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Poletje  je  
čas  doživetij
Čas poletnih počitnic je idealna priložnost za bolj 
sproščen in lahkoten vsakdan. Poletje je namreč 
najprijetnejši del leta, ko si v počitniškem utripu 
družinskega vsakdanjika le vzamemo čas za številna 
srečanja, druženja, piknike in druge poletne aktivnosti, 
za katere nam običajno primanjkuje časa. V tem času pa 
se velikokrat odvijejo tudi številne pomembne zgodbe 
življenja, kar daje poletju še prav poseben čar.

V Velenju skupaj s Festivalom Velenje ter drugimi 
javnimi zavodi in organizacijami vsako leto pripravimo 
številne brezplačne dogodke in koncerte, saj želimo 
našim občankam in občanom ponuditi kar največ. Vesel 
sem, da naše delo opazite tudi vi – na to kaže zelo dobra 
obiskanost koncertov na Titovem trgu in številnih drugih 
prireditev.

Novost letošnjega poletja so Večeri v amfiteatru. 
Konec maja smo tam pripravili prvi dogodek, različne 
koncerte in predstave pa bomo na velenjski promenadi 
priložnostno organizirali vse do konca septembra.  

Z raznolikimi prireditvami in dogodki želimo še popestriti 
že tako zelo bogato poletno dogajanje v mestnem jedru 
in spodbuditi občane k druženju v prijetnem okolju 
našega novega amfiteatra. 

Festival Velenje v okviru Poletnih kulturnih prireditev 
vsako leto povabi v naše mesto priznane tuje izvajalce iz 
različnih evropskih držav. Poletne prireditve na različnih 
prizoriščih v Velenju torej tudi letos ponujajo posebna 
poletna doživetja. Družili se bomo na promenadi, 
Titovem trgu, v Vili Bianci, ob Vili Herberstein, v Sončnem 
parku, na Velenjskem gradu in še marsikje drugje. Mnogi 
dogodki so namenjeni tudi najmlajšim in šolarjem za 
ustvarjalno kratkočasenje med počitnicami. 

Naj vas poletje privabi tudi na Velenjsko plažo ob 
Velenjskem jezeru. V petek, 28. avgusta, bo tam še 
posebej zanimivo, saj bodo potekale Jadranske igre  
s pestrim spremljevalnim programom. Skozi igro, 
zabavo in smeh bomo spodbujali tudi ekipo iz Velenja,  
ki bo v polfinalu ponosno zastopala naše mesto. 

Prav je, da jim izkažemo podporo s spodbujanjem in 
navijanjem.

Sredi letošnje poletne dopustniške spokojnosti ste 
torej vabljeni na prijetna srečanja v mestu ali bližnji 
okolici. Priložnosti za poletno druženje je resnično veliko. 
Prelistajte knjižico in prepričan sem, da boste navdušeni. 
Naj jo prelistajo tudi vaši otroci, saj bodo imeli v času 
počitnic na voljo številne aktivnosti.

To poletje naj vam prinese čim več lepih trenutkov in 
naj vas ti občutki spremljajo še dolgo. Želim vam nadvse 
prijetne poletne dni in dobro počutje v našem mestu. 
Srečno!

bojan Kontič
župan Mestne občine Velenje
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SREDA, 1. julij 2015

10.00 se PRideŠ igRat?
ZaBavna sReda
Knjižnica Velenje 

www.knjiznica-velenje.si, 
03 898 25 50

knjižniCa velenje, PRavljična soBa
Radovednež je otrok, ki je neprestano vedoželjen in radoveden. Je 
pa tudi ime podjetja, kjer se trudijo izdelati nove in zanimive lesene 
igrače, ki so lepe na pogled, prijetne na otip in prijazne okolju, poleg 
tega pa se otrok ob igranju z njimi mimogrede tudi kaj nauči. 

18.00 20. tRadiCionalni 
mednaRodni atletski miting
euRoPean athletiCs ClassiC miting
Atletski klub Velenje

www.ak-velenje.si, 041 791 197, 
041 553 497

mestni stadion
Ob 18. uri se bo začel miting mladih, ob 19.30 pa bo otvoritev 
glavnega mitinga.

ČETRTEK, 2. julij 2015

17.00 ali sPlav PRiZadene 
tudi moŠke?
PRedavanje
Društvo za razvoj človeških virov in 
socialnih programov NOVUS

www.društvo-novus.com, 
05 908 14 90

dRuŠtvo novus, dRužinski CenteR haRmonija, 
tRg mladosti 6, velenje
Moški so enakovredni partnerji v težkih obdobjih pred in po splavu, 
žal pa se njihova čustva mnogokrat zanemarjajo ali spregledajo. 
Splav vpliva tudi na moške, ki drugače doživljajo izkušnjo. Vsa 
predavanja v tem ciklu bo imela Ines Vugrinec, mag. zakonskih 
in družinskih študij.

18.00 sRečanje članov 
goBaRskega dRuŠtva maRauh
Gobarsko društvo Marauh

gdv.marauh@gmail.com

knjižniCa velenje
Redno mesečno srečanje članov društva

18.00 BRidge tuRniR
Šaleški bridge klub

www.sbk.si, 031 729 509

gostiŠče kavčič v Šaleku
V mesecu juliju bodo redni tedenski turnirji še 9., 16., 23. in 30. julija.
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19.00 večeRi v amfiteatRu 
PRedstavitev ZaseBnega glasBenega 
CentRa goličnik
Mestna občina Velenje, Zasebni glasbeni 
center Goličnik in Festival Velenje

www.velenje.si, 03 896 16 04

amfiteateR na PRomenadi

21.00 the Beatles Revival (čeŠka)
Poklon najPoPulaRnejŠemu PoP RoCk 
ansamBlu, oB konCeRtu Bo na ogled 
tudi RaZstava the Beatles.
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

titov tRg, velenje
Skupina je bila ustanovljena leta 1996 in je do sedaj navdušila 
občinstvo po vsej Evropi. Njihova izjemna interpretacija skladb, 
celotna vizualna in vokalna podoba ter koreografija zelo spominjajo 
na original. Repertoar igranih skladb obsega okoli 60 najbolj 
poznanih skladb The Beatles, katerih celoten arhiv, avdio, video in 
žive posnetke so skrbno preučili. Zamižite, začutite glasbo, takoj 
vas bodo odpeljali v Liverpool okoli leta 1964 in bo tako, kot bi 
bili pravi The Beatles na odru pred vami. 
V primeru slabega vremena bo koncert v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje.

PETEK, 3. julij 2015

8.00 joga na suPih
mladinski odBoR tuRistične ZveZe 
velenje

motz.velenje@gmail.com, 
031 589 214

Zoo station velenje
Vsak petek v juliju in avgustu vabijo na Jogo na supih. Po končanem 
sproščanju vas čaka zdrav zajtrk. V primeru, da se boste do jezera 
pripeljali z avtomobilom, je participacija 2 EUR. Sicer pa je udeležba 
brezplačna. 

17.30 PaRada unifoRmiRanih 
RudaRjev oB dnevu RudaRjev
Premogovnik Velenje

www.rlv.si

titov tRg velenje
Parada uniformiranih rudarjev, zbor ob 17. uri na Titovem trgu, 
odhod parade na Mestni stadion ob jezeru v Velenju ob 17.30.
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18.00 55. skok čeZ kožo
Premogovnik Velenje

www.rlv.si, 03587 50 07

mestni stadion oB jeZeRu v velenju 
Tradicionalna prireditev ob dnevu rudarjev

20.00 tekila PaRty
Havana bar Velenje 

031 321 769

havana BaR velenje
Za glasbo bo poskrbel DJ Mrky.

21.00 niet, RePetitoR, 
Pink PankeR, kRik 
disneylanda, 
the fugitives
Punk konCeRt
Zavod eMCe plac, Mladinski center Velenje 
in Šaleški študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

letni kino oB Škalskem jeZeRu
Ker punka še vedno manjka, bosta na zdaj že tradicionalnem 
poletnem koncertu nažigala kultni bend slovenske punkerske 
scene Niet in eden najbolj prominentnih bendov nove srbske scene 
Repetitor. Da z njimi stopite v novo revolucijo, vas bodo povabili 
street punkerji Pink Panker. O vaših materah bo kričala banda 
neotesana – Krik Disneylanda. Lokalno sceno pa bodo zastopali 
punk rockerji The Fugitives. 
PRedPRodaja vstoPniC: 7 euR (od 14. junija) v emCe PlaC, 
max kluB, moZaik; na dan konCeRta: 10 euR.

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

SOBOTA, 4. julij 2015

6.00 slemenova ŠPiCa
Planinski Pohod
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 031 630 503

odhod Z avtoBusne Postaje velenje
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6.00 fallBaCh, maltatal, 
avstRija
Planinski Pohod
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 041 371 589

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

8.00 mestna tRžniCa 
s sPRemljevalnim PRogRamom
Mestna občina Velenje – TIC, Turistična 
zveza Velenje in Pilon center

www.velenje.tourism.si, 03 896 18 60

atRij CentRa nova
Tokratna tema bo Od klasa do kruha. Predstavilo se bo 
Turistično društvo Šentilj.

8.30 suP Regata 
iZ seRije Pokala slovenije
ZOO Station Velenje

www.zoo-station.si, 
enx@zoo-station.si

na velenjskem jeZeRu

10.30 PRofesoRiCa sfRčkljana 
Poletje na tRavniku – soBotne 
lutkaRije
Klovnovska predstava raztresene 
profesorice
Igra: Eva Škofič Maurer
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Sfrčkljana je prijazno rečeno drugačna. Obleko in tople spodnjice 
je podedovala po svoji stari mami, hkrati pa je nosilka nove mode, 
ki zahteva uporabo kljukic za obešanje perila pri oblikovanju frizure. 
Vendar videz vara. Ali pa tudi ne. Predstava je sestavljena iz točk, 
katerih osnova je cirkuško in klovnsko znanje, gledalci se med 
njenimi vragolijami igrivo sprostijo, kar naredi predstavo 
živo in prisrčno.
V primeru slabega vremena lutkarije odpadejo.

20.00 PoP gaRage
moZZajik festival 2015
Cikel Poletnih jaZZovskih dogodkov v 
sRediŠču mesta
Kulturno društvo glasbene umetnosti,  
Činela in Festival Velenje

031 825 853

odeR Pod magnolijami PRed domom kultuRe velenje
Pop Garage je skupina, ki jo sestavljajo talentirani mladi glasbeniki: 
pevki Manca Dremel in Anja Bukovec ter kitarista David Kocmur in 
David Plešec. Ljubezen do glasbe je strnjena v raznolik izbor 
skladb z mešanico popa, soula, funka in jazza. 
V primeru slabega vremena bo koncert v Max Klubu.

g

o

s

Š

Š



 11

21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC

21.00 nočni tek
ŠPoRtna PRiReditev
Triatlon klub Velenje

www.trivelenje.com

staRt in Cilj: ŠPoRtni CenteR galaCtiCa

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

NEDELJA, 5. julij 2015

6.00 stoRžič
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 040 465 224 

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

7.00 RiBiŠko tekmovanje
Tekmovanje za Rudarsko svetilko 
(prehodni pokal)
Ribiška družina Velenje

041 333 967, 040 795 919

oB Škalskem jeZeRu

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si
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PONEDELJEK, 6. julij 2015

17.00 slavnostna Podelitev 
sPRičeval 
elektRo in RačunalniŠke Šole
Elektro in računalniška šola Velenje

simon.konecnik@scv.si

glasBena Šola velenje, velika dvoRana
Na prireditvi bodo podelili spričevala poklicne mature in zaključnega 
izpita Elektro in računalniške šole. Glasbena gostja bo Tanja Lončar.

21.30 divja salsa
odPRtje Poletnega kina 
»ZveZde Pod ZveZdami«
Režija: James Griffiths
Igrajo: Nick Frost, Rashida Jones, Ian 
McShane, Chris O'Dowd …
Festival Velenje – Kino Velenje

www.kino-velenje.si, 03 898 25 70

PRed domom kultuRe velenje
Romantična komedija (ZDA), 98 minut
Debelušasti Bruce je v mladosti kraljeval na plesiščih in ko izve, da 
se njegova nova šefica zelo zanima za ples, sklene, da jo bo zapeljal 
s plesom. V svojem starem klubu združi moči z nekdanjim učiteljem, 
ki ga mora kljub številnim komičnim zapletom naučiti umetnosti 
brezkompromisnega plesnega zapeljevanja.
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani 
Kina Velenje.

TOREK, 7. julij 2015

10.00 – 
12.00 
in 
16.00 – 
19.00

kiPaRimo Z glino
Poletje na tRavniku – toRkove igRaRije
Festival Velenje in ZKD Šaleške doline – 
Društvo šaleških likovnikov

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje 
Letošnje torkove igrarije se bodo začele z že tradicionalno 
ustvarjalnico – ustvarjanjem z glino. Glina je živ material, ki z 
gnetenjem in oblikovanjem omogoča razvijanje domišljije in 
ustvarjanje z njo je vedno prijetno. Članice Društva šaleških 
likovnikov tudi za letos pripravljajo veliko novih idej.
V primeru slabega vremena igrarije odpadejo.

21.00 aglaja - 
Ples Z Zastavami  (Belgija)
Plesno–uPRiZoRitveni sPektakel 
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

titov tRg, velenje
Plesni ansambel Aglaja iz Bruggesa je edinstveni tovrstni ansambel, 
ki združuje ples, koreografijo in tradicionalno veščino plesa z 
zastavami. Njihove koreografije z zastavami so prava paša za oči. 
Na veliki poletni turneji bo njihov edini slovenski in izjemno atraktivni 
nastop gostil osrednji mestni trg v Velenju.
V primeru slabega vremena bo predstava v veliki dvorani Domu 
kulture Velenje.
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SREDA, 8. julij 2015

6.00 oBiR
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 040 128 081

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

10.00 PRavljična joga
ZaBavna sReda
Knjižnica Velenje

www.knjiznica-velenje.si, 
03 898 25 50

knjižniCa velenje, PRavljična soBa
Pravljična joga je namenjena otrokom od 3. leta dalje. Ob poslušanju 
zgodbice bodo otroke popeljali v svet asan. Otroci bodo lahko 
postali hrabri junaki, pogumni levi, zviti krokodili, lahkotni vetrovi 
ali pa prikupni kraljeviči in princeske. Srečanje bo vodila Nina Časl. 

