
Spoštovane občanke in občani, dragi gosti!

V poletnih mesecih se Trg kulture v središču Murske Sobote spremeni v prijeten ambient, 
kjer lahko ob petkovih večerih od konca junija do konca avgusta posedate in uživate ob 
vrhunski glasbi in plesu. Letos se nam bo predstavilo več kot 150 nastopajočih iz Slove-
nije, Slovaške, Kube, Argentine, Hrvaške in  Srbije. Soboško poletje  bo moč doživeti tudi 
na grajskem dvorišču, kjer bodo na svoj račun prišli ljubitelji klasične glasbe. Sobotni 
dopoldnevi so ponovno namenjeni najmlajšim z lutkovnimi in gledališkimi predstavami. 
Na vse prireditve je vstop prost, k čemur so nam pomagali tudi sponzorji, za kar se jim na 
tem mestu najlepše zahvaljujem. Vse prireditve bodo v primeru dežja prestavljene v gle-
dališko dvorano, o čemer vas bodo sproti seznanjali na spletni strani Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Murska Sobota. 
Naj omenim še letošnjo novost: vsak petek zvečer se bodo pred napovedanim koncertom 
na Trgu kulture predstavili mladi glasbeni ustvarjalci iz Pomurja (povečini garažni bendi), 
ki bodo na odru Soboškega poletja dobili svojo priložnost, da se predstavijo širši javnosti.

Pridite in preživite Soboško poletje z nami!
        Anton Štihec, župan

GENERALNI SPONZORJI SOBOŠKEGA POLETJA

MEDIJSKI POKROVITELJI

SOBOŠKO POLETJE 2013

JUNIJ
petek, 28. 6.

ob 21. uri
Trg kulture

koncert jazz, fusion, funk, R&B, latino in rock glasbe 
NAŠ BIG BAND Ljutomer
Gre za klasično big band zasedbo, ki deluje pod okriljem Glasbenega društva »Naš Big Band« 
Ljutomer. 
Večina sedanjih članov je sodelovala v big bandu Glasbene šole Ljutomer, ki je deloval 
v obdobju med 1994 in 2002 ter izvedel številne koncerte tako po Sloveniji kot v tujini. 
Zaradi želje po nadaljevanju so se glasbeniki januarja 2011 ponovno zbrali in v aprilu 2011 
ustanovili Glasbeno društvo »Naš Big Band« Ljutomer. V letu 2012 so izvedli prve koncerte 
in poželi dober odziv publike. Zasedba orkestra, ki šteje 21 članov, je tipično bigbendovska. 
Sestavljajo jo sekcije: saksofoni, pozavne, trobente in ritem sekcija, ki vključuje klavir, bas 
kitaro/kontrabas, električno kitaro, bobne in tolkala, občasno pa se jim pridruži tudi pevec Tomi Brus. Programsko je orkester široko usmerjen in 
multižanrski – od jazza, fusiona, funka, R&B do latina in rocka. Umetniški vodja orkestra je Miha Györek.
Na Soboškem poletju 2013 bo z njimi zapela Sobočanka Alma Merklin, ki nas je očarala s svojim petjem na lanskoletnem pevskem šovu X Factor, 
kjer je za las zgrešila zmago. 

JULIJ
petek, 5. 7.
ob 21. uri

Trg kulture

koncert “latin fanfar” glasbe
CAPITAN TIFUS, Argentina 
Razposajena argentinska skupina, ki združuje glasbenike iz več držav, je nastala leta 2004. Po 
treh letih je izdala svoj prvi album Flores del Bosque de Bolonia in kmalu zatem našla številne 
navdušene poslušalce v domovini in tudi izven njenih meja. 
Maja 2012 so se mladi glasbeniki podali na svetovno promocijsko turnejo novega albuma E 
viva!, ki je trajala več kot sedem mesecev. Na njej so doživeli izjemen odziv številne publike v 
Evropi, Rusiji, na Kitajskem in Japonskem. Tako so preigrali 87 koncertov v več kot 50 mestih 
in 20 državah in prevozili 30.000 km.
Koncerti Capitan Tifus ponujajo izjemno glasbeno doživetje, saj so nasičeni s komaj verjetno 
energijo in povsem svežim, edinstvenim zvokom njihove različice tako imenovane Musika 
Mastiza. To je sodobna, zelo dinamična glasba, ki se je pojavila v 90-tih letih v Barceloni in 
združuje tradicionalno špansko in sodobno urbano glasbo od hip-hopa do elektronike. Fuzija 
ritmov in zvokov, ki nastaja z mešanjem ska, rock, balkanske in latino glasbe, in jo Capitan 
Tifus imenujejo »Latin fanfar«, domala prisili obiskovalce njihovih koncertov, da plešejo od 
začetka do konca njihovih glasbenih predstav. 

