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Spoštovani!
Poletje je tu in z njim tudi, letos že jubilejno, X. Koroško kulturno poletje. Festival, ki prebivalcem Ko-

roške in obiskovalcem od drugod, že vse od leta 2005, v času od junija do septembra, s kulturnimi 

dogodki popestri marsikateri poletni večer, in za katerega že lahko rečemo, da je postal nepogrešljiv 

del kulturne ponudbe poletne Koroške. 

Vsa ta leta smo si prizadevali, da bi obiskovalce festivala nagradili s pestrim in kvalitetnim naborom 

prireditev. Tako smo v preteklih letih pripravili več kot tristo različnih brezplačnih dogodkov in za-

beležili več deset tisoč obiskovalcev. Vzpostavili smo tesnejše sodelovanje med nosilci in prireditelji 

kulturnih dogodkov v regiji ter začrtali osnovni okvir za poenotenje kulturnega prostora.

Festival Koroško kulturno poletje je po desetih letih upravičil svoj namen. Korošci in obiskovalci od 

drugod so ga sprejeli za svojega, kot stalnico poletnega dogajanja. To nam iz leta v leto tudi doka-

zujejo s številnim obiskom in pohvalnimi izjavami.

Pred nami je tako že X. jubilejno Koroško kulturno poletje, ki se bo to poletje spet odvijalo v šti-

rih koroških občinah: v Dravogradu, Radljah ob Dravi, na Ravnah na Koroškem in v Slovenj Gradcu.

Tudi letos smo s prireditelji posameznih občin pripravili pester program prireditev, tako glasbenih, 

gledaliških, plesnih in likovnih, primernih za vse okuse in starostne skupine. V kulturni program smo 

vključili tako lokalne, regijske kot tudi tuje, mednarodno znane izvajalce. Ponujamo vam 36 priredi-

tev, ki bodo potekale med 13. junijem in 7. septembrom na štirih, že uveljavljenih  prizoriščih. 

Kot novost smo letos za štiri prireditve organizirali tudi brezplačne avtobusne prevoze, z željo, da 

dogodke resnično približamo čim več obiskovalcem. 

Ob tej priložnosti se želimo še posebej zahvaliti sodelujočim občinam, prirediteljem in sponzorjem, 

ki so se kljub »težkim časom« odločili sodelovati in finančno podpreti festival.

Posebna zahvala tudi mag. Ivanu Plevniku, idejnemu pobudniku in dolgoletnemu vodji festivala. 

Kultura je ena naših najvišjih vrednot, zato ji dovolimo, da nas še naprej povezuje in združuje! 

Obljubljamo, da bodo poletni večeri na Koroškem prav posebno doživetje! 

Pridružite se nam! 

Za organizatorja festivala – RRA Koroška,

Urška Krajnc in Zala Ranc

 Izdajatelj: RRA Koroška, d.o.o., Regionalna razvojna agencija za Koroško
 Uredniški odbor: Urška Krajnc, Zala Ranc, Robert Preglau, Milan Šarman, Rok Šater, Benjamin Pirnat
 Lektoriranje: Manja Gorinšek
 Program oblikovali: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti, OI Dravograd;  

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem in mladino Radlje ob Dravi;  
Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Ravne na Koroškem;  
Kulturni dom Slovenj Gradec

 Fotografije:  arhivi prirediteljev in izvajalcev, Izi foto, Foto Anka, Matic Grudnik
 Opisi prireditev: prireditelji in izvajalci

 Oblikovanje: Modriš Anton Hozjan, s.p.
 Tisk: ZIP CENTER d.o.o. 
 Naklada: 23.300 izvodov 
 Izdano: junij 2014
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Javni sklad RS za kulturne dejavnosti
Območna izpostava Dravograd 

Bukovje 13, 2370 Dravograd
Kontaktna oseba: Robert Preglau

E-poštni naslov: oi.dravograd@jskd.si 
Spletna stran: www.jskd.si

Tel: 02 8723 581, Gsm: 041 248 254

Program prireditev
27. 6. 20.00 Ballet Folklórico Latinoamericano »Santiago del 

Estero« (Argentina)

4. 7. 21.00 Rock koncert Dravograd 

5. 7. 16.00 Zlata trobenta Dravograda

5. 7. 20.00 Isidro Larrañaga Accordion Orchestra (Španija) 