ČETRTEK, 9. julij 2015

6.00 CelovŠka koča
Planinski Pohod
PD Velenje – krožek Pohodništvo Univerze 
za III. življenjsko obdobje

pd.velenje.si, 03 89 77 326 

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

17.00 ko nosečnost Pomeni 
BReme - čustveno doživljanje 
žensk oB neželeni nosečnosti
PRedavanje
Društvo za razvoj človeških virov in 
socialnih programov NOVUS

www.društvo-novus.com, 
05 908 14 90

dRuŠtvo novus, dRužinski CenteR haRmonija, 
tRg mladosti 6, velenje
Kadar ženska doživlja potencialno materinstvo kot breme 
in stisko, ji je potrebno prisluhniti ter omogočiti, da o svojih 
čustvih spregovori. 
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20.30 samohRanileC - 
monokomedija Renata jenčka
njegova ZgodBa je lahko ZgodBa PRav 
vsakega staRŠa
Festival Velenje
www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

velenjski gRad
Pogrebnik Samo Hranilec si skuša po ločitvi znova urediti življenje, 
zase in za svoja dva šoloobvezna otroka. Čeprav se otepa različnih 
težav, mu to nekako uspeva. Nekega dne pa »na socialnem« izve, da 
gre lahko njegova bivša v zapor zaradi neporavnanih obveznosti do 
njunih otrok. Tedaj se v njegovem srcu sproži velika dilema: ali boljša 
prihodnost njegovih dveh otrok ali pa slabša prihodnost njune mame, 
ki jo ima še vedno rad. Odlični igralec Renato Jenček se prvič na 
Velenjskem gradu predstavlja s predstavo, nastalo izpod peresa 
in v režiji Roka Vilčnika.
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani 
Doma kulture Velenje.
vstoPniCe: 10 euR

PETEK, 10. julij 2015

6.00 kePa
Planinski Pohod
PD Velenje – PO Gorenje

pd.velenje.si, 040 128 081

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

20.00 CoCtail CluBBing
Havana bar Velenje

031 321 769

havana BaR velenje
Različni coctaili, za glasbo bo poskrbel DJ Mrky.

21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC
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21.00 Rudi BučaR in istRaBand
glasBeni PRidih mediteRana
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

oB domu kultuRe velenje
Priznani istrski glasbenik Rudi Bučar si skozi ustvarjanje prizadeva 
ohranjati istrsko kulturno dediščino in jo hkrati približati mlajšim 
generacijam. Zanj je značilno, da prireja istrske ljudske skladbe in piše 
avtorske skladbe v duhu istrske glasbe. Rudi Bučar je tudi večkratni 
nagrajenec festivala Slovenska popevka. Pri njegovem zadnjem 
projektu sta se mu pridružila izjemna glasbenika, in sicer 
harmonikar Janez Dovč in tubist Goran Krmac. V tej zasedbi 
se bodo predstavili tudi v Velenju.
V primeru slabega vremena bo koncert v mali dvorani 
Doma kulture Velenje.

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

SOBOTA, 11. julij 2015

6.00 vaRno v goRe
Planinski Pohod
Planinsko društvo Velenje

pd.velenje.si, 041 663 601

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

8.00 mestna tRžniCa velenje
Presta Prestiž Velenje in 
Mestna občina Velenje

www.velenje.si, 03 896 16 00

PloŠčad CentRa nova in CankaRjeva uliCa

8.00

 

Poletni BolŠji sejem
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

CankaRjeva uliCa
Poletni bolšji sejem je še bolj sproščen kot v hladnejših mesecih. 
Na njem lahko pobrskate za starinami vseh vrst … Morda odkrijete 
na sejmu kakšno zanimivo staro razglednico, knjigo ali enostavno 
kakšno stvar, ki bo popestrila in oplemenitila vaš dom in vzbudila 
vaše zanimanje. Za sodelovanje se je potrebno prijaviti do 
četrtka, 9. julija.
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10.00 Škalsko jeZeRo in 
ZgodBe PotoPljene vasi
tematsko tuRistično vodenje Za oBčane
Mestna občina  Velenje – TIC 

www.velenje-tourism.si, 03 896 18 60

ZBiRno mesto: PRed RiBiŠkim domom oB Škalskem jeZeRu
Spoznali bomo zanimivosti Škalskega jezera in zgodbe 
potopljene vasi.

10.30 o ljudeh, živalih 
in kamnih
Poletje na tRavniku – soBotne 
lutkaRije
Lutkovno-igrana predstava o »črni« Afriki
Lutkovno gledališče Velenje
Režija: Alice Čop
Igrata: Vanja Kretič in Tjaša Zajc
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Skupaj bomo odpotovali v Afriko, kjer lutkovne predstave niso bile 
namenjene le otrokom. V naši pravljici se prepleta sedem zgodb o 
tem, kako je nastal svet, pripoved pa spremljajo bogati afriški ritmi. 
Lutke in maske v predstavi so navdihnjene z originalnimi lutkami in 
maskami, ki si jih lahko ogledate v Afriški zbirki profesorja 
Foita na Velenjskem gradu.
V primeru slabega vremena lutkarije odpadejo.

16.00 PRiReditev oB 60-letniCi 
Pgd Škale Z ansamBlom smeh
PGD Škale

041 366 103

PRiReditveni PRostoR PRed gasilskim domom Škale
Prevzem gasilskega vozila GVC 16/25, blagoslov kipca sv. Florjana 
in velika veselica z ansamblom Smeh (pod šotorom).

20.00 juRe Pukl tRio 
feat. melissa aldana
moZZajik festival 2015
Cikel poletnih jazzovskih dogodkov v 
središču mesta
Kulturno društvo glasbene umetnosti, 
Činela in Festival Velenje

031 825 853

odeR Pod magnolijami PRed domom kultuRe velenje
Letošnji nagrajenec Prešernovega sklada, Velenjčan Jure Pukl, 
se bo pred domačini predstavil s svojim triom in posebno gostjo, 
saksofonistko svetovnega kova Melisso Aldano iz Čila. V primeru 
slabega vremena bo koncert v Max klubu.
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21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

NEDELJA, 12. julij 2015

9.00 kRajevni PRaZnik 
kRajevne skuPnosti CiRkovCe
KS Cirkovce

ks CiRkovCe
Prireditev se bo začela z mašo v vaški cerkvi, sledijo sejem domače 
obrti, revija ansamblov, zaključek ob 17. uri ter veselica z ansamblom 
Slovenski zvoki.

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

PONEDELJEK, 13. julij 2015

21.30 avtoŠola
Poletni kino »ZveZde Pod ZveZdami«
Režija: Janez Burger
Igrajo: Maruša Majer, Gregor Čušin, Vesna 
Pernarčič, Ivo Ban, Matjaž Tribušon … 
Festival Velenje – Kino Velenje

www.kino-velenje.si, 03 898 25 70

PRed domom kultuRe velenje
Komedija, 79 minut
V središču zgodbe je vozniški inštruktor Jože, ki se znajde tik pred 
ločitvijo, nič boljšega pa se ne obeta njegovi avtošoli, kjer namerava 
brezbrižni tajkun Robert zgraditi nakupovalni center. Stvari se 
zapletejo, ko Robertova hčerka postane Jožetova učenka in se 
skupaj odpravita na nenavadno, zabavno in tudi nevarno 
šolo spoznavanja medčloveških odnosov.
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani 
Kina Velenje.
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TOREK, 14. julij 2015

10.00 – 
12.00 
in 
16.00 – 
19.00

kliCanje dežja 
Po afRiŠko
Poletje na tRavniku – toRkove igRaRije
Festival Velenje in Muzej Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Delavnica, v okviru katere se bodo otroci seznanili z afriško glasbo 
in jo poskušali tudi sami ustvariti. Predstavili bodo inštrumente in 
druge predmete iz Afriške zbirke Františka Foita, ki je na ogled na 
Velenjskem gradu.

17.00 Pomen aktivne 
vključenosti očetov PRi vZgoji
PRedavanje
Društvo za razvoj človeških virov in 
socialnih programov NOVUS

www.društvo-novus.com, 
05 908 14 90

dRuŠtvo novus, dRužinski CenteR haRmonija
Govorili bodo o tem, kdaj se v moškem prebudi očetovstvo, kakšen 
vpliv ima očetovstvo na razvoj otroka, o vlogi očeta glede na spol 
otroka, kaj pomeni odsotnost očeta za otroka in kaj pomeni biti 
aktiven očka. 

19.00 duo najoua
konCeRt afRiŠke glasBe
Muzej Velenje v sodelovanju s Pihalnim 
orkestrom Premogovnika Velenje

www.muzej-velenje.si, 03/ 898 26 30

velenjski gRad
Ana Kravanja in Samo Kutin se bosta predstavila z igranjem na 
kalimbe in inštrumente iz Afriške zbirke Františka Foita.

20.30 ameRiCan musiC aBRoad 
(Zda)
PoPulaRna ameRiŠka oRkestRalna 
dediŠčina
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

atRij CentRa nova, velenje
Glasbeniki, dijaki in študentje ameriškega orkestra American Music 
Abroad Honor Band se vsako leto vračajo na turnejo v Evropo. 
Koncertni repertoar mladih glasbenikov, ki prihajajo iz dveh velikih 
zveznih držav, New Yorka in New Jerseyja, sestavljajo popularne 
skladbe ameriške orkestralne dediščine – od skladb z Brodwayja do 
skladb sodobnih in klasičnih ameriških glasbenih mojstrov. 
Letošnje glasbeno gostovanje v Evropi in tudi Sloveniji so 
poimenovali Bronze Tour.
V primeru slabega vremena bo koncert v Domu kulture Velenje.
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SREDA, 15. julij 2015

10.00 nagajivi kužki
ZaBavna sReda
Knjižnica Velenje 

www.knjiznica-velenje.si, 
03 898 25 50

knjižniCa velenje, PReddveRje
Tudi letos nas bodo obiskali nagajivi kužki iz Društva za pomoč 
živalim - Poživ Velenje.

ČETRTEK, 16. julij 2015

18.00 četRtkove filmske 
PRojekCije – vintage eRotika 
Mladinski center Velenje 

www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

letni kino oB Škalskem jeZeRu
Četrtkovi filmski večeri nas bodo leta 2015 popeljali v čase črno-
belih erotičnih filmov.
Moderni pridih črno-beli erotiki bodo zvoki, ki bodo predvajani v živo 
s sodobnimi elektronskimi glasbenimi napravami. Še pred tem pa 
se bo mogoče zateči v senco letnega kina, ki bo kot kavarnica odprl 
svoja vrata vsak četrtek ob 18. uri, družili se bomo do 24. ure.
V primeru slabega vremena v klubu eMCe plac.

19.00 afRiŠki filmski večeR 
Z dR. BoRisom kuhaRjem
Muzej Velenje 

www.muzej-velenje.si, 03/ 898 26 30

velenjski gRad
Dr. Boris Kuhar, dolgoletni ravnatelj Slovenskega etnografskega 
muzeja, je Afriko prikazoval Slovencem kot sodelavec RTV Slovenija. 
Na eni od svojih odprav se je srečal tudi z zakoncema Foit, katerih 
izjemna zbirka je na ogled v Muzeju Velenje, in jima pomagal pri 
vrnitvi v Evropo. Z dr. Borisom Kuharjem se bomo pogovarjali o 
njegovih spominih na Afriko, na srečanje s Foitom in o Foitovi 
selitvi v Velenje ter si ogledali nekaj v Afriki nastalih filmov.

20.00 mladinski simfonični 
oRkesteR iZ leiCesteRshiRea 
(velika BRitanija)
oRkesteR mladih iZ angleŠke gRofije 
leiCesteRshiRe
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

dom kultuRe velenje, velika dvoRana
Leicestershire Schools Symphony Orchestra sestavljajo mladi 
nadarjeni glasbeniki, stari od 14 do 18 let, ki za sprejem v orkester 
opravijo zahtevno avdicijo. Namen orkestra je zagotoviti spodbudno 
okolje za talentirane dijake in jim omogočiti nastope po Veliki Britaniji 
in v različnih evropskih mestih. Na evropsko turnejo se odpravijo 
vsako leto za teden dni. V preteklih letih so obiskali Španijo, Francijo 
in Češko, letos pa se veselijo nastopov v Sloveniji in na Madžarskem.
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PETEK, 17. julij 2015

8.00 kRamaRski sejem
Turistično društvo Velenje

www.velenje-tourism.si, 041 650 773

PaRkiRiŠče Za PoŠto

18.00
do jutra

PResPimo v gRadu, 
sanjajmo gRajske sanje 
Muzej Velenje 

www.muzej-velenje.si, 03/ 898 26 30

velenjski gRad
Vse otroke in starše, ki jih zanima, ali na gradu res straši, prijazno 
vabimo, da to ugotovimo skupaj. Pripravili si bomo grajsko večerjo, 
spoznali bomo čarovnico Kunigundo in druge nočne prebivalce 
gradu, si skuhali čarovni napoj …
vstoPniCe: 12 euR

21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

SOBOTA, 18. julij 2015

1.00 PlaninaRjenje v sRBiji 2
Planinski Pohod
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 041 448 002

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

8.00 kRamaRski sejem
Turistično društvo Velenje

www.velenje-tourism.si, 041 650 773

PaRkiRiŠče Za PoŠto
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8.00 mestna tRžniCa velenje
Presta Prestiž Velenje in 
Mestna občina Velenje

www.velenje.si, 03 896 16 00

PloŠčad CentRa nova in CankaRjeva uliCa

9.00 Rokodelska tRžniCa
Mestna občina Velenje – TIC in Krajevna 
skupnost Staro Velenje

03 896 18 60

staRo velenje
Zabavni program, predstavitev ter prodaja izdelkov domače obrti

10.30 o gRdiniCi, ki je Šla na lov
Poletje na tRavniku – soBotne 
lutkaRije
Lutkovna predstava o prebrisanih 
zverinicah iz Rezije
Lutkarnica Koper
Režija in igra: Nika Solce
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Grdinica se odpravi na lov. Medtem ko poskuša ujeti miško, se 
zagozdi pod skalo, reši jo zajček, toda nehvaležna Grdinica ga hoče 
v zahvalo pojesti. Le kdo ga bo rešil?
V primeru slabega vremena lutkarije odpadejo.