JULIJ
petek, 12. 7.

ob 19.30
Grajsko dvorišče

koncerti klasične glasbe 
OTVORITEV 20. MEDNARODNEGA POLETNEGA GLASBENEGA TABORA  
GLASBENE MLADINE SLOVENIJE – MURSKA SOBOTA 2013
koncert klasične glasbe 
KOMORNI GODALNI ORKESTER MLADI LJUBLJANSKI SOLISTI
Glasbena mladina Slovenije je svoj prvi glasbeni tabor izpeljala leta 1976 na domačiji slikarja 
Lojzeta Veberiča v Seliščih v Prlekiji. Naslednji Poletni glasbeni tabori so potekali v Vidmu ob 
Ščavnici, Velenju, Kopru, Dolenjskih Toplicah, Gorenju nad Zrečami in v Izoli, udeležilo pa se 
jih je več kot tisoč mladih glasbenikov, organizatorjev in animatorjev iz Slovenije, vse Evrope, 
Azije, Afrike in Amerike. Letošnji jubilejni 20. tabor bo potekal v Murski Soboti, v sodelovanju z 
Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. Udeleženci tabora se bodo predstavili na 
večernih koncertih na grajskem dvorišču. Na vse koncerte je vstop prost. 
Komorni orkester Mladi ljubljanski solisti sestavljajo diplomanti in študentje glasbenih akademij v Ljubljani, 
Salzburgu, Dunaju in Gradcu. Člani redno sodelujejo s slovenskimi profesionalnimi orkestri, več jih je s simfo-
ničnima orkestroma Slovenske filharmonije in RTV Slovenija nastopilo tudi solistično. Orkester izvaja celotni 
godalni repertoar, v sezoni 2013/2014 pa pripravlja več kot 30 koncertov v Sloveniji in tujini. 
Spored: Johann Sebastian Bach, Antonio Vivaldi, William Boyce, Wolfgang Amadeus Mozart.

JULIJ
petek, 12. 7.

ob ob 21. uri
Trg kulture

koncert vroče salse duro
EL SEÑORES, Kuba, Hrvaška, Slovenija 
Zasedba: Ariel Cubria Vic (Cub) – glavni vokal, Lazaro Amed Hierrezuelo Zumeta (Cub) 
- bongo bobni, tolkala, spremljevalni vokal, Marko Črnčec (Slo) - klavir, Bruno Domiter 
(Slo) - timbale, bobni, Miron Hauser (Cro) - pozavna, Črtomir Pšeničnik (Slo) - conga 
bobni, spremljevalni vokal, Tadej Kampl (Slo) - bas kitara, kontrabas, Tomaž Gajšt (Slo) - 
trobenta, Antonio Geček (Slo) - trobenta, Vid Žgajner (Slo) - pozavna)
Zasedba slovenskih, hrvaških in kubanskih profesionalnih glasbenikov je nastala v letu 
2012 in z izvrstno izvedbo priredb in avtorskih skladb v ritmu salsa dure pritegnila 
pozornost ljubiteljev latino glasbe. Z uspešnimi klubskimi nastopi so si glasbeniki v le 
nekaj mesecih odprli vrata na velike festivalske odre doma in v tujini. Kot predskupina 
svetovno znanih grammyjevih nagrajencev Los Van Van pa so letos v ljubljanskih Križankah dobili tudi odlično priložnost za predstavitev pred 
široko množico obiskovalcev. Njihov koncert poleg vrhunskega igranja odlikujejo neverjetna pozitivna energija, fantastično vzdušje in vonj po Kubi, 
k čemur velik delež prispevata Kubanca: Ariel Cubria Vic, rojen v Havani, ki je kot glasbeni izvajalec in avtor glasbe (tudi za gledališče) živel, 
delal in nastopal v številnih mestih po celem svetu: Madrid, New York, London, Buenos Aires, Lizbona, Nica, Rim, od leta 2011 pa živi v Ljubljani 
in Lazaro Amed Hierrezuelo Zumeta, profesor violine iz Havane, ki je leta 2010 v Slovenjo prišel nastopat s kubansko mariachi zasedbo “Mariachi 
Real Jalisco« in ostal pri nas. 

JULIJ
sreda, 17. 7.

ob 19.30
Grajsko dvorišče

20. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR GLASBENE 
MLADINE SLOVENIJE – MURSKA SOBOTA 2013
koncert klasične glasbe 
KONCERT MLADIH SKLADATELJEV
Na letošnjem Poletnem glasbenem taboru bodo mladi skladatelji, srednješolci in študentje iz vse Slovenije, ustvarjali pod 
mentorskim vodstvom profesorja Dušana Bavdka, docenta za kompozicijo in glasbeno teorijo na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Skladbe, ki bodo 
nastale v času bivanja in študija v Murski Soboti, bodo prvič zazvenele na avtorskem večeru, v izvedbi udeležencev in mentorjev tabora. 

Pridržujemo si pravico
do spremembe programa.

