice, ustvarjalnice, predavanja

= Glasba, muzika …

= Otroške prireditve, lutkarije, igrarije, ustvarjalnice, delavnice, lutkovne predstave

= Filmske predstave (letni kino)

= Drugo/bolšji sejmi/gledališče/poulično gledališče …
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KOLOFON
Izdal: Festival Velenje, zanj Barbara Pokorny

Uredniški odbor: Staša Štajnpihler, Matjaž Šalej, Katarina Rošer, Barbara Pergovnik, Antonija Lovrek Petric, Neža Jovan, Silvija Bašnec, Tjaša Selič, Milena Breznik, 
Peter Groznik, Nina Cvirn, Kornelija Križnič, Silva Pisanec, Barbara Pokorny

Fotografije: Arhiv Festivala Velenje, arhivi javnih zavodov, izvajalcev, društev, gledališč in organizatorjev dogodkov

Oblikovanje: Peter Žagar

Naklada: 3000 izvodov

Tisk: Collegium Graphicum Ljubljana

Koledar Poletne kulturne prireditve je zbirnik mesečnih dogodkov Festivala Velenje za julij in avgust 2020.
Izdajatelj koledarja ne odgovarja za morebitne spremembe programa zaradi objektivnih razlogov (slabo vreme, epidemiološko stanje …).



POLETNI KULTURNI ABONMA

Abonmajska kartica je prenosljiva. | www.festival-velenje.si | info@festival-velenje.si | 03/898 25 90 |

25 EUR BREZ VEČERA Z IZTOKOM MLAKARJEM

45 EUR VSI DOGODKI