16.00
in 
18.00

suP-eR RaZiskovanje 
PotoPljenih vasi
alteRnativno tuRistično vodenje
Mladinski odbor Turistične zveze Velenje

motz.velenje@gmail.com, 
031 589 214

Zoo station velenje
Turistično vodenje, kjer boste spoznali zgodbo potopljenih vasi 
velenjskih jezer, na supih. 
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20.00 vid jamnik & 
the mediteRRanean ConneCtion
moZZajik festival 2015
Cikel poletnih jazzovskih dogodkov v 
središču mesta
Kulturno društvo glasbene umetnosti, 
Činela in Festival Velenje

031 825 853

odeR Pod magnolijami PRed domom kultuRe velenje
Jedro slovensko-izraelsko-italijanske zasedbe tvorijo trije mladi 
glasbeniki, študentje Berklee College of Music v Bostonu. Kot sošolci 
so skupaj že igrali v različnih formacijah, tokrat pa so se združili z 
namenom predstaviti Berkleejevo založbo Jazz Revelation Records.
V primeru slabega vremena bo koncert v Max Klubu.

21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

NEDELJA, 19. julij 2015

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

PONEDELJEK, 20. julij 2015

21.30 čaRovnija v mesečini
Poletni kino »ZveZde Pod ZveZdami«
Režija: Woody Allen
Igrajo: Emma Stone, Colin Firth, Marcia Gay 
Harden, Jacki Weaver, Hamish Linklater …
Festival Velenje – Kino Velenje

www.kino-velenje.si, 03 898 25 70

PRed domom kultuRe velenje
Romantična komična drama, 98 minut
Romantična komedija o šarmantnem angleškem odrskem 
iluzionistu, ki ga v dvajsetih letih prejšnjega stoletja, v zlati dobi 
jazza, pokličejo na slikovito Azurno obalo, kjer naj bi pomagal 
razkrinkati sleparsko mlado spiritualistko.
V primeru slabega vremena bo predstava v mali 
dvorani Kina Velenje.
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TOREK, 21. julij 2015

10.00 – 
12.00 
in 
16.00 – 
19.00

ZaBavni Poligon Z lutkami
Poletje na tRavniku – toRkove igRaRije
Festival Velenje – Lutkovno 
gledališče Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Svet lutk bo tudi letos oživel s pomočjo Alice Čop in lutkarjev 
Lutkovnega gledališča Velenje. Skozi različne zabavne in spretnostne 
naloge nas bodo popeljale lutke in ob reševanju različnih nalog boste 
spoznali različne tipe lutk, se z njimi spoprijateljili in mogoče tudi 
sami zaigrali kakšno kratko igrico.
V primeru slabega vremena igrarije odpadejo.

20.30 tRuBaduRke
glasBeno–liteRaRna PRedstava 
ZveZdane novaković, Pie Zemljič in 
tine žeRdin
Festival Velenje
www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

velenjski gRad
Trubadurke so ... poezija, ki se potepa po svetu, je zvok, mehkoba, 
erotika, je norost, bolečina, je pristnost, je nekaj daljnega in hkrati 
bodočega, je nekaj, kar ti govori, te navdihuje, te omami in zapelje … 
V avtorskem glasbenem in besednem projektu sodelujejo avtorica, 
pevka in harfistka Zvezdana Novaković, dramska igralka 
Pia Zemljič in koncertna harfistka Tina Žerdin.
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani Doma 
kulture Velenje.

SREDA, 22. julij 2015

10.00 čaRovnik v knjižniCi
ZaBavna sReda
Knjižnica Velenje 

www.knjiznica-velenje.si, 
03 898 25 50

knjižniCa velenje, Študijska čitalniCa
S čarovniškimi triki nas bo zabaval čarovnik Boy.
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ČETRTEK, 23. julij 2015

6.00 Bukovnik - gRohat
Planinski Pohod
PD Velenje – krožek Pohodništvo Univerze 
za III. življenjsko obdobje

pd.velenje.si, 03 89 77 326 

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

18.00 četRtkove filmske 
PRojekCije – vintage eRotika 
Mladinski center Velenje 

www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

letni kino oB Škalskem jeZeRu
Četrtkovi filmski večeri nas bodo leta 2015 popeljali v čase črno-
belih erotičnih filmov.

21.00 the maRRy PoPPins 
(avstRija)
konCeRt odličnega ansamBla 
woRld glasBe
Festival Velenje in Avstrijski 
kulturni forum

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

oB domu kultuRe velenje
Glasbo odličnega avstrijskega banda zaznamuje mešanica glasbenih 
stilov, ki poslušalce popeljejo od temperamentnih ritmov Balkana in 
bližnjega vzhoda, preko klezmer glasbe, pa vse do rhytem & bluesa, 
swinga, ska in urbane reagge glasbe, ameriškega countryja do 
lahkotnega jazza. Izjemni glasbeniki in njihov pevec so nastopili na 
številnih evropski festivalih, kjer so poslušalce glasbeno prepričali 
tako, da so jih zasrbele pete. V primeru slabega vremena bo 
koncert v veliki dvorani Doma kulture Velenje.

21.00 aRgentina – na jug, 
vse do konCa sveta
Knjižnica Velenje in Kavarna Lucifer

www.knjiznica-velenje.si, 
03 898 25 50

kavaRna luCifeR
Barbara Fužir je devet mesecev preživela kot učiteljica slovenščine 
v šoli Colegio Esloveno, to je slovenska šola v Mendozi, na zahodu 
Argentine, tik pod Andi. Velik izziv je predstavljalo dejstvo, da kar 80% 
učencev ni imelo nobenih slovenskih korenin. In da je, precej nevešča 
španščine, začela opismenjevati razred, ki je veselo čebljal v jeziku, 
ki jo je prestavljal v kakšno južnoameriško žajfnico – le da v tisti 
bolj dramatični del. Bilo je plavanje v globoki vodi brez rokavčkov …
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PETEK, 24. julij 2015

8.00 Pokal slovenije v 
PReskakovanju oviR 
Konjeniški klub Velenje

03 589 32 22

oB Škalskem jeZeRu
Prireditev bo potekala do 26. julija.

21.00 lula Pena (PoR)
PoRtugalska ZveZda modeRnega fada
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

velenjski gRad
Izjemna portugalska pevka in kitaristka Lula Pena se po izjemnem 
koncertu v Cankarjevem domu vrača v Slovenijo, in sicer v Velenje. 
Občinstvu se bo predstavila s svojo specifično, globoko in unikatno 
interpretacijo fada. Njena intimna, a suverena glasbena poetika 
spaja različne glasbene tradicije in vodi od klasičnega fada skozi 
prisvojitve španskih melodij do tradicionalnih napevov, ki jih tke 
v čustvene pozive, ljubezenske tožbe in poetične labirinte želja. 
Edinstveni portugalski vokal in prečudovito zamolkel glas prežemajo 
številni pridihi glasb sveta: lizbonski fado, zelenortska morna, 
brazilska bossa nova, argentinski tango, arabsko-afriška melodika, 
francoski šanson ... Sprejemanje različnih vplivov poudarja njeno 
senzibilnost, vabljivi glas in ritmična kitara pa tako podajata globoko 
čustvovanje kot interpretirata pomenljivo tišino.
V primeru slabega vremena bo koncert v veliki dvorani 
Doma kulture Velenje.
vstoPniCe: 12 euR

21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si
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SOBOTA, 25. julij 2015

5.00 PRisojnik
Planinski Pohod
PD Velenje – PO Premogovnik

pd.velenje.si, 031 550 032

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

6.00 PungaRt – RiBiŠka koča
Planinski Pohod
PD Velenje - Planinski odsek Dobrač - 
Konovo

pd.velenje.si, 031 602 417

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

8.00 mestna tRžniCa velenje
Presta Prestiž Velenje in Mestna občina 
Velenje

www.velenje.si, 03 896 16 00

PloŠčad CentRa nova in CankaRjeva uliCa

10.30 Pujsa PePa se PRedstavi
Poletje na tRavniku – soBotne 
lutkaRije
Priljubljena risana junakinja tokrat v 
glasbeni predstavi
Glasbena dežela
Poje: Alenka Kolman
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Pujsa Pepa bo obiskala naš poletni travnik. Predstavila nam bo 
zdravo življenje, telovadbo, povedala, da zna šteti in še marsikaj. 
Skupaj z Alenko pa nas bosta naučili tudi kakšno novo pesmico.
V primeru slabega vremena lutkarije odpadejo.

12.00 festival nasedlega kita
Društvo nasedlega kita, Mladinski center 
Velenje, Šaleški študentski klub

www.emceplac.si, 041 496 120

letni kino PRi Škalskem jeZeRu
Glasbeno ekološki festival s piknikom. Ponovno bodo iz smeti 
izdelovali nasedle kite, zvečer se bo plesalo ob dobri glasbi. 

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si
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NEDELJA, 26. julij 2015

5.00 jeZeRsko – čeŠka koča
Pilates
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 041 458 729

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

PONEDELJEK, 27. julij 2015

21.30 Postali Bomo PRvaki sveta
Poletni kino »ZveZde Pod ZveZdami«
Režija: Darko Bajić
Igrajo: Strahinja Blažić, Miloš Biković, 
Aleksandar Radojičić, Jure Henigman …
Festival Velenje – Kino Velenje

www.kino-velenje.si, 03 898 25 70

PRed domom kultuRe velenje
Športna komična drama, 124 minut
Film, posnet po resnični zgodbi, sledi viziji štirih prijateljev, ki so po 
2. svetovni vojni zavetje pred vsiljivo politiko našli v športu in osnovali 
legendarno jugoslovansko košarkarsko šolo. Trnova pot glavne 
junake vodi preko številnih preprek, vse do svetovnega 
košarkarskega prvenstva v Ljubljani.
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani 
Kina Velenje.

TOREK, 28. julij 2015

10.00 – 
12.00 
in 
16.00 – 
19.00

knjige in knjižne kaZalke
Poletje na tRavniku – toRkove igRaRije
Festival Velenje in Knjižnica Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Imate radi svet knjig in domišljije? Knjižničarka iz velenjske knjižnice 
bo predstavila Knjižnico Velenje in kako s knjigami ravnati. Izdelali 
si boste lahko knjižne kazalke in tako poskrbeli, da knjige ne bodo 
dobivale ušes. Zagotovo pa je eden največjih poletnih užitkov tudi 
prelistati knjigo v senci mogočnega drevesa.
V primeru slabega vremena igrarije odpadejo.
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21.00
PKP

toRy stoRy in maRnit 
(slo, ita, aut, kuB)
haRmonika in italijanski vokal
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

oB domu kultuRe velenje
Zasedbo sestavljajo mednarodno uveljavljeni glasbeniki raznorodnih 
glasbenih zvrsti - slovenski virtuoz na harmoniki Jure Tori, kubanski 
kitarist Ariel Cubria in avstrijski kontrabasist Wolfram Derschmidt, 
ki ustvarjalno združeni ob ženskem vokalu italijanske pevke 
Marnit Calvi z mediteranskim melosom in prefinjeno zvočno 
poetiko glasbeno utelešajo italijanske napeve in kancone 
v sodobni preobleki. V primeru slabega vremena koncert odpade.

SREDA, 29. julij 2015

10.00 ŠPoRtna ZaBavna sReda
ZaBavna sReda
Knjižnica Velenje 

www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

sončni PaRk
Športne aktivnosti v Sončnem parku Velenje (nogomet, tek, košarka, 
badminton, namizni tenis, balinanje…) so namenjene otrokom od 
4. leta starosti. 
V primeru dežja prireditev odpade.

ČETRTEK, 30. julij 2015

18.00 četRtkove filmske 
PRojekCije – vintage  eRotika 
Mladinski center Velenje 

www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

letni kino oB Škalskem jeZeRu
Četrtkovi filmski večeri nas bodo leta 2015 popeljali v čase 
črno-belih erotičnih filmov.
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20.30 kvaRtet moBilis 
(slo, aut, hRv, jaP)
klasika na saksofonih
Festival Velenje v sodelovanju s Pihalnim 
orkestrom Premogovnika Velenje in 
Muzejem Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

velenjski gRad
Kvartet Mobilis je zasedba štirih perspektivnih saksofonistov iz štirih 
držav, ki so svojo skupno pot začeli kot študentje na Dunaju. Svoj 
repertoar bogatijo z izvirnimi priredbami kot tudi originalnimi deli 
za saksofon. V dunajskem Musikvereinu so izvedli prvi celovečerni 
koncert kot tovrstni kvartet v zgodovini te zgradbe in tako pripomogli 
k novostim v enem od večjih centrov glasbene tradicije. Njihova 
prva zgoščenka je bila večkrat nagrajena, s svojimi koncerti pa 
z nepoznanimi toplimi zvoki klasičnega saksofona vedno znova 
osvajajo presenečene poslušalce. Član kvarteta je tudi domači 
glasbenik, alt saksofonist Janez Uršej.
V primeru slabega vremena bo koncert v Vili Bianci v Velenju.