28. junij  PETEK NAŠ BIG BAND LJUTOMER Trg kulture 21.00

29. junij SOBOTA MARTIN KRPAN, Lutkovna skupina UŠ Trg kulture 10.00

5. julij PETEK CAPTAN TIFUS, Argentina  Trg kulture 21.00

6. julij SOBOTA Po motivih pesmice Janeza Bitenca: METULJČEK CEKINČEK, Festival Velenje Trg kulture 10.00 

12. julij PETEK OTVORITEV 20. MEDNARODNEGA POLETNEGA GLASBENEGA TABORA
  GLASBENE MLADINE SLOVENIJE – MURSKA SOBOTA 2013
  KOMORNI GODALNI ORKESTER MLADI LJUBLJANSKI SOLISTI Grajsko dvorišče 19.30

12. julij PETEK EL SEÑORES, Kuba, Hrvaška, Slovenija Trg kulture  21.00 

13. julij SOBOTA Po motivih Frana Milčinskega: RAZBOJNIK CEFIZELJ IN BUTALSKA PAMET Trg kulture 10.00

17. julij SREDA 20. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR
  GLASBENE MLADINE SLOVENIJE – MURSKA SOBOTA 2013
  KONCERT MLADIH SKLADATELJEV Grajsko dvorišče 19.30

18. julij ČETRTEK 20. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR
  GLASBENE MLADINE SLOVENIJE – MURSKA SOBOTA 2013
  KOMORNI GODALNI ORKESTER MLADI LJUBLJANSKI SOLISTI Grajsko dvorišče 19.30

19. julij PETEK BREZ MEJA (Nemčija, Poljska, Slovenija) Gledališče Park 18.00

19. julij  PETEK 20. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR
  GLASBENE MLADINE SLOVENIJE – MURSKA SOBOTA 2013
  KONCERT HARMONIKARJEV Grajsko dvorišče 19.30

19. julij PETEK RUDI BUČAR IN ISTRABEND Trg kulture 21.00

20. julij SOBOTA Helena Kraljič: POŠASTOZAVRI IN JABOLKO SPORA, Gledališče BIČIKLETA Trg kulture 10.00

26. julij  PETEK »VELIKI NARODNI ORKESTAR« AKUD SONJA MARINKOVIĆ, Novi Sad
  & ANSAMBL NARODNIH IGARA i PESAMA »- FOLKLORNA SKUPINA«,
  AKUD Sonja Marinković, Novi Sad Trg kulture 21.00

27. julij SOBOTA Po Bratih Grimm: RDEČA KAPICA, KŠD Štumf, Ljubljana Trg kulture 10.00

2. avgust PETEK ZDENEK BILY DIXIELAND BAND & THE SWINGBRATS Trg kulture 20.00

3. avgust SOBOTA DAMJANA GOLAVŠEK Trg kulture 10.00

9. avgust PETEK  VESNA ZORNIK & TANGO APASIONADA Trg kulture 20.00 

10. avgust SOBOTA ČAROBNI CIRKUS, čarodej Sam Sebastian Trg kulture 10.00

16. avgust PETEK SELIVKE, KATARINA JUVANČIČ in DEJAN LAPANJA Trg kulture 20.00

17. avgust SOBOTA GLAVKO IN ZBRK - Zgodba o (ne tako) strašnem zmaju, Bimbo teater Trg kulture 10.00

23. avgust PETEK  SAŠA TABAKOVIĆ & DAMAR Trg kulture 20.00

24. avgust SOBOTA  1, 2, 3 NAJ SE PLES ZGODI! Trg kulture 10.00

30. avgust PETEK PREßBURGER KLEZMER BAND, Slovaška Trg kulture 20.00

31. avgust SOBOTA SI VÜPAŠ, Moira Trg kulture 10.00

SOBOŠKO POLETJE 2013 - glasbeni program



JULIJ
četrtek, 18. 7.

ob 19.30
Grajsko dvorišče

20. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR GLASBENE 
MLADINE SLOVENIJE – MURSKA SOBOTA 2013
koncert klasične glasbe 
KOMORNI GODALNI ORKESTER MLADI LJUBLJANSKI SOLISTI
V času Poletnega glasbenega tabora Murska Sobota bodo mladi glasbeniki pod vodstvom uglednega švicarskega vio-
lončelista in pedagoga, prof. Stephana Goernerja , pripravili in premierno izvedli spored klasicistične in romantične glasbe za godala. Na sporedu 
bodo skladbe Wolfganga Amadeusa Mozarta, Antonina Dvořaka in Josefa Suka. 

JULIJ
petek, 19. 7.

ob 18. uri
Gledališče Park

gledališko–plesna predstava mladih iz Ingolstadta (Nemčija), Opole (Poljska) in M. Sobote 
BREZ MEJA
Po lanskoletnem uspešnem mladinskem projektu »Divja rast«, pri katerem je sodelovalo osem dijakov iz 
srednjih šol iz naše občine, je Mestna občina Murska Sobota tudi letos prejela vabilo našega pobratenega 
mesta Ingolstadt za sodelovanje v tokratnem mednarodnem gledališkem projektu. Letošnji projekt, v kate-
rem sodeluje deset dijakov iz srednjih šol v Mestni občini Murska Sobota, ima naslov »Brez meja«. Predsta-
va, v kateri bodo naši dijaki nastopili kot del gledališkega ansambla skupaj s 70 mladimi iz ingolstadtskih 
šol ter 10 vrstniki iz poljskega mesta Opole, temelji predvsem na gibanju, ritmu in plesu. V projektu sode-
lujejo mladi iz različnih socialnih okolij, različnih narodov in kultur, iz različnih šol ter mladi s posebnimi 
potrebami. Celoten projekt je zasnovan na integraciji in razvoju kreativnih in socialnih kompetenc. 
Brezplačne vstopnice so na voljo v TIC-u Murska Sobota (v objektu knjižnice), vsak delavnik med 10. in 16. uro in ob sobotah med 9. in 12. uro. 