29. 8.  20.00 Koncertni večer: Igmar Jenner in Borut Mori

30. 8.  20.00 Irski večer: D Brincl Bend in Slàinte ol’ Friend

7. 9.  11.00 Klovnesa Eva Škofič Maurer s predstavo 
»Klovnesa razgraja«

Na prireditev Zlata trobenta Dravograda (5. 7. ob 16. uri) je organiziran 
brezplačen avtobusni prevoz. Odhodi iz glavnih avtobusnih postaj: Slovenj 

Gradec: ob 15.30; Ravne na Koroškem: ob 15.40; Radlje ob Dravi ob 15.30. 
Povratek iz Dravograda ob 22. uri. Sponzor prevozov je KAMOT SISTEM d.o.o.

Javni zavod ŠKTM za šport, kulturo, turizem 
in mladino Radlje ob Dravi

Mariborska cesta 4, 2360 Radlje ob Dravi
Kontaktna oseba: Milan Šarman

E-poštni naslov: info@sktmradlje.si
Spletna stran: www.sktmradlje.si

Tel: 02 88 73 288, Gsm: 040 852 288

Program prireditev
19. 6.   10.00 Odprtje centra Forum slovanskih kultur

21. 6. 19.30 Kresna noč z Mestnim pihalnim orkestrom  
in gosti ter koncert skupine Mascara

25.–29. 6. 10.00 Taborniki Srebrna reka

27.–28. 6. 10.00 Likovni tabor 2014

28. 6. 13.00 Klovnesa Eva Škofič Maurer s predstavo 
»Klovnesa razgraja«

5. 7. 19.30 Poletni dogodki s flavto: Kvartet flavt 4Syrinx

19. 7. 18.00 Naša preteklost, skrita v podobah našega kraja

23. 8.  18.00 Klavirski recital: Saša Gerželj Donaldson (PAMT 
2014)

Na prireditev Kresna noč z Mestnim pihalnim orkestrom in gosti ter koncert 
skupine Mascara (21. 6. ob 19.30) je organiziran brezplačen avtobusni prevoz. 

Odhodi iz glavnih avtobusnih postaj: Slovenj Gradec: ob 18.30; Ravne na 
Koroškem: ob 18.45; Dravograd ob 19. uri. Povratek iz Radelj ob Dravi ob 21.30. 

Sponzor prevozov je PLAMEN d.o.o. 

V primeru slabega vremena V primeru slabega vremena

Dravograd Radlje ob  
Dravi
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Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske 
dejavnosti Ravne na Koroškem

Na gradu 6, 2390 Ravne na Koroškem
Kontaktna oseba: Rok Šater

E-poštni naslov: tic.ravne@siol.net
Spletna stran: www.zkstm.si

Tel: 02 82 21 219, Gsm: 031 362 009

Program prireditev
13. 6.   20.00 Pihalni orkester železarjev Ravne in Milan Kamnik

21. 6. 20.00 Večer ob harmoniki

28. 6. 16.00 Klovnesa Eva Škofič Maurer s predstavo 
»Klovnesa razgraja«

28. 6. 20.00 Klapa Tragos (Hrvaška)

21. 8. 19.00 Faušdur band in Uroš Perić

Na prireditev Klapa Tragos (28. 6. ob 20. uri) je organiziran brezplačen 
avtobusni prevoz. Odhodi iz glavnih avtobusnih postaj: Radlje ob Dravi: ob 

18.50; Dravograd: ob 19.10; Slovenj Gradec ob 19.25. Povratek iz Raven na 
Koroškem ob 22.30. Sponzor prevozov je KORATUR d.d.

Kulturni dom Slovenj Gradec
Francetova 5, 2380 Slovenj Gradec

Kontaktna oseba: Benjamin Pirnat
E-poštni naslov: kulturni.dom@siol.net
Spletna stran: www.kulturni-dom-sg.si

Gsm: 041 218 760

Program prireditev
20. 6.   21.00 Pihalni orkester Slovenj Gradec in proslava ob 

državnem prazniku

21. 6. 11.00 Lutkovna predstava »Bikec Ferdinand« 

21. 6. 21.00 Mladinski simfonični orkester Glasbene šole 
Celje s solisti

23. 6. 21.00 Studio A s predstavo »Ljubezenske in šaljive slike 
al fresco«

24. 6. 21.00 Slovena quartet

25. 6. 21.00 Filharmonija NOVA

26. 6. 21.00 Komorni zbor Aris Choir (Ciper)