PETEK, 31. julij 2015

20.00 summeR is CRaZy PaRty
Havana bar Velenje 

031 321 769

havana BaR velenje
Vroči glasbeni ritmi izpod rok DJ Mrkyja.

21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si
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SOBOTA, 1. avgust 2015

5.00 montaž
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 041 663 601

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

8.00 mestna tRžniCa 
s sPRemljevalnim PRogRamom
Mestna občina Velenje – TIC, Turistična 
zveza Velenje in Pilon center

www.velenje.tourism.si, 03 896 18 60

atRij CentRa nova
Tokratna tema bo Starotrški dan v Šaleku. Predstavilo se bo 
Turistično društvo Šalek.

10.30 gledaliŠče iZ kovčka
Poletje na tRavniku – soBotne 
lutkaRije
Splet petih najbolj znanih pravljic v 
interaktivni predstavi
KŠD Štumf
Režija: Dejan Spasić
Igra: Romeo Grebenšek
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Si predstavljate, kako zabavno bi bilo s kovčkom potovati iz 
pravljice v pravljico? In ravno to se bo zgodilo v naši pravljici. 
Vsi gledalci bodo ob tem potovanju postali pravi gledališki orkester 
in pomagali soustvarjati predstavo. Na travniku bomo tokrat v vlogi 
glavnega igralca pozdravili domačina Romea Grebenška.
V primeru slabega vremena lutkarije odpadejo.

20.30 ensemBle diatessaRon
(ŠPa)
konCeRt staRe klasične glasBe 
Zasedba: Elena Martínez de Murguía (viola 
da gamba), Rafael Bonavita (teorba, 
baročna kitara)
Ob 19.30 vabljeni na Festivalski predtakt: 
pogovor z umetniki!
ARS RAMOVŠ, SEVIQC Brežice, Muzej 
Velenje in Festival  Velenje 

www.muzej-velenje.si, 03/ 898 26 30

atRij velenjskega gRadu 
Baskovski glasnik: srečanje med kulturami v Evropi kraljev
Musika Loreak – Glasbene cvetke
Program vključuje dela velikih mojstrov in virtuozov baročne kitare, 
teorbe in viole da gamba. Glasba je cvetela na dvorih kraljev, kjer 
so delovali glasbeniki in se je glasba izvajala ob vsaki priložnosti. 
Glasbeniki so potovali in nosili s seboj ritme in melodije, ki jih je 
navdihoval neizčrpni vir ljudske glasbe, s čimer je glasba postajala 
način komunikacije in pot do lepote.
PRedPRodaja vstoPniC: muZej velenje in festival velenje
vstoPniCe: 18 euR (junij), 20 euR (julij), 
na dan konCeRta 25 euR. 
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21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

NEDELJA, 2. avgust 2015

6.00 loka Pod Raduho
Planinski Pohod
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 031 630 503

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

PONEDELJEK, 3. avgust 2015

21.00 ljuBeZen je PoPolni 
Zločin
Poletni kino »ZveZde Pod ZveZdami«
Režija: Arnaud Larrieu, Jean-Marie Larrieu
Igrajo: Mathieu Amalric, Maiwenn, Karin 
Viard …
Festival Velenje – Kino Velenje

www.kino-velenje.si, 03 898 25 70

PRed domom kultuRe velenje
Triler, drama, 110 minut
Marc, profesor književnosti na univerzi v Lozani, slovi kot serijski 
zapeljivec. Živi na relaciji med predavalnico, polno voljnih študentk, 
in odmaknjeno gorsko kočo, ki si jo deli z dominantno, ekscentrično 
sestro. Njegovo življenje pa se zaplete, ko se nekaj dni po izginotju 
ene izmed študentk na univerzi pojavi privlačna dekletova mačeha …
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani Kina Velenje.
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TOREK, 4. avgust 2015

10.00 – 
12.00 
in 
16.00 – 
19.00

slikaRije in slikaRji
Poletje na tRavniku – toRkove igRaRije
Festival Velenje in ZKD Šaleške doline - 
Društvo šaleških likovnikov

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Člani Društva šaleških likovnikov bodo razgrnili svoja platna in 
predstavili svoje delo. Spoznali boste, kaj delajo slikarji, kakšne 
materiale uporabljajo pri svojem delu, kakšne likovne tehnike 
poznajo in se v njih preizkusili ter ustvarili svoje umetnine.
V primeru slabega vremena igrarije odpadejo.

20.00 BeRi Z nami na 
velenjski Plaži
Knjižnica Velenje 

www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

knjižniCa na velenjski Plaži PRi čolnaRni
Topel poletni večer na velenjski plaži kar kliče po druženju ob dobri 
knjigi. Prinesite svojo najljubšo knjigo in z nami delite odlomek, 
ki vas je navdušil.

SREDA, 5. avgust 2015

10.00 osvežilni ZeliŠčni čaj
ZaBavna sReda
Knjižnica Velenje 

www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

knjižniCa velenje, PReddveRje
Člani Društva zeliščarjev Velenje nam bodo skuhali okusen 
osvežilni zeliščni čaj in nas popeljali po razstavi.

ČETRTEK, 6. avgust 2015

6.00 Po smRekovCu
Planinski Pohod
PD Velenje – krožek Pohodništvo Univerze 
za III. življenjsko obdobje

pd.velenje.si, 03 89 77 326 

odhod Z avtoBusne Postaje velenje
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18.00 sRečanje članov 
goBaRskega dRuŠtva maRauh
Gobarsko društvo Marauh

gdv.marauh@gmail.com

knjižniCa velenje
Redno mesečno srečanje članov društva.

18.00 BRidge tuRniR
Šaleški bridge klub

www.sbk.si, 031 729 509

gostiŠče kavčič v Šaleku
V mesecu avgustu bodo redni tedenski turnirji še 13., 20. in 27. 
avgusta.

18.00 četRtkove filmske 
PRojekCije – vintage eRotika 
Mladinski center Velenje 

www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

letni kino oB Škalskem jeZeRu
Četrtkovi filmski večeri nas bodo leta 2015 popeljali v čase črno-
belih erotičnih filmov.

20.30 ansamBel kalinka 
(Rus / slo)
Ruska Pesem in Balalajka v Poletnem 
večeRu
Festival Velenje in Kavarna Lucifer

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

atRij kavaRne luCifeR, velenje
Ansambel Kalinka je nastal v mestu Samara, ki stoji na bregu reke 
Volge. Člani skupine so nekdanji študenti Samarske akademije za 
umetnost in kulturo. Združila jih je ljubezen do glasbe in ruskih pesmi, 
tudi po preselitvi v Slovenijo. Že od nastanka nastopajo na različnih 
koncertnih in festivalskih odrih s programom ruskih pesmi in 
romanc v svojem aranžmaju. Skupina je nastopala že po vsej Evropi.

PETEK, 7. avgust 2015

5.00 tRiglav
tRidnevni Planinski Pohod
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 041 753 754

odhod Z avtoBusne Postaje velenje
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8.00 joga na suPih
Mladinski odbor Turistične zveze Velenje

motz.velenje@gmail.com, 031 589 214

Zoo station velenje
Vsak petek v avgustu vas vabimo na Jogo na supih. Po končanem 
sproščanju vas čaka zdrav zajtrk. V primeru, da se boste do jezera 
pripeljali z avtomobilom, je participacija 2 EUR. Sicer je udeležba 
brezplačna. 

20.00 salsa night
Havana bar Velenje

031 321 769

havana BaR velenje
Latino hiti z  DJ Mrkyjem.

20.30 luCienne
večeR eveRgReen glasBe 
glasBeniCa mnogoteRih glasBenih 
talentov
Kavarna Lucifer in Festival Velenje

041 745 304

teRasa kavaRne luCifeR
Mednarodno uveljavljena glasbenica Lucienne Lončina že dve 
desetletji let živi in dela v Sloveniji. Spoznali smo jo v vlogi žirantke 
šova Slovenija ima talent pred nekaj leti, malo manj znano pa je 
morda, da je napisala tudi angleško besedilo Energy pred leti za Nušo 
Derenda in z njo nastopila na Evrosongu. Lucienne je glasbenica 
mnogoterih glasbenih talentov, pevskih, pianističnih, avtorskih. 
Nekajkrat je že gostovala v Velenju in njenega večera evergeenov 
ter izvrstnih interpretacij se veselijo mnogi ljubitelji dobre glasbe.

21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC
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21.00 hamo & tRiBute to love
Blues naŠega časa in PRostoRa
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

Plaža oB velenjskem jeZeRu
Zasedba Hamo & Tribute to Love išče navdih v bogati dediščini 
rokenrola – pri glasbenih velikanih, kot so John Lennon, Paul 
McCartney, Mick Jagger. V ozadju, kot skupni imenovalec njihove 
glasbe, odzvanja reminiscenca bluesovskih korenin. Geografsko 
zasidrani v Ljubljani, mentalno pa v ameriških državah, kot so 
Texas, Louisiana, Tennessee, New Orleans, Memphis, se ustvarjalno 
sprehajajo med soulom in klasičnim rockom ter iščejo način, kako 
postaviti blues v ta čas in prostor.
V primeru slabega vremena koncert odpade.

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

SOBOTA, 8. avgust 2015

5.00 tRiglav
Pilates
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 040 465 224 

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

8.00 mestna tRžniCa velenje
Presta Prestiž Velenje in Mestna 
občina Velenje

www.velenje.si, 03 896 16 00

PloŠčad CentRa nova in CankaRjeva uliCa

8.00

 

Poletni BolŠji sejem
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

CankaRjeva uliCa
Vsako drugo soboto v mesecu, tudi poleti, poteka v mestnem 
središču Bolšji sejem. Morda ravno poleti na njem odkrijete ali kupite, 
kakšno stvar, ki si jo dolgo iskali ali jo želeli odkriti.
Za sodelovanje se je potrebno prijaviti do četrtka, 6. avgusta.
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10.30 čiRule, čaRule, Puf
Poletje na tRavniku – soBotne 
lutkaRije
Nabrita otroška predstava
Bimbo teater Ljubljana
Režija: Alenka Marinič
Igrajo: Urša Mlakar, Gregor Moder, Juš 
Milčinski
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Čirule, Čarule in Puf prihajajo iz pravljice. Trdijo, da živijo v zelo 
znani pravljici iz dežele daleč stran, kjer imajo posebne čarovniške 
sposobnosti, da o slavi niti ne govorimo. Čeprav je življenje v 
pravljicah zabavno in razburljivo, se Čirule, Čarule in Puf odločijo, da 
želijo svojo srečo poiskati v resničnem življenju. Ker pa so navajene le 
pravljičnega življenja, je ta naloga nekoliko bolj zahtevna, kot so 
si sprva predstavljali.
V primeru slabega vremena lutkarije odpadejo.

21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

NEDELJA, 9. avgust 2015

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si
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PONEDELJEK, 10. avgust  2015

21.00 čRno ali Belo
Poletni kino »ZveZde Pod ZveZdami«
Režija: Mike Binder
Igrajo: Kevin Costner, Gillian Jacobs, 
Jennifer Ehle, Octacia Spencer …
Festival Velenje – Kino Velenje

www.kino-velenje.si, 03 898 25 70

PRed domom kultuRe velenje
Drama, 121 minut
Režiser predstavlja zgodbo vdovca Elliota, ki mora po ženini smrti 
sam skrbeti za mladoletno vnukinjo Eloise. Poleg žalovanja mu 
življenje zagreni vnukinjina temnopolta babica Rowena, ki zahteva, 
da bi Eloise odraščala pri očetu Reggieju. Ta je imel dolga leta težave 
z mamili ...
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani 
Kina Velenje.

TOREK, 11. avgust 2015

10.00 – 
12.00 
in 
16.00 – 
19.00

nemŠčina v naRavi
Poletje na tRavniku – toRkove igRaRije
Festival Velenje in Gramma jezikovna šola, 
Andreja Mušić, s. p. 

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Tokratni travnik bo v znamenju nemškega jezika. Skozi ples, gibanje, 
glasbo in ustvarjanje boste lahko spoznali nemščino, se ob tem 
zabavali in se zagotovo naučili tudi kakšno nemško besedo. Herzlich 
willkommen!
V primeru slabega vremena igrarije odpadejo.

20.30 daRja ŠvajgeR
iZjemen vokal oB sPRemljavi 
čRno Belih tiPk
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

velenjski gRad
Darja Švajger je izjemno ime med slovenskimi pevkami. Glasbenica 
kot solistka koncertira z različnimi glasbenimi zasedbami, na 
koncertih ali glasbenih festivalih doma in v tujini. Zagotovo je najbolj 
poznana po tem, da je Slovenijo kar dvakrat zastopala na tekmovanju 
za Pesem Evrovizije. Na Velenjskem gradu bo nastopila z mladim 
slovenskim skladateljem in tekstopiscem Žigom Pirnatom, repertoar 
pa bodo sestavljale različne glasbene zvrsti: popularna glasba, 
muzikal, jazz in šanson. 
V primeru slabega vremena bo koncert v mali dvorani 
Doma kulture Velenje.
vstoPniCe: 10 euR
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SREDA, 12. avgust 2015

10.00 PeRu, ZiBelka kRomPiRja
ZaBavna sReda - ustvaRjalniCe sveta
Knjižnica Velenje 

www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

knjižniCa velenje, Študijska čitalniCa
V počitniški potopisni delavnici za otroke bomo spoznali deželo, od 
koder izvira krompir, znana pa je tudi kot ena najbolj raznolikih in 
zanimivih držav Južne Amerike. Ogledali si bomo razstavo, okušali 
jedi iz krompirja, na koncu pa bomo zaposlili spretne prstke v 
ustvarjalni delavnici.
Delavnico, namenjeno predšolskim in šolskim otrokom, bo vodila 
Janja Gril.