petek, 19. 7.
ob 19.30

Grajsko dvorišče

20. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR  
GLASBENE MLADINE SLOVENIJE – MURSKA SOBOTA 2013
koncert klasične glasbe
KONCERT HARMONIKARJEV
Avstrijski akordeonist slovaškega rodu, Roman Pechmann, sodi med vodilne 
koncertante, vrsto let pa poučuje na Konservatoriju za glasbo v Celovcu. V 
sodelovanju z Glasbeno mladino Slovenije tokrat drugič pripravlja poletni 
tečaj harmonike. Udeleženci tečaja bodo na zaključnem koncertu predstavili 
rezultate intenzivnega enotedenskega dela v Murski Soboti ter nastopili kot 
solisti in komorni glasbeniki.

JULIJ
petek, 19. 7.

ob 21. uri
Trg kulture

koncert avtorske glasbe z istrskimi ljudskimi pesmimi 
RUDI BUČAR IN ISTRABEND
Zasedba: Rudi Bučar – vokal, kitara, Janez Dovč – harmonika, Goran Krmac – tuba
Vsestranski glasbenik Rudi Bučar, večkratni nagrajenec festivala Slovenska popevka in navdušenec nad grungem, je konec 
devetdesetih ustanovil bend Spirits in z njim izdal ploščo “Zemljin krik” (1999). Ljubljenec občinstva je postal pet let 
kasneje, ko je izdal prvo solistično ploščo “Kapot” (2004). Z njo je po polju prirejanja ljudske glasbe zaoral kot še nihče 
pred njim.
Na festivalu Soboško poletje 2013 bo predstavil svojo novo ploščo Rudi Bučar in Istrabend, ki jo je konec lanskega leta 
izdala Glasbena zadruga Celinka. Za realizacijo tega projekta mu je uspelo združiti izjemna glasbenika, harmonikarja 
Janeza Dovča in tubista Gorana Krmaca, studijsko pa tudi bobnarja Davida Morgana. Rudi Bučar in Istrabend vključuje 
sedem avtorskih skladb. Poleg teh je na plošči še pet ljudskih pesmi, predelanih s sodobnimi aranžmaji, s katerimi Rudi – 
tako kot na ploščah Kapot in Kambiament (2007) – poudarja svoje istrske korenine. Za prirejanje istrskih ljudskih pesmi se je odločil tudi zato, 
ker si želi, da ljudske pesmi ostanejo žive in, da jih predvsem mladi sprejmejo in vzamejo za svoje.

JULIJ
petek, 26. 7.

ob 21. uri
Trg kulture

koncert balkanske etno glasbe in folklornih plesov 
»VELIKI NARODNI ORKESTAR« AKUD SONJA MARINKOVIĆ, Novi Sad &
»ANSAMBL NARODNIH IGARA i PESAMA - FOLKLORNA SKUPINA«, 
AKUD Sonja Marinković, Novi Sad
“Veliki narodni orkestar” AKUD Sonja Marinković iz Novega Sada v Srbiji je bil ustanovljen leta 1966, ko 
se je zbralo nekaj entuzijastov, zaljubljenih v glasbo, in so začeli glasbeno potovanje, ki traja še danes. V vseh 
teh letih je bil poudarek na strokovnosti z željo, da bi kar najbolje afirmirali srbsko glasbo in glasbo Balkana, 
ki razpolaga z neizčrpnim in brezmejnim etno-glasbenim bogastvom. Danes je to 10-članski orkester, ki zado-
volji tudi največje ljubitelje in poznavalce te glasbe. Poleg klasičnih glasbenih instrumentov so v orkestru tudi 
tradicionalna glasbila. Na ta način je ustvarjen novi zvok, posebna simbioza klasičnega in tradicionalnega. 
Orkester ima za seboj številne koncerte širom bivše Jugoslavije, Evrope in sveta. 
“Ansambl narodnih igara i pesama” AKUD Sonja Marinković deluje od leta 1962. Program folklorne 
skupine temelji na avtentičnosti (melodija, koraki, kostumi in običaji) in danes šteje več kot 500 članov. 
Doslej so doma in v tujini prejeli številne nagrade in priznanja. Udeležili so se mnogih mednarodnih 
festivalov po svetu. 