27. 6. 21.00 Vito Marenče Group – Flamenco

28. 6. 21.00 Abadon, koncert ob 20. obletnici

29. 6. 20.00 Kovaških 60, koncert ob 60 letnici delovanja 

2. 7. 21.00 Nataša Loborec-Perovšek

3. 7. 21.00 Ditka & band

4. 7. 21.00 Zircus art

5. 7. 11.00 Klovnbufova vesela festivalska karavana 2014

5. 7. 21.00 Yellowe (Slovaška)

17. 8. 14.00–
24.00

Graška Gora poje in igra 2014, 39. mednarodni 
festival narodno-zabavne glasbe 

Na prireditev Komorni zbor Aris Choir (26. 6. ob 21. uri) je organiziran 
brezplačen avtobusni prevoz. Odhodi iz glavnih avtobusnih postaj: Radlje ob 
Dravi: ob 19.50; Dravograd: ob 20.10; Ravne na Koroškem ob 20.25. Povratek iz 

Slovenj Gradca ob 23. uri. Sponzor prevozov je KORATUR d.d.

V primeru slabega vremena V primeru slabega vremena

Ravne na 
Koroškem

Slovenj  
Gradec
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Četrtek
19. 6. 2014  
ob 10. uri

Radlje ob  
Dravi

Dvorec Radlje

Ravne na 
Koroškem

Grajski park

Pihalni orkester železarjev Ravne in Milan Kamnik
Pihalni orkester železarjev Ravne 

je orkester, čigar korenine segajo 

v davno leto 1902. Orkester se lah-

ko pohvali z bogato preteklostjo in 

tudi s sedanjimi dosežki na podro-

čju glasbenih tekmovanj doma in 

v tujini. Z osvojenimi zlatimi odličji 

na svetovnih prvenstvih na Nizo-

zemskem se orkester uvršča med 

samo svetovno elito na področju 

amaterskih pihalnih orkestrov. Sko-

zi vsa leta je dosegal številne uspe-

he na glasbenem področju. Kot največji uspeh si pihalni orkester šteje pet zlatih medalj na štirih sve-

tovnih prvenstvih pihalnih orkestrov.

Začetki trmaste in vztrajne glasbene poti našega trubadurja Milana Kamnika segajo v leto 1974, ko sta 

s Tonijem Apohalom kot Duo KORA posnela prve pesmi za radio Maribor. Sodelovanje na Slovenski 

rock selekciji leto pozneje, zmaga na Narečnem festivalu v Mariboru leta 1979, Opatijski festival, Slo-

venska popevka ter še 10 uspešnih in nagrajenih nastopov na Narečnem festivalu so Duo KORA pelja-

la po prijetni koroški glasbeni poti. Od leta 1996, ko je Milan na samostojni poti, se je koroško narečje 

v slovenskem prostoru le še utrjevalo. Milanove 

pesmi pojejo že najmlajši, zato se ni bati, da bi 

utonile v pozabo. Doslej je izdal 7 samostojnih 

albumov, letošnji jubilej pa bo zaokrožil s slav-

nostnim koncertom v začetku oktobra in izda-

jo dvojnega albuma z naslovom »40 let grta pa 

douta«. 

Odprtje centra Forum slovanskih kultur
V okviru Koroškega kulturnega poletja 2014 bo v četrtek, 19. junija 2014, med 10. in 13. uro, ob odpr-

tju centra Foruma slovanskih kultur, slavnostna prireditev podprta z obsežnim kulturnim programom. 

FSK center Radlje ob Dravi je prvi tovrsten FSK center sploh. Odprtje centra, s sedežem v Dvorcu v Ra-

dljah ob Dravi, v okviru katerega bosta vsako leto dala svoji umetniški fantaziji prosto pot dva gostu-

joča tuja umetnika (letos prihajata iz Hrvaške in Poljske), je del 

praznovanja 10. obletnice delovanja FSK ter plod dogovora o 

sodelovanju med Mednarodno ustanovo Forum slovanskih 

kultur, Javnim skladom Republike Slovenije za kulturne dejav-

nosti in Občino Radlje ob Dravi. 