ČETRTEK, 13. avgust 2015

17.00 RaZlika med ZdRavim in 
neZdRavim PaRtneRskim odnosom
PRedavanje
Društvo za razvoj človeških virov in 
socialnih programov NOVUS

www.društvo-novus.com, 05 908 14 90

dRuŠtvo novus, dRužinski CenteR haRmonija, 
tRg mladosti 6, velenje
Kadar odnos utruja in zahteva veliko odrekanj, kadar partnerja drug 
drugega spreminjata, kadar se konflikti ponavljajo in se ne razrešijo – 
takrat se nahajamo v nezdravem partnerskem odnosu. 

18.00 četRtkove filmske 
PRojekCije – vintage  eRotika 
Mladinski center Velenje 

www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

letni kino oB Škalskem jeZeRu
Četrtkovi filmski večeri nas bodo leta 2015 popeljali v čase črno-
belih erotičnih filmov.

PETEK, 14. avgust 2015

6.00 mala PonCa
Planinski Pohod
PD Velenje – PO Gorenje

pd.velenje.si, 031 602 417

odhod Z avtoBusne Postaje velenje



20.00 giRls just wanna have fun
Havana bar Velenje

031 321 769

havana BaR velenje
Za glasbo bo poskrbel DJ Mrky.

20.30 ženske - 
glasBeni PRojekt RoBeRta jukiča
tRi odlične vokalistke v novem 
glasBenem PRojektu
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

velenjski gRad
Vsestranski basist in avtor Robert Jukič bo predstavil svoj novi 
glasbeni podvig »Ženske«. Glasba govori o moči in prigodah žensk. 
Na prihajajoči plošči zgodbe podaja 13 pevk, v živo pa bodo v Velenju 
pele Ana Bezjak, Mia Žnidarič in Tjaša Fabjančič. Poleg Roberta na 
kontrabasu jih bodo spremljali Steve Klink - klavir, Saša Lušić - kitara 
in Sergej Ranđelović - bobni.
V primeru slabega vremena bo koncert v dvorani 
Centra Nova Velenje.
vstoPnina: 12 euR

21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

SOBOTA, 15. avgust 2015

6.00 BRana
Planinski Pohod
PD Velenje - Planinski odsek Šentilj

pd.velenje.si, 041 776 151

odhod Z avtoBusne Postaje velenje
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Š 7.00 RiBiŠko tekmovanje
veteRani Rd velenje
Ribiška družina Velenje

041 333 967, 040 795 919

oB Škalskem jeZeRu

8.00 mestna tRžniCa velenje
Presta Prestiž Velenje in Mestna 
občina Velenje

www.velenje.si, 03 896 16 00

PloŠčad CentRa nova in CankaRjeva uliCa

10.30 snežinka in RožiCa
Poletje na tRavniku – soBotne 
lutkaRije
Igrano-lutkovna predstava
Lutkovno gledališče Velenje
Režija: Alice Čop
Igrata: Vanja Kretič in Silvija Oštir
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
V hišici ob gozdu skupaj z mamo živita dve ljubki sestrici, Snežinka in 
Rožica. Kljub temu, da sta različni, se imata zelo radi. Nekega dne v 
gozdu srečata medveda in orla …
V primeru slabega vremena lutkarije odpadejo.

16.00
in 
18.00

suP-eR RaZiskovanje 
PotoPljenih vasi
alteRnativno tuRistično vodenje
Mladinski odbor Turistične zveze Velenje

motz.velenje@gmail.com, 031 589 214

Zoo station velenje
Turistično vodenje, kjer boste spoznali zgodbo potopljenih vasi 
velenjskih jezer, na supih.

21.00 kluBski večeR
Mladinski center Velenje in Šaleški 
študentski klub

www.emceplac.si, 03 898 19 22

emCe PlaC



Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

NEDELJA, 16. avgust 2015

7.00 RiBiŠko tekmovanje
veteRani ZRd Celje
Ribiška družina Velenje

041 333 967, 040 795 919

oB Škalskem jeZeRu

19.00 gRaŠka goRa Poje in 
igRa 2015
40. festival naRodno-ZaBavne glasBe 
KD Graška Gora 

www.festival-gg.si, 031 614 280, 
03 891 30 00

gRaŠka goRa, ŠPoRtno igRiŠče
Na tretjo nedeljo v avgustu bo na Graški Gori potekal jubilejni, 
40. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe Graška Gora poje in 
igra, festival z dolgoletno tradicijo, ki je po obiskanosti eden največjih 
v Sloveniji. 
Na festivalu bodo letos nastopili absolutni zmagovalci festivala 
in zmagovalci občinstva preteklih let.
Prireditev bo izpeljana ob vsakem vremenu.

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

PONEDELJEK, 17. avgust 2015

21.00 jimmyjev dom
Poletni kino »ZveZde Pod ZveZdami«
Režija: Ken Loach
Igrajo: Barry Ward, Simone Kirby, Andrew 
Scott, Jim Norton …
Festival Velenje – Kino Velenje

www.kino-velenje.si, 03 898 25 70

PRed domom kultuRe velenje
Drama, 109 minut
Leta 1921 je politični aktivist Jimmy Gralton na irskem podeželju 
zgradil kulturni dom, kamor so prihajali mladi, da bi se učili, 
razpravljali, sanjali, predvsem pa plesali in se zabavali.
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani Kina Velenje.
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TOREK, 18. avgust 2015

10.00 – 
12.00 
in 
16.00 – 
19.00

galeRija na tRavniku
Poletje na tRavniku – toRkove igRaRije
Festival Velenje in Galerija Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Galerija v Velenju letos dobiva novo podobo. Za en dan se bo v 
poletnih dneh preselila na travnik in pripravila prave galerijske 
aktivnosti. Kako nastane umetniško delo, kakšna umetniška dela 
poznamo, kako postaviti razstavo …
V primeru slabega vremena igrarije odpadejo.

13.00 PodPoRna skuPina 
Za kvalitetnejŠe PaRtneRske 
odnose
Društvo za razvoj človeških virov in 
socialnih programov NOVUS

www.društvo-novus.com, 05 908 14 90

dRuŠtvo novus, dRužinski CenteR haRmonija
Skupina poteka v prijetnem in zaupnem vzdušju med različnimi pari, 
ki se pogovarjajo o različnih življenjskih izzivih partnerskega odnosa. 

19.00 iZidoR tojnko
najBoljŠi CitRaR svoje geneRaCije
27. Citrarski festival »Prešmentane citre«
je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.
Festival Velenje in Citrarsko društvo 
Slovenije

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

vila BianCa, velenje
Mladenič iz Rogaške Slatine je izjemen mlad citrar in najboljši 
slovenski citrar generacije, v kateri prevladujejo dekleta. Na 
tekmovanjih je s citrami osvojil že veliko nagrad: zlato priznanje 
na Svirelu in TEMSIG-u ter letos 1. nagrado na mednarodnem 
tekmovanju v Münchnu. Trenutno nadaljuje šolanje citer na 
konservatoriju v Gradcu. Igra tudi kitaro, s katero obiskuje 
Konservatorij za glasbo in balet Maribor. Redno nastopa na 
koncertih in prireditvah v Avstriji in Sloveniji.

SREDA, 19. avgust 2015

10.00 Poletna lego 
ustvaRjalniCa
ZaBavna sReda
Knjižnica Velenje

www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

knjižniCa velenje, PRavljična soBa
V knjižnici vas čakajo lego kocke, da ustvarite 
najboljšo lego kreacijo.



19.00 johannes sChuBeRt 
(nemčija)
iZjemen mladi nemŠki CitRaR
27. Citrarski festival »Prešmentane citre«
je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije.
Festival Velenje in Citrarsko društvo 
Slovenije

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

vila BianCa, velenje
27-letni citrarski virtuoz Johannes Schubert prihaja iz Offenbacha 
ob Majni. Študiral je informatiko in ekonomijo, kot citrar pa je 
pridobival znanje v okviru izobraževanj Nemške citrarske zveze. 
Glasbenik ima širok repertoar, od priredb renesanse, baroka, 
romantike, originalnih del starih citrarskih mojstrov ter zabavne 
glasbe (Abba, The Beatles, Clapton, Queen ...) in ljudske glasbe. 
Poučuje citre, komponira, aranžira, se ukvarja z izdajanjem not. 

ČETRTEK, 20. avgust 2015

7.00 PohoRje
Planinski Pohod
PD Velenje – krožek Pohodništvo Univerze 
za III. življenjsko obdobje

pd.velenje.si, 03 89 77 326 

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

19.00 slovenski CitRaRski 
kvaRtet Z gosti
odlični CitRaRji in Pedagogi oB 
oBletniCi
27. Citrarski festival »Prešmentane citre«
je podprlo Ministrstvo za kulturo Republike 
Slovenije Festival Velenje in Citrarsko 
društvo Slovenije.

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

dom kultuRe velenje, velika dvoRana
Na tretjem večeru festivala v veliki dvorani kulturnega doma se bo 
ob 15-letnici svojega delovanja predstavil Slovenski citrarski kvartet, 
ki ga sestavljajo štirje učitelji citer (Anita Veršec, Janja Brlec, Tomaž 
Plahutnik in Peter Napret). Pripravili in oblikovali bodo večer v stilu 
nekdanjih Prešmentanih citer. Z njimi bodo tudi njihovi učenci, zbor 
Mravljice z Bizeljskega ter nekateri drugi slovenski citrarji. Slovenski 
citrarski kvartet je nastal tudi na pobudo Marjana 
Marinška in je že v prvem letu svojega delovanja nastopil 
na Prešmentanih citrah.
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20.00 18 let kunigunde
PRemieRa dokumentaRnega filma in 
PRaZnovanje Rojstnega dne
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

letni kino oB Škalskem jeZeRu
Ob praznovanju polnoletnosti Festivala mladih kultur Kunigunda in 
najmlajšega člana programske ekipe bodo na druženju ustvarjalcev 
in ljubiteljev predstavili dokumentarni film o družbi, kulturi in srcu.

PETEK, 21. avgust 2015

8.00 kRamaRski sejem
Turistično društvo Velenje

www.velenje-tourism.si, 041 650 773

PaRkiRiŠče Za PoŠto

19.00 večeRi v amfiteatRu 
Plesni dan s Plesno Šolo sPin
Mestna občina Velenje, Plesna šola Spin in 
Festival Velenje

www.velenje.si, 03 896 16 04

amfiteateR na PRomenadi

20.00 BRhka RoBatost
odPRtje RaZstave
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje in Društvo 
nasedlega kita

www.kunigunda.si

PekaRna
Velikemu duhu Matevža Časa, oblikoigralca, umetelneža, ljubke žvadi 
in menda zabavnega sogovornika, se klanjamo z razstavo njegovih 
najudarnejših vidnih in slušnih sporočil.

20.00 CuBa liBRe fiesta
Havana bar Velenje

031 321 769

havana BaR velenje
Za glasbo bo poskrbel DJ Mrky.



21.00 kiŠa metaka, Beatmyth, 
high5, dvs, sikk.Ru
konCeRt
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

teRasa emCe PlaC
Hip-hop kolektiv iz Splita Kiša metaka je zaslužen za uveljavitev 
gangsta rapa na Hrvaškem. BeatMyth z vokalistom N'Tokom ustvarja 
raznoliko avtorsko glasbo s poudarkom na breakbeatu. Sveže ime 
na trap sceni so Zagrebčani High5. DVS, eden izmed ustanovnih 
članov kolektiva CUF, v svojih setih običajno poskrbi za raznovrstno 
mešanico trdih nizkofrekvenčnih zvokov. Novonastali velenjski 
kolektiv producentov elektronske glasbe Sikk.ru zajema sodobne 
elektronske stile, večinoma trap, tudi drum'n'bass ter dubstep s 
primesmi kitarskih zvokov in dobro mero eksperimentiranja.
V primeru slabega vremena v eMCe placu.

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

SOBOTA, 22. avgust 2015

5.00 montaž
PD Velenje – PO Premogovnik

pd.velenje.si, 031 550 032

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

7.00 sRčne slike
RaZstava
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

iZložBa kultuRniCe
Izložbo odmrle Kulturnice bodo zaznamovale Kunigundine srčne slike 
– razstava osemnajstih celostnih grafičnih podob, ki so vsaka svoje 
leto zaznamovale festival s srčnim utripom.
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7.00 steReotiPniCa
PeRfoRmans
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

velenjska PRomenada
člôvek -éka m ed. in dv. (ó ẹ̣) 1. bitje, ki je sposobno misliti in 
govoriti 2. oseba ne glede na spol ali oseba moškega spola 3. ekspr., 
navadno v povedni rabi kdor združuje v sebi vse pozitivne moralne 
lastnosti 4. nar., s svojilnim zaimkom (zakonski) mož 5. v zaimenski 
rabi izraža nedoločeno, katerokoli osebo.

8.00 sRečanje PlaninCev 
na gRaŠki goRi
Planinski Pohod
Planinsko društvo Velenje 

pd.velenje.si, 040 128 081

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

8.00 mestna tRžniCa velenje
Presta Prestiž Velenje in Mestna 
občina Velenje

www.velenje.si, 03 896 16 00

PloŠčad CentRa nova in CankaRjeva uliCa

8.00 kRamaRski sejem
Turistično društvo Velenje

www.velenje-tourism.si, 041 650 773

PaRkiRiŠče Za PoŠto

9.00 viP teniŠki tuRniR
www.tenis-jezero.si, 041 501 422

tC jeZeRo velenje

10.00 inline hokej
kunigundin tuRniR
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje, ŠRZ Rdeča 
dvorana in Hokejski klub Velenje

www.kunigunda.si

titov tRg
Urbani poletni hokej bodo igrale trojice in se na rolerjih s hokejskimi 
palicami v roki poganjale za glavno nagrado. 
V primeru slabega vremena bo turnir 29. avgusta.