AVGUST
petek, 2. 8.

ob 20. uri
Trg kulture

koncert/ples - swing 
ZDENEK BILY DIXIELAND BAND & THE SWINGBRATS
ZASEDBA: Zdenek Bily – trobenta, Boštjan Rous – klarinet, Iztok Rodež – kitara, Mojmir Wolf – bas kitara, 
Zoran Repija – klavir, Mateja Ivanov – glas, Sašo Ozmec – pozavna, Miran Celec – bobni in plesalci The 
SwingBrats
Naša uveljavljena glasbena skupina Zdenek Bily Dixieland Band, ki je nastala leta 2000, ima za seboj 
številne nastope širom po Sloveniji in v tujini. Njen program sestavljajo tradicionalne dixieland skladbe in , 
dixieland predelave slovenskih zimzelenih melodij. Tokrat se bodo predstavili v večeru swinga. 
Njihov nastop bodo popestrili plesalci skupine The SwingBrats iz Maribora, ki so se kot ljubitelji swing 
plesnih zvrsti ter kulture in glasbe iz prvih desetletij preteklega stoletja zbrali leta 2009, z namenom vzpostavitve in širjenja swing plesne scene v 
Mariboru in okolici. Plešejo six-count, charleston, lindy-hop in balboo, ki spadajo med najpopularnejše plesne zvrsti swinga, organizirajo in iz-
vajajo tečaje in plesne večere ter druge dogodke, posvečene swing kulturi. Filozofija društva TheSwingBrats je, da swing pripada vsakomur, ki se 
nad njim navdušuje. Plesne zvrsti in glasba iz prvih desetletij preteklega stoletja so obogatili življenja članov skupine, zato širijo veselje do plesa, 
pozitivno energijo, ki jo ta prinaša, in krog prijateljev. Tudi s tem namenom pridejo na festival Soboško poletje 2013.

AVGUST
petek, 9. 8.

ob 20. uri
Trg kulture

koncert tango glasbe 
VESNA ZORNIK & TANGOAPASIONADA 
Zasedba: Vesna Zornik – vokal, Rok Koritnik – bobni, Metod Banko - vokal, back vokal, percusion, Blaž Remic - 
električni klavir, Miha Koren - kontrabas
Vesna Zornik, markanten glas skupine Katalena, s projektom TangoApasionada predstavlja poetične zgodbe o 
ljubezni in strasteh, prežete z vonjem po zapeljivih skrivnostih ulic Buenos Airesa. Na istoimenskem albumu, ki 
je tako pri kritikih kot pri poslušalcih požel zavidljiv uspeh, je nepozabne skladbe Astorja Piazzolle, Gardele in 
sodobnejših avtorjev ujela v čutno interpretacijo. Če Vesne Zornik in njene TangoApasionade še niste slišali v 
živo, jo enostavno morate. Če pa ste na koncertu že bili, potem si ga najverjetneje želite slišati še enkrat.
O projektu so pisali: ”V pridihu kabaretnega šansona vodi Vesna poslušalca v soju sofisticiranega vokalnega 
stopicljanja čuteče vzdraženosti in drhteče božajoče mimikrije sladko grenkobnega skušanja ranljivosti srca do čustva zaljubljenosti, skozi album 
»TangoApasionada«, suvereno lahkotno, obenem pa zapušča njena polnokrvno čuteča interpretacija poslušalcu globoko otipljiv vtis, jedrnato 
naphan s prelitjem pristno podanih čustev v verzih.” (Aleš Podbrežnik, Rockline)

AVGUST
petek, 16. 8.

ob 20. uri
Trg kulture

koncert avtorske glasbe
SELIVKE, KATARINA JUVANČIČ in DEJAN LAPANJA 
Zasedba: Katerina Juvančič- violina, Dejan Lapanja – kitara, Klemen Krajc - kontrabas, Sabina Magajne Bogolin - 
francoski rog, Bor Zakonjšek - bobni
Katarina Juvančič in Dejan Lapanja sta se v javnosti pojavila konec leta 2009, ko sta se s folk-rock skladbo Uej 
Uej (Magdalenca) uspešno predstavila na natečaju Vala 202: Val 09 in nastopila na zaključni prireditvi v Kinu 
Šiška. Junija 2010 in avgusta 2012 sta bila nagrajena tudi na Kantfestu – slovenskem kantavtorskem festivalu.
Katarina upesnjuje bogat izpovedni svet ženskih sentimentov ter gradi most med sodobnimi trendi in ljudskimi 
načini pesnjenja in senzibilnosti, ni pa ji tuje niti pisanje pesmi z bolj družbeno angažirano noto. Aranžmajsko piko 
na i pa postavlja njen odrski kompanjon, vsestranski glasbenik in producent Dejan Lapanja, ki se je kalil v odmevnih skupinah Olivija in Bast, 
trenutno pa nastopa z vse bolj popularnim jazz-etno-rock triom Vaska Atanasovskega, v eksperimentalni zasedbi Salamandra Salamandra (kot 
bobnar) ter v duetu s priznano pevko Severo Gjurin.
Poleg slovenskih odrov sta nastopala tudi na Škotskem, Irskem, v Avstriji, na Hrvaškem, v Srbiji in Bosni in Hercegovini.
Na Soboškem poletju 2013 se bodo Katarini in Dejanu pridružili odlični glasbeniki. Odigrali bodo nekaj novih pesmi in seveda številne iz albuma 
Selivke, ki je doma in v svetu požel izjemne kritike, vzljubilo pa ga je tudi občinstvo. 