Petek
13. 6. 2014  
ob 20. uri
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Sobota
21. 6. 2014  
ob 21. uri

Slovenj  
Gradec

Trg svobode

Petek
20. 6. 2014  
ob 21. uri

Slovenj  
Gradec

Trg svobode

Pihalni orkester Slovenj Gradec in proslava  
ob državnem prazniku

KD pihalni orkester Slovenj Gradec je naslednik Mestne godbe Slovenj Gradec, ki je bila ustanovljena 

leta 1934. Ta godba je med 2. svetovno vojno zaradi vojnih razmer začasno prenehala delovati. Po voj-

ni se je sestala, vendar je bila njena zasedba preskromna, da bi opravljala svoje poslanstvo. Potrebna 

je bila temeljita obnova. To se je zgodilo v letu 1947, in godba je bila rehabilitirana s pomočjo tovarne 

meril ter njenih delavcev. Od tedaj naprej deluje neprekinjeno.

Godba se je z leti krepila, kadrovsko in strokovno. V 80. letih je zadnjič spremenila ime, in sicer v Pihal-

ni orkester Slovenj Gradec, to ime se je ohranilo do danes. 

Orkester se je začel po letu 1980 intenzivneje vključevati v širša dogajanja – revije, srečanja in tekmo-

vanja. Pod taktirko različnih dirigentov je postajal vedno uspešnejši, največji napredek pa je dosegel 

pod umetniškim vodenjem g. Petra Valtla, ki orkester vodi še danes.

Pod njegovo taktirko je orkester, na podlagi kakovostnih kvalifikacij oziroma uvrstitev na tekmovanjih, 

prešel vse kakovostne skupine, od najnižje v okviru ZSG in dalje. In ni slučaj, da od leta 2000 nastopa 

v koncertni skupini, tako doma kot na tujem. 

Glavni obseg delovanja orkestra je seveda območje občine Slovenj Gradec. Orkester opravi letno pri-

bližno 80 rednih in 20 izrednih vaj ter izvede 4 do 5 samostojnih koncertov in okoli 40 različnih nasto-

pov. Udeležuje se raznih revij in srečanj v regiji in širše, pa tudi v tujini. Članov v orkestru je okoli 90, ta 

številka od leta do leta nekoliko niha. Orkester je zelo pomlajen, oziroma njegova struktura je zelo pe-

stra, tako z vidika starosti kot splošne izobrazbe, kar mu daje garancijo za dolgoročni obstoj. 

Lutkovna predstava »Bikec Ferdinand« 
Zgodba Munra Leafa s čudovitim naukom, da je drugačnost treba sprejeti, saj je ravno zaradi nje naš 

Svet tako čudovit. »Da si bik, ne pomeni, da se moraš obnašati kot bik.« Resda je bik Ferdinand gro-

mozanski mišičnjak, a je nežen in miroljuben. Upre se ustaljenim tradicijam, saj hoče življenje žive-

ti po svoje. Da je velik, ne pomeni, da mora biti grob, in, za razliko od okolice, se tega dobro zaveda. 

Ferdinand nasilje sovraži, na napade se tako vztrajno odziva z nenasiljem, odpuščanjem in ljubeznijo. 
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Sobota
21. 6. 2014  
ob 19.30

Sobota
21. 6. 2014  
ob 19.30

Radlje ob  
Dravi

Ravne na 
Koroškem

Dvorec Radlje  
ob Dravi

Grajski park

Ob ogledu predstave bo otrokom predstavljena bogata 

španska kultura. Slišali bodo vroče španske ritme in spo-

znali marsikatero novo besedo (ole, magnifico, ai caram-

ba, buenos dias, bella senorita, matador, arena in dru-

ge), na lastne oči bodo doživeli flamenco s kastanjetami 

in pasodoble z rdečo ruto ter izvedeli, kaj je sombrero. 

Predvsem pa bodo popeljani v krut in veličasten svet 

bikoborb! 

Predstava je namenjena otrokom od 4. leta dalje in traja 30 minut.