10.30 PRinCeska jokiCa
Poletje na tRavniku – soBotne 
lutkaRije
Prvi stand-up za otroke v Sloveniji
Burekteater 
Igra: Kajetan Čop 
Festival Velenje  in Festival mladih kultur 
Kunigunda

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Princeska Jokica je miš! Samo, prosim, ne povejte ji tega, ker bo 
jokaaaalaaa ... 
Stoječa improvizirana komična pravljica za otroke, kjer se srečajo 
en klovn in mogoče veliko lutk. V primeru slabega vremena 
lutkarije odpadejo.

15.00 staRotRŠki dan
Turistično društvo Šalek in Krajevna 
skupnost Šalek 

www.ks-velenje.si/salek/ 

tRg Šalek v velenju
Prikaz starih šeg in navad, kulturni program s pravljičnim prikazom 
obuditve zaklete grajske gospode, dvoboj vitezov, zabava in druga 
presenečenja.

20.00 saPindalogRafija
odPRtje RaZstave uRBana CeRjaka & 
žige komPeRŠka
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje 

www.kunigunda.si

galeRija emCe PlaC
Žigo in Urbana povezuje rolkarska strast, ki jo gojita že od nekdaj. 
Pri obeh se je njuna obrt razvila iz hobija v pravo profesionalno 
dejavnost. Skupaj se predstavljata kot praktičen in unikaten pogled 
na enega od najbolj priljubljenih uličnih športov, ki gledalcu vzbudi 
željo po asfaltnem drsenju in guljenju robnikov. 

20.00 vlado kReslin
PoeZija v glasBi
Knjižnica Velenje in Kavarna Lucifer

www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

kavaRna luCifeR
V poletnem času Knjižnica in Lucifer že nekaj let pripravljata 
glasbene večere znanih glasbenikov (Bori & The Young Ones, Mi2, 
Zoran Predin), ki sami ustvarjajo besedila za svojo glasbo. Tako 
združujejo poezijo z glasbo. Tokratni gost Vlado Kreslin je na 
glasbeni sceni že od začetka sedemdesetih let prejšnjega 
stoletja. Je glasbenik in pesnik, član Društva slovenskih pisateljev.  
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21.00 ti, Philom, kontRadikshn
konCeRt
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

teRasa emCe PlaC
Glasba psihadeličnega pop dua Ti je polna zasanjanih kitar, prijetno 
polnih basov, sijajnega dvoglasja in preprostih hipnotičnih besedil. 
Forma projekta Philom je glasbeno strukturirana z elektroniko, 
računalniki, s ščepcem tradicionalnih rock inštrumentov ter z 
majhnim številom ljudi. Kontradikshn na svoj agresiven način 
neusmiljeno barva rock tkanino z moderno elektroniko in 
efektivnostjo drum'n'bass ritma. 
V primeru slabega vremena v eMCe placu.

21.00 v mojih čevljih
igRana PRedstava
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje in Bošnjaško 
mladinsko kulturno društvo

www.kunigunda.si

dvoRana gaudeamus
Dvojezično besedilo za predstavo so sami ustvarili udeleženci 
projekta Jezikanje in igranje za uresničene sanje: jezikovne in 
gledališke delavnice za krepitev jezikovnih, komunikacijskih in 
socialnih veščin mladih iz manjšinskih skupnosti v Velenju. Večne 
teme in življenjske anekdote so združili v dramsko predstavo s 
komičnimi elementi.

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

NEDELJA, 23. avgust 2015

7.00 RiBiŠko tekmovanje
PRvenstvo ColmiC
Ribiška družina Velenje

041 333 967

oB Škalskem jeZeRu



17.00 walt whitman v 
new yoRku, walt whitman v 
sloveniji 
PRedavanje
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

teRasa emCe PlaC
Michael Jonik na angleški univerzi Sussex poučuje ameriško 
književnost. Predaval bo o Waltu Whitmanu, ki je s svojim delom 
pomembno, čeprav zelo različno, vplival na slovenske literarne 
velikane in zagotovo spodbudil nastajanje slovenske poezije.
V primeru slabega vremena v Pekarni.

19.00 sPlet giBčnosti in 
Bolečine  
giBalno-viZualni PeRfoRmans
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

dom kultuRe velenje, mala dvoRana
Ples ob drogu se bo spletel s suspenzijo, gibanje bo poudarilo 
mirovanje, predsodki bodo izginjali s tabuji.

21.00 sRčna leta  
filmska PRojekCija
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

teRasa emCe PlaC
Zavrteli bodo dokumentarni film o družbi, kulturi in srcu – Festivalu 
mladih kultur Kunigunda, ki so ga posneli mladi ustvarjalci
festivala.
V primeru slabega vremena v eMCe placu.

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si
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PONEDELJEK, 24. avgust 2015

20.00 yuliya molina: v iskanju  
odPRtje večmedijske RaZstave
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

Podhod PRi vili BianCi
V iskanju je večmedijski projekt, ki je nastal v obdobju 
samorefleksivnega preiskovanja kreativnega procesa in odkrivanja 
lastnega likovnega izraza ter identitete. Dela, nastala v tem obdobju, 
tvorijo celoto kot končna večmedijska postavitev in hkrati kot 
samostojne umetniške enote, saj zajemajo različne tematike, 
hkrati pa so združeni s formalnim vprašanjem, kdo sem, ter 
časovnim obdobjem njihovega nastanka.

21.00 the shivas, Clade
konCeRt
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

teRasa emCe PlaC
Nastopal bo rock'n'roll bend The Shivas iz Oregona, ki z gorami 
odmeva in s stenami reakcije kotali svojo vrtinčasto plesno zabavo 
po vsem svetu. Ljubljanska skupina Clade je preigrava alter rock 
glasbo, ki si jo mnogi zapomnijo po čustvenem in melodičnem 
vokalu. V primeru slabega vremena v eMCe placu.

21.00 CitiZenfouR
Poletni kino »ZveZde Pod ZveZdami«
Režija: Laura Poitras
Nastopajo: Edward Snowden, Glenn 
Greenwald, William Binney …
Festival Velenje – Kino Velenje

www.kino-velenje.si, 03 898 25 70

PRed domom kultuRe velenje
Dokumentarni film, 114 minut
Dokumentarni triler Citizenfour prikazuje, kako je Edward Snowden 
razkril množično in nezakonito poseganje v zasebnost ameriške 
Agencije za nacionalno varnost. O svojem telefonu, elektronski pošti, 
kreditni kartici in spletnem brskalniku ne boste nikoli več razmišljali 
na enak način. Oskar za najboljši dokumentarec 2015.
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani 
Kina Velenje.



TOREK, 25. avgust 2015

10.00 – 
12.00 
in 
16.00 – 
19.00

leteče RiBe
Poletje na tRavniku – toRkove igRaRije
Festival Velenje in Festival mladih kultur 
Kunigunda

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
V tem tednu bo v Velenju kraljevala Kunigunda in mlada ustvarjalna 
ekipa se nam bo tokrat pridružila tudi na travniku. Vsakdo si bo lahko 
izdelal svojo ribo iz najrazličnejših materialov, nato pa bo jata rib 
zaplavala po travniku.
V primeru slabega vremena igrarije odpadejo.

19.00 konCeRt tanje lončaR
večeRi v amfiteatRu 
Zaključek Citrarskega festivala
Mestna občina Velenje in Festival Velenje

www.velenje.si, 03 896 16 04

amfiteateR na PRomenadi

20.00 sineRgija
multimedijski PRojekt
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

kultuRniCa
Sinergija je prototip nevronskega stroja Saše Spačal in Tadeje 
Droljc, ki nam preko vmesnika možgani – stroj  omogoča proces 
eprogramiranja človeških možganov. Sinergični avdiovizualni objekt 
nam zrcali nas same in nas v interakciji z drugim(i).

21.00 the Canyon oBseRveR, 
ooRal sea, PeRsons fRom PoRloCk
konCeRt
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

teRasa emCe PlaC
The Canyon Observer je petčlanska zasedba, ki se zateka predvsem 
k ritmično kompleksnejšemu post metalskemu zvoku, a ga na 
svoj način para z eksotičnimi oznakami, kakršni sta sludge in 
atmosferični noise. Duet krško - šentjernejske navezave Ooral Sea 
navdih črpa iz žanrov, kot so stoner, garage, psychadelic, grunge, 
rock. Ljubljanska zasedba Persons From Porlock zvočne vplive 
vleče iz tako stare kot nove psihedelije, garažnega rocka 
in popa.
V primeru slabega vremena v eMCe placu.
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SREDA, 26. avgust 2015

10.00 ZaPleŠimo s Plesnim 
studiem n
ZaBavna sReda
Knjižnica Velenje

www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

knjižniCa velenje, PReddveRje
Zadnja zabavna sreda bo v znamenju plesa. Pridite in zaplešite 
s plesalkami Plesnega studia N.

10.00
in 
17.00

PRedstavitev
iZoBRaževalne PonudBe na ljudski 
univeRZi v Šolskem letu 2015/2016
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

www.lu-velenje.si, 03 898 54 50

ljudska univeRZa velenje, PRedavalniCa 3
Predstavitev osnovne šole za odrasle, srednješolskih programov 
in usposabljanja za socialnega oskrbovalca na domu ter drugih 
nacionalnih poklicnih kvalifikacij na Ljudski univerzi Velenje v 
šolskem letu 2015/2016. 

17.00 PoCestniCa »Ready made« 
galeRija na PRostem 
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

PRomenada
Pocestnica je način opazovanja. Je proces odkrivanja vzorcev v 
kaotičnem svetu. Je ustvarjanje smisla v pokrajinah banalnosti. 
V igrivem duhu Marcela Duchampa je Pocestnica eksperiment 
transfomacije vsakdana z močjo domišljije.

20.00 ana BeZjak & 
the oRganiCs
moZZajik  festival 2015
Cikel poletnih jazzovskih dogodkov v 
središču mesta
Kulturno društvo glasbene umetnosti,  
Činela in Festival Velenje

031 825 853

odeR Pod magnolijami PRed domom kultuRe velenje
Ana Bezjak je s svojim glasom v zadnjih letih obogatila in na svoj 
način tudi determinirala našo glasbeno sceno. Trio Organics je 
ustanovil kitarist Igor Bezget, ki ga v zadnjih letih vodita skupaj z 
velemojstrom črnobelih tipk Markom Črnčecom. K sodelovanju sta 
povabila bobnarja Davida Slatineka. Slišali bomo tako slovenske 
kot tuje popularne jazzovske skladbe, s pridihom drugih zvrsti. 
V primeru slabega vremena bo koncert v Max Klubu.



21.00 inmate, CuRse of instiCt, 
kholn
konCeRt
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

teRasa emCe PlaC
New age metal band Inmate, ki bo predstavil drugi album Tree Of 
Life, zaznamujejo grobe kitare, udarna ritem sekcija ter močan in 
karizmatičen vokal novega vokalista Davida Valha. Na koncertni oder 
se vrača Curse Of Instict s prepoznavnim in svojevrstnim melosom, 
ki ga spremlja nebrzdana energija. Mlad velenjski bend 
Kohln igra old school black metal.
V primeru slabega vremena v eMCe placu.

ČETRTEK, 27. avgust 2015

16.00 infoRmativni dan 
in PRedstavitev online Študija na 
ljudski univeRZi v Šolskem letu 
2015/2016
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

www.lu-velenje.si, 03 898 54 60

ljudska univeRZa velenje, PRedavalniCa 3
Predstavitev online študija kot sodobnega načina učenja v 
višješolskih in visokošolskih programih ter v magistrskem študiju. 

17.00 Posesivnost v 
PaRtneRskem odnosu
PRedavanje
Društvo za razvoj človeških virov in 
socialnih programov NOVUS

www.društvo-novus.com, 05 908 14 90

dRuŠtvo novus, dRužinski CenteR haRmonija, 
tRg mladosti 6, velenje
Na predavanju bodo spregovorili o uničujočem vplivu posesivnosti 
za partnerski odnos in kako prekiniti začaran krog ljubosumja.   

20.00 sumatRa – dežela 
velikega sRCa
Knjižnica Velenje in Kavarna Lucifer

www.knjiznica-velenje.si, 03 898 25 50

kavaRna luCifeR
Urška Zagožen se je en mesec potepala po tropskem otoku, kjer se je 
družila z divjim plemenom Mentavaj, prisrčnimi orangutani, vsiljivimi 
makaki opicami, splezala je na vulkan Sibayak, se potapljala ter 
predvsem uživala v dobrosrčnosti ljudstva Batak, ki so bili še nedolgo 
nazaj čisto pravi ljudožerci.
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20.00 ZaigRano delo 
PRedstava
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

sončni PaRk
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo se je na trenutno 
situacijo odzvalo s projektom Zaigrano delo – gledališče ter 
izobraževanje kot ključ do dostojnega dela, s katerim želi 
preko raznovrstnih metod mladim predstaviti vse bolj prisotno 
problematiko prekarnih oblik dela, kamor sodi tudi delo na črno.

21.00 Zaa
konCeRt
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

teRasa emCe PlaC
Srbski reggae ska crossover bend velja za enega najbolj produktivnih 
in zanimivih bendov zadnjega časa v prostoru bivše Jugoslavije. 
V petih letih so nanizali dva vrhunska dolgometražna albuma in 
EP ter nastopali na festivalih, kot so Exit, Arsenal Fest, Love Fest in 
Koncert Godine. 
V primeru slabega vremena v eMCe placu.