AVGUST
petek, 23. 8.
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koncert etno / romsko – balkanske glasbe 
SAŠA TABAKOVIĆ & DAMAR
Zasedba: Saša Tabaković – glavni vokal, Boris Šprajc – bobni, Budimir Babić - bas kitara / spremljevalni vokal, 
Milan Bijeljac - akustična kitara / spremljevalni vokal, Katarina Šetinc – violina, Dejan Erceg – harmonika, Sanja 
Kajdiž - back vokal, Irena Drobež - back vokal.
Dramski igralec Saša Tabaković s sedemčlansko etno skupino DAMAR nadaljuje in nadgrajuje glasbeno tradicijo 
narodov Balkanskega polotoka, ki je s svojim prepišnim kulturnim prostorom omogočil enovite in originalne glasbe-
ne rezultate. Še posebej se posveča romski pesmi, kjer se v ritmu in melosu čuti turško-arabski vpliv, in bosanskemu 
sevdahu, ki se naslanja na turško glasbeno izročilo. V instrumentalni glasbi pa skupina išče izzive v raziskovanju 
makedonskih in bolgarskih or, kjer se ritem in melos naslanjata na starodavni Bizanc in slovanski melos, ter 
čočekom, tj. romsko turškim svadbenim plesom. Glasbeniki so zavezani glasbenemu izročilu, vendar hkrati posku-
šajo raznovrstno ljudskost izvajane glasbe približati širšemu krogu urbane množice. V priredbe vpletajo različne 
navdihe od jazza, romance, rock’n’rolla do swinga, bluesa. Koncerti so namenjeni
virtuoznemu muziciranju in širjenju muzikaličnih horizontov, zato so nastopi ponavadi, komunikativni, energični in vsekakor kratkočasni! Skupina šteje 
sicer dve pomladi, vendar ima za seboj že nekaj referenc s festivalov Trnfest, Kamfest, Kranfest, Šentjursko poletje, Lent, Festival poezije in vina,...

AVGUST
petek, 30. 8.
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koncert klezmer glasbe 
PREßBURGER KLEZMER BAND, Slovaška
Zasedba: Marta Potančokova – vokal, Snežana Jović – Werner – harmonika / vokal /, Andrej Werner – violina 
/ vokal, Miro Lago – klarinet / vokal, Valer Miko – klavir / vokal, Samo Alexander – kontrabas / vokal, Jano 
Oriško – bobni / tolkala 
Preßburger Klezmer Band, ena najbolj uveljavljenih skupin na področju evropske glasbe sveta (World music), 
je edinstvena združba glasbenikov, ki si je od nastanka (leta 1995) pridobila lepo število privrženih poslušalcev. 
Gre za prvo slovaško skupino, ki je svoj navdih našla v čustveni plesni glasbi srednje in vzhodne Evrope, imeno-
vani kletzmer, in velja za najboljšo v omenjenem žanru na področju bivše Češkoslovaške. 
Na svojih koncertih navdušuje z energetskim glasbenim koktajlom: očarljivo mešanico judovske, balkanske in 
orientalske glasbe, ki jo dopolnjujejo slovaški in romski ljudski glasbeni elementi. Vse omenjene prvine prežemajo sodobni glasbeni žanri, kot so 
jazz, rock, reggae in latino glasba. 
Njihov repertoar ponuja navdušujoče interpretacije manj ali zelo znanih skladb. Besedila teh  pojejo v jidišu, slovaščini, pa tudi angleščini in 
balkanskih jezikih, s čimer želijo izraziti zmeraj drugačne čustveno izpovedne, pa tudi ritmično-plesne kakovosti posameznih skladb. 
Skupina je doslej posnela pet albumov ter nastopila na številnih koncertih in najrazličnejših festivalih ter v nekaj filmskih, gledaliških in drugih 
projektih. 

JUNIJ
sobota, 29. 6
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lutkovna predstava za otroke od 4. leta dalje 
MARTIN KRPAN, Lutkovna skupina UŠ, Ljubljana
Priredba teksta in dramatizacija ( po F. Levstiku ): Renata Kalemba.
Režija: Renata Kalemba. 
Izvajalca: Renata Kalemba in Matevž Gregorič.
Martin Krpan je ena prvih slovenskih umetnih pripovedk, ki jo je napisal Fran Levstik. Povest temelji na liku 
izjemno močnega tihotapca, ki skrivaj tovori angleško sol, na koncu pa celo reši Dunaj in cesarstvo pred 
Brdavsom. V naši predstavi pa ustvarjalci pravijo, da »mogoče pa na cesarskem dvoru ni vse tako, kot bi 
moralo biti ... Zdrava kmečka slovenska pamet in kanček mišic ... pa osupnejo celo Dunajčani!« Bomo videli! 
Predstava je dobila nagrado za animacijo na bienalu leta 2007. Lutke so bile razstavljene v okviru predstavi-
tve slovenskih lutkovnih ustvarjalcev v Bruslju.