Kresna noč z Mestnim pihalnim orkestrom in gosti ter 
koncert skupine Mascara
Mestni pihalni orkester Radlje, pod vodstvom Dejana 

Kusa, že četrto leto zapored pripravlja večer orkestrske 

glasbe z zanimivimi solisti. Orkester, ki je v zadnjih desetih 

letih delovanja v repertoar vnesel nekaj svežine ob izva-

janju filmske in popularne glasbe, ob tem pa ostal čisto ti-

pična pihalna godba s koračnicami in parado, bo z uspe-

šnim projektom nadaljeval tudi v letošnjem letu. Z orkestrom se bodo predstavili različni solisti. Svoj 

pečat bo večeru tudi letos zagotovo pustil koncert skupine Mascara. Polona Udovič (vokal, violina), 

Timi Krajnc (kitara), Vojko Vešligaj (kitara) in Mitja Režman (bas kitara) so vidni ustvarjalci v domačem 

in širšem umetniškem prostoru. Njihova glasba polnokrvno, neposredno in zgoščeno pretaka hrepe-

nenja, ujeta med ulicami Montevidea, Buenos Airesa, Lizbone … med bordeli in milongami … med 

radostjo in bolečino … med trgovci, mornarji in afriškimi priseljenci … To je glasba, ki se igra ponoči, 

ki prihaja z luno in umira s soncem.

V primeru dežja bo prireditev potekala v dvorani Kulturnega doma Radlje ob Dravi.

Organiziran je brezplačen avtobusni prevoz na prireditev. Odhodi iz glavnih avtobusnih postaj: 

Slovenj Gradec: ob 18.30; Ravne na Koroškem: ob 18.45; Dravograd ob 19. uri. Povratek iz Radelj ob 

Dravi ob 21.30. Sponzor prevozov je PLAMEN d.o.o.

Večer ob harmoniki
Šola harmonike Rošer se že leta aktivno pojavlja na vseh 

večjih harmonikarskih projektih, s katerimi piše svojo zgo-

dovino z odličnimi rezultati, ki jih dosegajo njihovi učen-

ci. Od leta 2007, koder sega njihov začetek, so osvojili že 

preko 250 nagrad na različnih nacionalnih ter mednaro-

dnih tekmovanjih. Njihovi največji uspehi so: 16 zlatih pla-

ket z državnih tekmovanj, naziv absolutnega državnega 



X. jubilejno Koroško kulturno poletje 2014
9

Sobota
21. 6. 2014  
ob 21. uri

Ponedeljek
23. 6. 2014  
ob 21. uri

Slovenj  
Gradec

Slovenj  
Gradec

Trg svobode

Atrij KGLU  
(čajnica Peč)

prvaka, 15 zlatih plaket z mednarodnega tekmovanja Avsenik ter trikratni naziv evropskega prvaka v 

igranju na diatonično harmoniko. Na koncertu »Večer ob harmoniki« se bodo predstavili njihovi naj-

uspešnejši učenci, ki bodo preigravali programe, s katerimi so v letošnjem šolskem letu dosegli nove 

lovorike.

Mladinski simfonični orkester Glasbene šole  
Celje s solisti

Orkester združuje najboljše glasbenike celj-

ske glasbene šole. Ustanovljen je bil leta 

1998, prej pa je deloval kot godalni orkester, 

in sicer vse od ustanovitve Glasbene matice v 

Celju leta 1908. Orkester deluje pod umetni-

škim vodstvom dirigenta Matjaža Brežnika.

Mladi glasbeniki svoje znanje in talent z 

veliko vnemo vnašajo v skupno muzicira-

nje. Tako je Mladinski simfonični orkester 

Glasbene šole Celje danes eden najbolj-

ših tovrstnih sestavov pri nas, kar potrju-

je s številnimi uspešnimi koncerti, snema-

nji ter sodelovanji na različnih festivalih in 

prireditvah.

Repertoar orkestra obsega vsa stilna obdobja, vključno s sodobno glasbeno ustvarjalnostjo. V svoj 

program vključuje tudi lahkotnejšo glasbo. Sodeloval je celo s skupinami, kot so Nude, Katalena, Ter-

ra folk ipd., pri izvedbi skladb simfoničnega jazza pa tudi z Extra big bandom, ki deluje pod okriljem 

Glasbene šole Celje. Solista: Aleš Logar, saksofon in Nejc Zahrastnik, trobenta.