PETEK, 28. avgust 2015

6.00 Planinski taBoR tRenta
PD Velenje 

pd.velenje.si, 041 663 601

odhod Z avtoBusne Postaje velenje

Cel dan jadRanske igRe 
Mestna občina Velenje, Športna zveza 
Velenje in Udruga za aktivno provođenje 
slobodnog vremena Aktivac

www.velenje.si, 03 896 16 00

čolnaRna PRi velenjskem jeZeRu
Jadranske igre so športno-zabavna prireditev, ki se bo odvijala na 
Velenjskem jezeru. Tekmovalce čaka serija najrazličnejših 
preizkusov spretnosti, hitrosti, plavalnih sposobnosti in 
(gole) moči. 



17.00 duŠa session 
Blade-skate-Bike session
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje in Društvo DUŠA

www.kunigunda.si

skate PaRk Rdeča dvoRana
Urbani športniki brez razlike bodo na različno velikih in številčnih 
kolescih tekmovali po skate parku pred Rdečo dvorano. Informacije o 
prijavah in nagradah na: www.kunigunda.si.

20.00 nočživetje velenja
alteRnativno tuRistično vodenje
Mladinski odbor Turistične zveze Velenje

motz.velenje@gmail.com, 031 589 214

sRediŠče mesta
Nočno turistično vodenje, kjer boste mesto spoznali v drugačni luči.

20.30 eksPeRimentalno 
gledaliŠče  
igRana PRedstava
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje, Gledališče Velenje 
in Zavod Voluntariat

www.kunigunda.si

velenjska PRomenada
Prostovoljci iz Slovenije, Evrope in sveta bodo v svojih maternih 
jezikih izvedli gledališko klasiko, za katero bodo med festivalom 
sami postavili sceno in izdelali kostume.
V primeru slabega vremena v mali dvorani Doma kulture.

21.00 mRigZ'n'ghet hitZ, 
elemental, yamakashi
konCeRt
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

letni kino oB Škalskem jeZeRu
Mrigz & Ghet sta velenjska rap težkokategornika, ki sta svojo zastavo 
na hip hop mapo brezkompromisno zapičila leta 2011 z albumom 
Mrigz'n'Ghet Hitz, ki je brez dvoma eden najboljših slovenskih rap 
albumov. Hrvaška hip hop rap zasedba Elemental v svojo glasbo 
direktnih besedil in zanimive instrumentalne podlage vnaša tudi 
številne druge zvrsti in navdušuje z vrhunskim odrskim nastopom. 
Yamakashi ni eden tistih reperjev, ki dahajo jointe in se pritožujejo, 
da država nič ne da – repa o boksu, basketu, bodybuildingu, 
biznisu, blokih, bejbah-belouškah.
V primeru slabega vremena v eMCe placu.
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Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

SOBOTA, 29. avgust 2015

7.00 RiBiŠko tekmovanje
dRužinsko tekmovanje CaR – CaRiCa 
Ribiška družina Velenje

041 333 967, 040 795 919

oB Škalskem jeZeRu

8.00 mestna tRžniCa velenje
Presta Prestiž Velenje in Mestna 
občina Velenje

www.velenje.si, 03 896 16 00

PloŠčad CentRa nova in CankaRjeva uliCa

8.30 suP dRžavno PRvenstvo
ZOO Station Velenje

www.zoo-station.si, enx@zoo-station.si

oB velenjskem jeZeRu
Prvenstvo bo potekalo tudi 30. avgusta.

8.30 (PRe)ZRačimo omaRe
iZmenjevalniCa oBlek
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

CankaRjeva uliCa
Zamenjaj staro za staro, podari kos svoje omare in sprejmi darilo 
iz druge na jesenski izmenjavi oblačil, obutve in opreme.

9.00 Rokodelska tRžniCa
Mestna občina Velenje – TIC in Krajevna 
skupnost Staro Velenje

03 896 18 60

staRo velenje
Zabavni program, predstavitev ter prodaja izdelkov
domače obrti



10.00 Radio velenje in naŠ čas 
se PRedstavita
tematsko tuRistično vodenje Za oBčane
Mestna občina  Velenje – TIC 

www.velenje-tourism.si, 03 896 18 60

ZBiRno mesto: PRed vilo BianCo
Spoznali bomo, kje ter kako nastajajo medijske zgodbe in novice 
našega mesta.

10.00 Z odRa na uliCo 
Plesni flashmoB
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje in Plesni studio N

www.kunigunda.si

stoPniCe PRed CentRom nova
Mladi plesalci se z odrskih desk selijo na pločnik, da preplešejo 
mesto.

10.00 mladi Z mladimi Po sRCu
ta veseli dan
Medobčinska zveza prijateljev mladine 
Velenje – Klub Mladi za mlade

www.vilamojca.si, 03 897 75 40

vila mojCa 
Otroški živ žav

10.30 Rdeča kaPiCa
Poletje na tRavniku – soBotne 
lutkaRije
Znana pravljica bratov Grimm za zaključek 
poletja
Lutkovno gledališče Kranj
Režija: Cveto Sever
Igra: Boštjan Sever
Festival Velenje in Festival mladih kultur 
Kunigunda

www.festival-velenje.si, 03 898 25 76

tRavnik PRi domu kultuRe velenje
Kdo ne pozna zgodbe o deklici, ki gre skozi gozd na obisk k babici? 
Se še spomnite, koga sreča na svoji poti? Volka, seveda, in zgodba 
se začne zapletati.
V primeru slabega vremena lutkarije odpadejo.

20.00 goodBye summeR PaRty
Havana bar Velenje

031 321 769

havana BaR velenje
Ob dobri glasbi se bomo skupaj poslovili od poletja. Za glasbo 
bo poskrbel DJ Mrky.
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20.00 edina PReBivalka 
svojega Plemena 
odPRtje RaZstave alje kRofl
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje 

www.kunigunda.si

velenjski gRad, atRij
Projekt domače akademske slikarke Alje Krofl je sestavljen iz 
predstavitve umetniškega dela avtorice in performansa, ki bo združil 
ustvarjalce in umetnike podobnih mišljenj z različnimi kulturnimi 
ozadji ter prepletel likovno, glasbeno in plesno umetnost. Projekt bo 
združil umetnike v skupinskem ustvarjanju in povabil obiskovalce, da 
začutijo zgodbo ter se vključijo s svojimi ekspresijami.

21.00 let 3, the BamBi molesteRs, 
wasted time
konCeRt
18. festival mladih kultur Kunigunda 
Mladinski center Velenje

www.kunigunda.si

letni kino oB Škalskem jeZeRu
Let 3 je alternativna rock skupina iz Reke, katere zaščitni znak 
so poleg edinstvenih nastopov, dolgih brkov in golote nemalokrat 
provokativna in vulgarna besedila. Neprekosljivi surferji The Bambi 
Molesters so po mnenju Luxa Interior (The Cramps) najboljši surf 
bend na svetu, katerega glasba presune z izrazno močjo, lirično 
poetiko in vonjem po svobodi morskih valov. Štričlanska punk rock 
skupina iz Tržiča Wasted Time, navdihnjena s skatepunkerskimi 
bendi iz 90, žge po odrih in trga strune od leta 2012.
vstoPnina Bo.
V primeru slabega vremena v eMCe placu.

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

NEDELJA, 30. avgust 2015

5.00 kanin - RomBon
Pilates
PD Velenje 

pd.velenje.si, 040 465 224 

odhod Z avtoBusne Postaje velenje



19.00 iZtok mlakaR
konCeRt kot PRedstava – 
PRedstava kot konCeRt
Festival Velenje

www.festival-velenje.si, 03 898 25 71

velenjski gRad
Iztok Mlakar slovi kot izvrsten kantavtor in interpret svoje glasbe, 
seveda pa je tudi odličen dramski igralec, komik in gledališki avtor – 
komediograf. V zadnjih letih smo spoznali njegove izjemne glasbene 
komedije: Duohtar pod mus!, Sljehernik ter še čisto sveži Pašjon. 
Iztokovi koncerti so predstave in njegove predstave mali koncerti, 
zato ne čudi, da je eden najbolj želenih glasbenih gostov, 
kjerkoli se pojavi.
vstoPnina: 25 euR
Vstopnice za koncert Iztoka Mlakarja bomo začeli prodajati 
v soboto, 11. 7. 2015, od 9. ure dalje v avli 
Doma kulture Velenje. Vstopnice bodo v prodaji, v kolikor
ne bo razprodan Poletni abonma Festivala Velenje.

Redne filmske PRedstave 
Festival Velenje – Kino Velenje

kino velenje
Program na www.kino-velenje.si

PONEDELJEK, 31. avgust 2015

10.00
in 
16.00

infoRmativni dan
in vPis v PRogRam osnovna Šola 
Za odRasle na ljudski univeRZi v 
Šolskem letu 2015/2016
Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje 

www.lu-velenje.si, 03 898 54 66

ljudska univeRZa velenje, PRitličje

21.00 Bog, le kaj smo 
ZagReŠili?
Poletni kino »ZveZde Pod ZveZdami«
Režija: Philippe de Chauveron
Igrajo: Christian Clavier, Chantal Lauby, Ary 
Abittan, Frederic Chau …
Festival Velenje – Kino Velenje

www.kino-velenje.si, 03 898 25 70

PRed domom kultuRe velenje
Komedija, 97 minut
Vplivni odvetnik Claude in njegova žena Marie izhajata iz ugledne 
in premožne francoske družine, zato se le stežka privajata na 
ljubezensko izbiro njunih hčera, ki so se vse po vrsti poročile s tujci - 
muslimanskim Arabcem, španskim Židom in Kitajcem zato vse upe o 
čistokrvnemu francoskemu zetu polagata na najmlajšo hčerko …
V primeru slabega vremena bo predstava v mali dvorani Kina Velenje.
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medoBčinska ZveZa 
PRijateljev mladine velenje
Cesta BoRisa kRaigheRja 5, velenje
Odprto: ponedeljek – petek: 9.00 – 16.00
www.vilamojca.si, 03 897 75 40

letovanje PRedŠolskih in 
Šolskih otRok v PoReču
25. junij – 5. julij 2015
Cena: 122 EUR oz. ekonomska cena 372 EUR 
 
sončno mesto na golteh, 
Za otRoke od 5. leta staRosti in ŠolaRje
29. junij – 3. julij 2015
Cena: 95 EUR 

Poletne PočitniCe v vili mojCa
1. julij – 28. avgust 2015, vsak delovni dan, 
od 10. do 16. uRe

Poletne PočitniCe 
na otRoŠkem igRiŠču
1. julij – 28. avgust 2015, vsak delovni dan, 
od 9. do 13. uRe

letovanje Šolskih otRok 
v savudRiji
14. julij – 24. julij 2015
Cena: 100 EUR oz. ekonomska cena 350 EUR 

otRoŠko mesto
24. avgust – 28. avgust 2015, od 8.00 do 14.00
Cena: 25 EUR  (oziroma 5 EUR /na dan)

Štala glinŠek
Škale PRi velenje
vesna.glinsek@gmail.com, 031 447 457

PočitniŠke konjaRije, 
Poletni jahalni taBoR Za otRoke
od 8.00 do 16.00
6. julij – 10. julij 2015
20. julij –  24. julij 2015
10. avgust – 14. avgust 2015
24. avgust – 28. avgust 2015

Cena: 170 EUR (oziroma 40 EUR / na dan)

muZej na velenjskem gRadu
ljuBljanska 54, velenje
www.muzej-velenje.si, info@muzej-velenje.si , 
03 898 26 30

gRajski PočitniŠki taBoR  
otroške joge, gibalnega, plesnega, likovnega in 
glasbenega ustvarjanja za otroke od 7 do 12 let
od 8.00 do 15.00
6. julij - 10. julij 2015

Cena: 50 EUR

knjižniCa velenje
ŠaleŠka 21, velenje
Poletni odpiralni čas (mesec julij in avgust)
ponedeljek, sreda, petek: 8.00 - 15.00 / torek, 
četrtek: 8.00 - 19.00 / sobota: 8.00 – 12.00
www.knjižnica-velenje.si, 03 898 25 66

Poletno BRanje in vRečke 
Poletnega BRanja
Vsak delovni dan na različnih lokacijah knjižnice

igRalne uRe
Vsak delovni dan od 9. do 13. ure v pravljični sobi

Poletna BRalniCa
Vsak delovni dan na terasi pred knjižnico

Poletni kviZ 
Za osnovnoŠolCe
Vsak delovni dan na otroškem oddelku

mikRoBiologija avBeRŠek d. o. o.
na jasi sRedi goZda, v Bližini velenja
(loPatnik 10, velenje)
www.facebook.com/taborpodstarohrusko.si
tabor.hruska@gmail.com, 040/830-826 (Nataša), 
031 231 871 (Miha)

od 8.00 do 15.45
29. junij – 3. julij 2015
17. avgust – 21. avgust 2015
24. avgust – 28. avgust 2015

Cena: 150 EUR 

oRganiZiRane 
PočitniCe Za 
otRoke



žuPnija sv. maRtin
ŠmaRska 2, velenje
zupnija@svmartin.net, 031 367 839

Poletni oRatoRij Za 
osnovnoŠolske otRoke
od 9.30 do 16.00
29. junij – 3. julij 2015

Cena: 20 EUR, za vsakega naslednjega otroka 
iz iste družine 10 EUR

mladinski CenteR velenje
efenkova Cesta 61a, velenje
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

Poletne PočitniCe v sRediŠču mladih 
in otRok
Lokacija: Mladinski center Velenje
od 13.00 do 20.00
 
1. julij – 2. julij 2015
13. julij  – 16. julij 2105
20. julij – 23. julij 2015
10. avgust – 13. avgust 2015
17. avgust – 20. avgust 2015

indiCamP, Poletne PočitniCe v sRediŠču 
mladih in otRok
Lokacija: Letni kino ob Škalskem jezeru
od 9.00 do 15.00
6. julij – 10. julij 2015