JULIJ
sobota, 6. 7.
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interaktivna lutkovna predstava za otroke od 2. leta dalje 
Po motivih pesmice Janeza Bitenca METULJČEK CEKINČEK, Festival Velenje 
Scenarij in režija: Alice Čop.
Igrata: Ema Hozjan in Vanja Kretič.
Ali poznate Metuljčka Cekinčka? Ja, to je tisti nagajivi mladi metuljček z našega travnika! Pojdimo 
skupaj z njim raziskat, kakšne žuželke še živijo v njegovi bližini. Čebelica, Pikapolonica, Deževnik – 
vsi po svoje pomagajo rožicam, da zrastejo v vsej svoji lepoti. In Gosenica? Ojej, ta se je zaljubila v 
našega Metuljčka Cekinčka. 
Metuljček Cekinček je interaktivna, zelo barvita lutkovna predstava za otroke, ki se bodo skozi igro 
na zabaven način seznanili z življenjem na travniku. Izvedeli bodo, kako se gosenice spremenijo v 
metulje, kaj je opraševanje, s čim se hranijo pikapolonice, ali kaj je posebnega pri deževnikih. Skupaj 
z nami bodo otroci šteli, spoznavali barve in seveda peli.

JULIJ
sobota, 13. 7.
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gledališka predstava - komedija za otroke in starše 
Po motivih Frana Milčinskega: RAZBOJNIK CEFIZELJ IN BUTALSKA PAMET
Priredba po motivih knjižnega dela Frana Milčinskega “Butalci”: Boris Jalovec.
Igrata: Boris Jalovec in Žiga Ažman – Ziggy.
„Ja, bilo je nekoč, pa še zares je bilo. Tri ure hoda za pustno nedeljo leži namreč vas, pa ji vsi pravijo mesto. Sredi 
te vasi se cedi rjava mlakuža, pa ji pravijo potok. Ob obeh krajih mlakuže stoje skromne koče, tem pa pravijo hiše. 
Dve ali tri hiše imajo tudi nadstropja, takim hišam pa pravijo graščine. Ime tej vasi pa je Butale...“
Zgodba o najbolj zabavnih prebivalcih naše dežele in celega planeta na sploh! V gledališki komediji lahko vidimo, 
kako so Butalci znova dokazali, da so zmagali oni in ne pamet. Gre za izjemno duhovito predstavo, namenjeno 
obiskovalcem vseh starosti.
Pojdimo torej veselo v Butale in se prešerno nasmejmo svojim lastnim napakam, ki jih sicer tako neradi priznavamo.

JULIJ
sobota, 20. 7.
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lutkovna predstava za otroke 
Helena Kraljič : POŠASTOZAVRI IN JABOLKO SPORA, Gledališče BIČIKLETA
Režija: Brigita Leban.
Igrata: Brigita Leban, Zlatko Djogič.
Glasba: Zlatko Djogič.
Ceratozaver si želi bili strašen. Alozaver pa s svojimi velikanskimi zobmi še bolj grozljiv. In strašansko grozovit hoče 
biti tudi komaj izvaljeni Tiranozaver. Ko ti dinozavri zaropotajo in zarohnijo, zahtevajo, da se neha vrteti celo Zemlja. 
Rastlinojedi dinozavri trepetajo in bežijo pred njimi. Toda čez čas prestrašeni dinozavri staknejo glave in s pametjo vso 
to strašnost z enim zamahom premagajo!
Zabavna in prav nič strašna 30 minutna lutkovna predstava Pošastozavri in jabolko spora nam pove, kako je tudi med 
tako velikimi, močnimi in strašnimi bitji, kot so bili dinozavri, zmagala pamet.

JULIJ
sobota, 27. 7.
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gledališko-lutkovna predstava za otroke od 3. leta dalje 
Po Bratih Grimm: RDEČA KAPICA, KŠD Štumf, Ljubljana 
Režija: Dejan Spasić. 
Igrata: Luka Cimprič in Anže Zevnik.
Predstava RDEČA KAPICA je zasnovana kot zgodba dveh klovnov, ki ju otroci zasačijo na prizorišču en teden 
prezgodaj. Sicer pripravita gledališki letak, kjer se otrokom opravičujeta in jih prosita naj pridejo naslednji teden, a 
žal prepozno: otroci so že tu in predstava se mora začeti! 
Naša klovna (Marjan in Brane) se morata nekako znajti, pa čeprav pravljice o Rdeči kapici še ne znata čisto »na 
pamet«. Na razpolago imata staro knjigo pravljic, gledališko stojalo z oblekami, nekaj rekvizitov (vrv, klobuki, glas-
bila...) in seveda sebe - svojo domišljijo. Po klovnskem uvodu se predstava presenetljivo zasuče v mjuzikl in se nato 
nadaljuje kot lutkovna predstava. 
Našima klovnoma uspe s pomočjo mnogih preoblek, pa tudi otrok – gledalcev, kljub različnim komičnim zapletom, 
odigrati vse vloge ter pravljico in predstavo pripeljati do srečnega konca.

AVGUST
sobota, 3. 8.
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glasbeno-animacijski nastop za otroke 
DAMJANA GOLAVŠEK
Damjana Golavšek – vokal, Čarli Novak - kitara
Igriv nastop Damjane Golavšek nikogar ne pusti ravnodušnega, saj glasbenica, po osnovnem poklicu vzgojiteljica 
predšolskih otrok, zelo dobro pozna otroško dušo. Značilnost njenih koncertov je zabavna in poučna glasba, večinoma 
avtorska, lepo petje in duhovita, otrokom namenjena besedila. Damjana animira in povabi otroke k sodelovanju, z njo 
zapojejo, zaplešejo ali se individualno izkažejo. Najljubša točka jim je tista, ko Damjana v velikem loncu pričara bom-
bone. Poje v živo na glasbeno matrico ali jo s kitaro spremlja Čarli Novak. Na letošnjem Soboškem poletju bodo otroci 
kot princeske in vitezi rajali z glasbeno vilo in odkrivali skrivnosti njene glasbene zakladnice. 