Studio A s predstavo »Ljubezenske in šaljive slike  
al fresco«

Avtor Jose Luis Alonso de Santos o svo-

jem delu pravi: »Ljubezenske in šaljive slike 

al fresco so napisane kot niz potez s čopi-

čem na omet vsakdanje resničnosti, z bar-

vami naših čustev in risbo igre naših obču-

tij. Moški in ženske, ki govorijo o ženskah in 
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Torek
24. 6. 2014  
ob 21. uri 

Sreda–nedelja
25. 6. ob 10. uri,  

– 29. 6. 2014

Slovenj  
Gradec

Radlje ob  
Dravi

Trg svobode

Dobrava

moških, za ženske in moške, z ženskami in moškimi, proti ženskam in moškim, iz žensk in moških …« 

Mi iz studia bi skromno še dodali – in obratno.

(…) Posamezni prizori, ki si sledijo na videz brez smisla, so v predstavi gledališke skupine A dobili zaokroženo sliko. Odi-

grani so bili z ironičnim odmikom, kar predstavo naredi svojstveno ter svežo. Kar dela predstavo zanimivo, je to, da so vsi 

prizori odigrani resno, odgovorno, brez norčevanja in zapeljevanja občinstva s poceni humorjem. Zato so poskrbeli od-

miki, ki so bili dodani strateško in samo kot pika na i posameznim prizorom, (…) meni

Dunja Zupanec, strokovna spremljevalka regijskega Linhartovega srečanja.

Slovena quartet
Doživeti Slovena kvartet je več kot glasbena izkušnja – je zlitje avtentičnega vokalnega zvoka, v kate-

rem se srečajo starodavne slovanske kulture. 

Kvartet je sestavljen iz treh avtentičnih bolgarskih pevk, ki prihajajo iz različnih regij Bolgarije: Šopske, 

Gralske in Severne Bolgarije. Gre za profesionalne folklorne pevke, ki sodelujejo v prestižnem ansam-

blu Trkija. Ustanoviteljica in ume-

tniški vodja kvarteta je Sloven-

ka Zvezdana Novakovič, ki s svojo 

jazzovsko, klasično, performativno 

preteklostjo odpira novo dimenzi-

jo v glasbenem izročilu starodav-

nega in novega.

Ob energiji in moči, ki jo ustvarijo 

»Slovena« glasovi, boste popeljani 

nazaj v stari, davni, antični čas. Vča-

sih njihovi glasovi postanejo tradi-

cionalni instrumenti, kot so gadul-

ka ali gaida, nato se mehak zvok 

harfe pridruži vokalni spremljavi tradicionalnih pesmi in odpre drugo zvočno dimenzijo. Sodobna 

jazz harmonija, improvizirana z zvokom tradicije, kjer starodavno sreča moderno, Bolgarija sreča Slo-

venijo. To je tisto, kar je esenca Slovana kvarteta: čisti glasovi, pristnost, trenutek brez omejitev ali 

meja.

Taborniki Srebrna reka 
Poleg likovnega tabora se bo v času med 

25. 6. 2014 in 29. 6. 2014 odvijalo taborje-

nje tabornikov Koroške, ki ga organizirajo 

taborniki rodu Srebrna reka, Anton Plazov-

nik, KŠTD Dobrava in Javni zavod ŠKTM Ra-

dlje ob Dravi.
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Četrtek
26. 6. 2014  
ob 21. uri

Sreda
25. 6. 2014  
ob 21. uri 

Slovenj  
Gradec

Slovenj  
Gradec

Trg svobode

Trg svobode

Filharmonija NOVA
Filharmonija NOVA deluje od leta 

2010 znotraj Glasbenega društva 

NOVA. Orkester sestavlja sedem-

deset mladih ljubiteljskih in profe-

sionalnih glasbenikov s Primorske. 

V njem igrajo nekdanji in sedanji 

učenci goriških, primorskih in zamejskih glasbenih šol. Zasedba deluje kot mladinski simfonični or-

kester z dejavnostjo, ki zajema filmsko, operno in simfonično glasbo. Med odmevne projekte sodi-

jo: Latinskoameriška pustolovščina, NOVA dunajska klasika, The Queen Symphony skladatelja Tolgeja 

Kashifa, Novoletna plesna simfonija, Toccata in fuga. S projekti so se predstavili na turnejah po slo-

venskih mestih in tudi v tujini (Hrvaška, Italija). Odmeven je bil koncert v Novi Gorici pred večtisoč-

glavo množico, s pevko Ireno Yebuah Tiran in kitaristom Borom Zuljanom. Vsakoletno delovanje tra-

dicionalno obeležijo s celovečernim koncertom v enem izmed najprestižnejših koncertnih prizorišč 

simfonične glasbe v Sloveniji – v Slovenski filharmoniji. Orkester deluje pod taktirko Simona Perčiča, 

akademsko izobraženega pozavnista, ki je dirigiranje študiral pri J. Cobru na ISEB ter pri G. Pehlivani-

anu in D. Bostocku. 