Cena: 5 EUR / na dan

gRegoR vegan
gregorvegan@gmail.com, 031 347 044

ŠPoRtno ustvaRjalni taBoR – ŠPoRtna Šola 
gRegoR vegan ne Počiva
Lokacija: Osnovna šola Gorica (telovadnica, zunanja 
igrišča) in Velenjsko jezero
od 8.00 do 14.30

29. junij – 3. julij 2015
24. avgust – 28. avgust 2015

Cena: 70 EUR 

mladi PoPotnik
staRi tRg 19 (nad hiŠo mineRalov)
facebook.com/mladi popotnik, 051 382 374

doPoldansko PoPotniŠko dRuženje
od 9.00 do 12.00
24. avgust – 28. avgust 2015

Cena: 7 EUR / na delavnico

Plesna Šola sPin
titov tRg 4, velenje
070 700 362

Poletna Plesna Šola, 
atRaktivne PočitniCe Za otRoke
od 7.30 do 16.00
29. junij – 3. julij 2015

Cena: 110 EUR 

ŠPoRtna ZveZa velenje
ŠaleŠka 3, velenje
www.sportnazvezavelenje.si, 
sportnazveza.velenje@gmail.com,
03 897 54 10, 041 597 032

ŠPoRtni taBoR Zmaga kuŠtRina 
program športnih aktivnosti za osnovnošolsko mladino
Lokacija: Stadion ob jezeru / igrišča ob stadionu ali 
Bela dvorana / igrišča pri Beli dvorani
od 8.00 do 15.15 
29. junij – 3. julij 2015
6. julij – 10. julij 2015
17. avgust – 24. avgust 2015
24. avgust – 28. avgust 2015

Cena: 30 EUR

muZej na velenjskem gRadu
ljuBljanska 54, velenje
www.muzej-velenje.si, info@muzej-velenje.si , 
03 898 26 30

gRajski PočitniŠki taBoR  
otroške joge, gibalnega, plesnega, likovnega in 
glasbenega ustvarjanja za otroke od 7 do 12 let
od 8.00 do 15.00
6. julij - 10. julij 2015

Cena: 50 EUR

knjižniCa velenje
ŠaleŠka 21, velenje
Poletni odpiralni čas (mesec julij in avgust)
ponedeljek, sreda, petek: 8.00 - 15.00 / torek, 
četrtek: 8.00 - 19.00 / sobota: 8.00 – 12.00
www.knjižnica-velenje.si, 03 898 25 66

Poletno BRanje in vRečke 
Poletnega BRanja
Vsak delovni dan na različnih lokacijah knjižnice

igRalne uRe
Vsak delovni dan od 9. do 13. ure v pravljični sobi

Poletna BRalniCa
Vsak delovni dan na terasi pred knjižnico

Poletni kviZ 
Za osnovnoŠolCe
Vsak delovni dan na otroškem oddelku



muZej na velenjskem gRadu
ljuBljanska 54, velenje
Odprto: torek–nedelja: 10.00–18.00, 
za najavljene skupine tudi po dogovoru
www.muzej-velenje.si, 03 898 26 30

stalne RaZstave: mastodont / afRiŠka ZBiRka 
/ med Romaniko in BaRokom / staRa tRgovina 
in gostilna / ko je velenje Postajalo mesto / 
ŠaleŠka dolina 1941–1945 / gRajska kaPela 
/ ZBiRka sodoBne slovenske umetnosti 
goRenje / ZBiRka slikaRja lojZeta PeRka / 
ZBiRka kiPaRja CiRila CesaRja

heRman lisjak na velenjskem gRadu
RaZstava Bo na ogled do 5. julija.

tomaž goRjuP, slike 2013 – 2015 
RaZstava Bo na ogled do 1. avgusta.

vasja gRaBneR, RaZstava slik, RisB in 
instalaCij
RaZstava Bo na ogled od 6. do 29. avgusta.

alja kRofl: edina PReBivalka 
svojega Plemena
RaZstava Bo odPRta od 29. avgusta.

RaZstaviŠče goRenje
PaRtiZanska 12, velenje, 03 899 19 48
odprto: ponedeljek–petek: 8.00–17.00

RaZstava akademskega slikaRja 
tomaža goRjuPa
RaZstava Bo na ogled do 1. avgusta.

avla mestne oBčine velenje
titov tRg 1, velenje
Odprto: ponedeljek, torek, četrtek: 8.00–15.00, 
sreda: 8.00–18.00, petek. 8.00–13.00
www.velenje.si, 03 896 16 00, 896 16 97 

ljuBiteljski ustvaRjaleC fRanC godeC,
slikaRska RaZstava 
RaZstava Bo na ogled do 9. julija.

miRoslav BReŠaR, fotogRafska RaZstava
RaZstava Bo na ogled od 10. julija do 10. avgusta.

klaRa jan, slikaRska RaZstava
RaZstava Bo na ogled od 11. avgusta do 11. 
sePtemBRa.

muZej PRemogovniŠtva 
slovenije
staRi jaŠek – koRoŠka Cesta, velenje
Odprto: torek–sobota: 9.00–16.30 
(vstop zadnje skupine ob 15.00)
www.muzej.rlv.si, 03 587 09 97

čRna gaRdeRoBa
Znamka RotaRy, PRegledna RaZstava Znamk 
s celega sveta
RaZstava Bo na ogled do 7. sePtemBRa.

Bela gaRdeRoBa
enveR kaljanaC, Ciklus iZ oBdoBja 
1965-1975
RaZstava Bo na ogled do 20. avgusta. 

koPalniCa
RaZstava fotogRafij dRuŠtva 
kRajinskih aRhitektov slovenije
RaZstava Bo na ogled do 3. sePtemBRa.

dom kultuRe velenje 
titov tRg 4, velenje
Odprto: ob dogodkih v dvorani
www.festival-velenje.si, 03 898 25 90

PReddveRje male dvoRane
RekonstRukCija sPomina
Razstava Robija Klančnika
RaZstava Bo na ogled do konCa avgusta.

galeRija velenje
staRi tRg 3, velenje (Začasni naslov)
www.galerijavelenje.si, 03 898 26 30

tomaž goRjuP, slike 2013–2015 
V Zbirki sodobne slovenske umetnosti – 
Gorenje na Velenjskem gradu
RaZstava Bo na ogled do 1. avgusta.

vasja gRaBneR, RaZstava slik, 
RisB in instalaCij
V Zbirki sodobne slovenske umetnosti – 
Gorenje na Velenjskem gradu
RaZstava Bo na ogled od 6. do 29. avgusta.

galeRije in 
RaZstaviŠča 
v Poletnih 
meseCih



RaZstaviŠče vile mojCe
Cesta BoRisa kRaigheRja 5, velenje
Odprto: ponedeljek–petek: 9.00–16.00
www.vilamojca.si, 03 897 75 40

dela male naPotnikove kiPaRske kolonije

RačunalniŠke gRafike Roka Polesa

RaZstaviŠče vila BianCa
staRi tRg 3, velenje
Odprto: ponedeljek–petek. 7.00–19.00
www.velenje-tourism.si, 03 896 18 60

ŠaleŠki likovniki, RaZstava likovnih del
RaZstava Bo na ogled do konCa avgusta.

galeRija emCe PlaC
ŠaleŠka 3, velenje
Odprto: nedelja–četrtek: 13.00–24.00, 
petek in sobota: 13.00–2.00
www.emceplac.si, 03 898 19 22

saPindalogRafija, RaZstava 
uRBana CeRjaka & žige komPeRŠka
RaZstava Bo na ogled od 22. avgusta.

RaZstaviŠče PekaRna
staRi tRg 17, velenje
Odprto v času razstav: 15.00–19.00
www.kunigunda.si, 03 898 19 22

BRhka RoBatost, matevž čas – 
Poklon umetniku
RaZstava Bo na ogled od 21. do 29. avgusta.

RaZstaviŠča knjižniCe 
velenje
ŠaleŠka 21, velenje
Poletni odpiralni čas (mesec julij in avgust)
ponedeljek, sreda, petek: 8.00-15.00 / torek, četrtek: 
8.00-19.00 / sobota: 8.00–12.00
www.knjižnica-velenje.si, 03 898 25 66

osRednje RaZstaviŠče

ana seheR, fotogRafska RaZstava
RaZstava Bo na ogled od 1. do 20. julija.

ZdRavilne Rastline okoli nas, RaZstava 
dRuŠtva ZeliŠčaRjev
RaZstava Bo na ogled od 20. julija do 10. avgusta.

ti Pa imaŠ kRomPiR!, RaZstava na temo 
kRomPiRja
RaZstava Bo na ogled od 7. avgusta 
do 15. sePtemBRa.

otRoŠki oddelek

Pametni mateRial, RaZstava del otRok vRtCa 
velenje, oe vRtiljak, enota vinska goRa
RaZstava Bo na ogled do konCa avgusta.

steklena dvojčka

knjige mojega življenja: 
Poletni BRaleC  – janeZ osetič
RaZstava Bo na ogled od 3. julija 
do 4. sePtemBRa.

RaZstaviŠče 360°
mestno otRoŠko igRiŠče, velenje
www.vrtec-velenje.si, 03 898 24 22, 03 586 62 60

leto, meseC, dan, s sonCem oBsijan
Razstava otroških izdelkov projekta otrok 
Vrtca Velenje, enota Jakec
RaZstava Bo na ogled do konCa avgusta.

galeRija na PRostem
PeŠPot med PoŠto in kaRdeljevim tRgom
www.velenje.si, 03 896 16 00

naŠi dnevni in nočni sostanovalCi, 
RaZstava mateja vRaniča
Mestna občina Velenje
RaZstava Bo na ogled do sePtemBRa.

avla mestne oBčine velenje
titov tRg 1, velenje
Odprto: ponedeljek, torek, četrtek: 8.00–15.00, 
sreda: 8.00–18.00, petek. 8.00–13.00
www.velenje.si, 03 896 16 00, 896 16 97 

ljuBiteljski ustvaRjaleC fRanC godeC,
slikaRska RaZstava 
RaZstava Bo na ogled do 9. julija.

miRoslav BReŠaR, fotogRafska RaZstava
RaZstava Bo na ogled od 10. julija do 10. avgusta.

klaRa jan, slikaRska RaZstava
RaZstava Bo na ogled od 11. avgusta do 11. 
sePtemBRa.

muZej PRemogovniŠtva 
slovenije
staRi jaŠek – koRoŠka Cesta, velenje
Odprto: torek–sobota: 9.00–16.30 
(vstop zadnje skupine ob 15.00)
www.muzej.rlv.si, 03 587 09 97

čRna gaRdeRoBa
Znamka RotaRy, PRegledna RaZstava Znamk 
s celega sveta
RaZstava Bo na ogled do 7. sePtemBRa.

Bela gaRdeRoBa
enveR kaljanaC, Ciklus iZ oBdoBja 
1965-1975
RaZstava Bo na ogled do 20. avgusta. 

koPalniCa
RaZstava fotogRafij dRuŠtva 
kRajinskih aRhitektov slovenije
RaZstava Bo na ogled do 3. sePtemBRa.



iZložBa kultuRniCa velenje
CankaRjeva uliCa, velenje
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

sRčne slike, RaZstava Celostnih gRafičnih 
PodoB festivala kunigunda
RaZstava Bo na ogled od 22. do 29. avgusta.

Podhod PRi vili BianCi
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

yuliya molina – v iskanju, 
večmedijska RaZstava
RaZstava Bo na ogled od 24. do 29. avgusta.

velenjska PRomenada, 
galeRija na PRostem
www.mc-velenje.si, 03 898 19 22

PoCestniCa – Ready made, eksPeRiment 
RaZstava Bo na ogled od 26. avgusta.

infoRmaCije
festival velenje
03 898 25 71 
www.festival-velenje.si
 info@festival-velenje.si

Izdal: Festival Velenje, zanj Barbara Pokorny

Izdajo omogočila: Mestna občina Velenje

Uredniški odbor: Matjaž Šalej, Barbara Pokorny, Andreja Zelenik, Barbara Pergovnik, 

Kristina Janežič, Silvija Bašnec, Neža Jovan, Ana Godec, Milena Breznik, Peter Groznik

Fotografija na naslovnici: Ksenija Mikor

ostale fotografije: Ksenija Mikor, arhiv Festivala Velenje, arhivi javnih zavodov, 

izvajalcev, društev, gledališč, organizatorjev dogodkov

oblikovanje: Studio Marinšek & Marinšek, Velenje

naklada: 3000 izvodov

Tisk: Eurograf Velenje, junij 2015

Koledar Poletje v Velenju 2015 je zbirnik mesečnih koledarjev za julij in avgust. 

Izdajatelj koledarja ne odgovarja za morebitne spremembe programa.  

Za točnost informacij odgovarja prijavitelj dogodka. 
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Petek, 26. 6. 2015, oB 20.30 
atRij kavaRne luCifeR

Pihalni oRkesteR 
ZaRja ŠoŠtanj
mladostni Poletni PRogRam domačega oRkestRa

 

soBota, 27. 6. 2015, oB 10.30 
dvoRana CentRa nova velenje

kje je nosek
PRedstava Za najmlajŠe gledalčke 
gledaliŠča ku-kuC

soBota, 27. 6. 2015, oB 20.30 
atRij kavaRne luCifeR

xaZZ
PoP, Bossa-nova in jaZZ glasBa 
ZdRužena v eni skuPini

toRek, 30. 6. 2015, oB 19.00 
mala dvoRana doma kultuRe velenje

mali PRinC
PRva Ponovitev domače PRedstave Za odRasle in mladino
Vstopnice: 5 EUR



Cena: 50 eUR

PoLeTnI
KULTUrnI 

AbonmA

KaRTICa PKP _ SPReDaJ 3

samohRanileC — Renato jenček

lula Pena — fado

daRja ŠvajgeR

ženske — RoBeRt jukič

iZtok mlakaR

03 898 25 90
www.festival-velenje.si