AVGUST
sobota, 10. 8.
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interaktivna čarodejska predstava za otroke 
ČAROBNI CIRKUS, čarodej Sam Sebastian
Čarodej SAM SEBASTIAN že več kot deset let izvaja profesionalne čarodejske,
žonglerske in cirkuške predstave, animacije in show programe. Več kakor tisoč nastopov v osmih 
državah zgovorno priča o kvaliteti in profesionalnosti njihovega umetniškega dela.
Čarodej Sam Sebastian je v našem mestu že nastopil s svojimi interaktivnimi čarodejskimi preds-
tavami, ki navdušujejo otroke in gotovo bodo veseli tudi nove predstave ČAROBNI CIRKUS, ki 
je preplet zabavnih čarovnij, žongliranj in drugih cirkuških vragolij ob nenehnem sodelovanju 
in soustvarjanju gledalcev. V zabavni predstavi ČAROBNI CIRKUS boste dobili odgovor na 
vprašanje: Kaj se zgodi, ko se čarodej našemi v klovna?

AVGUST
sobota 17. 8.
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gledališka predstava za otroke od 2. do 7. leta starosti 
GLAVKO IN ZBRK - Zgodba o (ne tako) strašnem zmaju, Bimbo teater, Ljubljana
Scenarij in režija: Jure Karas.
Igrata: Juš Milčinski in Urška Mlakar.
Glavko in Zbrk sta pravljični bitji, ki potujeta po svetu in otrokom pripovedujeta zgodbe, ki sta jih nabrala na svojih dolgih 
popotovanjih. Tokrat bosta mladim in tudi ne več tako mladim gledalcem predstavila zgodbo o nenavadno prijaznem in 
umirjenem zmaju Samu in njegovem iskanju prijatelja, ki bi ga razumel in sprejel takšnega, kot je.
Bimbo teater sta pred leti ustanovili slovenski gledališki in ulični ustvarjalki, Urška Mlakar in Alenka Marinič. Tandem 
je začel intenzivneje sodelovati z oblikovanjem likov Štefke in Poldke za televizijsko oddajo Štafeta mladosti (RTV SLO). 
Gledališkim in uličnim predstavam za odrasle, so se kmalu pridružile tudi predstave za otroke. 

AVGUST
sobota, 24. 8.
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plesno - gledališka predstava 
1, 2, 3 NAJ SE PLES ZGODI!
Scenarij: Miša Zečević. 
Igrata: Miša Zečević in Sanela Kovač.
Koreografija: Miša Zečević in Sanela Kovač. 
Sestrici Mia in Lili se med počitnicami dolgočasita. Nekega dne ju preseneti pošiljka njune tete Marjetke, ki 
živi v Avstraliji. S prijaznim pismom prejmeta tudi pet paketov. V vsakem najdeta drugačne pripomočke za 
ples, ki jih je teta kot uspešna plesalka uporabljala na svojih nastopih. Vse kar morata sestrici storiti je, da 
uporabita poslane predmete in skupaj z gledalci izgovorita čarobne besede: “1, 2, 3 naj se ples zgodi!” 
Ker mlajša sestrica Lili radovedno sprašuje starejšo Mio o neznanih predmetih iz paketov in ji ta odgovarja, 
izvedo veliko zanimivega tudi gledalci. Prava dogodivščina pa se začne, ko se igra vedno znova razvije v drugačen ples. Tako se gledalci na zaba-
ven način srečajo s kar petimi različnimi plesnimi zvrstmi in s sestricama prepotujejo zanimivo pot od baleta do trebušnih plesov.   

AVGUST
sobota, 31. 8.
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glasbena prireditev 
SI VÜPAŠ, Moira 
Avtorica ideje in povezovalka dogodka: Moira
Uspešna prekmurska pevka Moira se je preizkušala v različnih glasbenih zvrsteh, v komercialni, 
pop, narodni, etno, jazz in dixieland glasbi, zdaj pa je srečna v pop baladah.
Po plodnem obdobju ustvarjanja z znanimi domačimi in tujimi glasbenimi skupinami, se je odločila 
za samostojno glasbeno pot.
Pred leti je Moira zasnovala glasbeno prireditev »Si vüpaš?«, namenjeno mladim, ki na svoji poti 
iščejo možnosti izražanja na umetniškem področju. Dogodek je prvič zaživel prav na Soboškem 
poletju in postal njegova stalnica. Tudi letos se bodo predstavili mladi iz Pomurja z avtorskimi skladbami ter slovenskimi in tujimi uspešnicami. 
Tema prireditve je ljubezen, veselje, sreča, iskrenost, čustva in vrednote, ki jih v današnjem času velikokrat zanemarjamo. Če pa te besede prihaja-
jo iz src mladih ljudi, lahko upamo na boljši svet. 
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