Komorni zbor Aris Choir (Ciper)
Komorni mešani pevski zbor Aris je leta 1938 ustanovil priznani ciprski skladatelj Solon Michelides, ki 

ga je vodil vse do leta 1956. Takrat je Ciper zapustil in prevzel vodenje nacionalnega orkestra v Solu-

nu v Grčiji. Leta 1962 je zbor zastavil nov začetek pod vodstvom Marinosa Mitellasa, ki je postal nji-

hov stalni dirigent in direktor.

Od dneva ustanovitve zbor nepre-

kinjeno skrbi za kakovost. S širokim 

repertoarjem, ki zajema vse vrste 

zborovske glasbe, od klasične do 

ljudske, je zbor nastopal ne le po 

vsem Cipru temveč tudi v tujini. 

Povsod je naletel na odličen odziv 

publike in glasbenih strokovnja-

kov. Aris zbor Limassol je še vedno 

eden najboljših ciprskih zborov.

Obisk zbora Aris je plod partnerskega sodelovanja med ciprskim mestom Morphou in Slovenj Grad-

cem, ki sta svoje partnerstvo sklenila leta 2008, na osnovi tesnega in dolgoletnega sodelovanja v okvi-

ru Mednarodne organizacije mest kot glasnikov miru.

Organiziran je brezplačen avtobusni prevoz na prireditev. Odhodi iz glavnih avtobusnih postaj: 

Radlje ob Dravi: ob 19.50; Dravograd: ob 20.10; Ravne na Koroškem ob 20.25. Povratek iz Slovenj Grad-

ca ob 23. uri. Sponzor prevozov je KORATUR d.d.
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Petek
27. 6. 2014  
ob 20. uri

Petek–sobota
27. 6. ob 10. uri 

– 28. 6. 2014

Petek
27. 6. 2014  
ob 21. uri

Dravograd

Radlje ob  
Dravi

Slovenj  
Gradec

Dvorec Bukovje

Dobrava

Trg svobode

Likovni tabor 2014 
Začetek poletnih počitnic se bo v Radljah ob Dra-

vi začel s tradicionalnim dogodkom, ki ga organizi-

ra Društvo prijateljev mladine, in sicer z LIKOVNO KO-

LONIJO 2014. Otroci in mladi bodo poleg likovnega 

ustvarjanja, ki bo potekalo pod vodstvom mentor-

ja Petra Hergolda, doživeli druženje, smeh in zaba-

vo ob številnih igrah, ki jih bodo izvedli prostovolj-

ci Društva prijateljev mladine Radlje ob Dravi. Likovna kolonija bo izvedena ne glede na vremenske 

razmere.

Pri izvedbi programa bodo pomagali tudi: Anton Plazovnik, Javni zavod ŠKTM Radlje ob Dravi in KŠTD 

Dobrava.

Ballet Folklórico Latinoamericano »Santiago del 
Estero« (Argentina)
Folklorna skupina Ballet Folklóri-

co »Santiago del Estero« igra po-

membno vlogo pri širitvi prilju-

bljenih plesnih izrazov iz Latinske 

Amerike. Za svoje neumorno delo 

in zasluge so s strani argentinske-

ga ministrstva za kulturo prejeli 

mnoga državna priznanja. Skupina 

je sodelovala na mnogih mednarodnih festivalih, njihove turneje pa redno prikazujejo v oddajah za 

kulturo na argentinski televiziji, saj skupina deluje na izjemno visoki umetniški ravni.

V primeru slabega vremena bo predstava v večnamenski dvorani Špic D. 

Vito Marenče Group – Flamenco
Vito Marenče Group s svojo glasbo predstavlja 

tradicijo flamenca v moderni preobleki, njegova 

glasba pa je odsev večnega razvijanja na glas-

benem področju. Komponist in kitarist je v svoji 

zasedbi ohranil esenco flamenco glasbe, kot za-

prte in obenem znotraj tradicije svobodne glas-

bene oblike, z elementi klasične, jazz, latinskoa-

meriške, indijske in arabske glasbe, združene v 

flamencu – modernem plesu.
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Sobota
28. 6. 2014  
ob 13. uri

Sobota
28. 6. 2014  
ob 16. uri

Sobota
28. 6. 2014  
ob 20. uri

Sobota
28. 6. 2014  
ob 21. uri

Radlje ob  
Dravi

Ravne na 
Koroškem

Ravne na 
Koroškem

Slovenj  
Gradec

Dobrava

Mestno  
kopališče

Grajski park

Trg svobode

Klovnesa Eva Škofič Maurer  
s predstavo »Klovnesa razgraja«

Glavna zvezda predstave, klovnesa Sfrčkljana, je seveda izo-

bražena oseba, ki bolj ali manj »gladko« govori več jezikov: an-

gleško, rusko, slovensko, srbsko in hrvaško. Ima pa eno maj-

ceno pomanjkljivost – če je pod stresom, se namreč začne 

nezaustavljivo smejati.

Klovnesa Sfrčkljana bo gledalce naučila osnov lepega vede-

nja, odpela bo še vedno zelo priljubljeno pesem z naslovom 

»La, la, la«, s katero se je leta 1978 prijavila na Emo, ter se vrni-

la daleč v preteklost, s prikazom zgodbe o Tisti jablani. Za vr-

hunec predstave bo poskrbela z izvedbo zelo nevarne točke, kjer bo hodila po vrvi, ne da bi pokazala 

spodnje hlačke. Če si boste zaželeli še akcije, boste doživeli točko »Leteči paradižniki«.

Klapa Tragos (Hrvaška)
Klapa Tragos prihaja iz enega najlepših mest v 

Dalmaciji, iz mesta Trogir, katerega posebnost 

je, da je pod zaščito UNESCA, prav tako je poln 

muzejev, na vsakem koraku pa se začuti prelepo 

»klapsko« petje.

Klapo Tragos je leta 1996 ustanovil mojster Jakov 

Košćine. Člani klape so bili mladi srednješolci, zaradi mladostne svežine pa si je klapa pridobila status 

najmlajše klape na Hrvaškem.

Leta 1997 so se zgodili prvi pomembni uspehi za klapo, in sicer so ob udeležbi na Marko Polo Festu 

osvojili tretjo nagrado občinstva.

Klapi Tragos so se po tem dogodku začeli nizati nastopi ter razna snemanja po Hrvaškem in širše.

Klapa je znana po svežih idejah, neobičajnih aranžmajih in še bolj neobičajnih izborih skladb.

Organiziran je brezplačen avtobusni prevoz na prireditev. Odhodi iz glavnih avtobusnih postaj: 

Radlje ob Dravi: ob 18.50; Dravograd: ob 19.10; Slovenj Gradec ob 19.25. Povratek iz Raven na Koro-

škem ob 22.30. Sponzor prevozov je KORATUR d.d.

Abadon, koncert ob 20. obletnici
Osemindvajsetega junija 2014 mineva dvajset let, odkar je koroška skupina na domačih odrih prvič 

nastopila pod imenom »Abadon« in kmalu začela ustvarjati prvo zgoščenko z naslovom »Apokalip-

sa«, ki je bila uradno izdana in promovirana v letu 1996. Leto dni pozneje je to okrepila z videospo-

tom »Prijatelji zabave«. V takratnih pogojih je bil to zahtevnejši zalogaj in precej odziven projekt, ki 

jim je omogočil nastope v oddajah na nacionalni televiziji in POP TV, večkrat tudi v živo. Avtorski 
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Nedelja
29. 6. 2014  
ob 20. uri

Sreda
2. 7. 2014  
ob 21. uri

Slovenj  
Gradec

Slovenj  
Gradec

Trg svobode

Trg svobode

vrhunec je bil dosežen z zgoščenko »Na drugi strani«, ki 

je izšla konec leta 2001, sledilo je tudi nekaj videospotov, 

npr. »Da jutro bo dišalo« in malo pozneje še »Klovn«. Pri-

šle so spremembe in tudi premori. Člani so odhajali in pri-

hajali. V letu 2010 je končno izšla dolgo pričakovana zgo-

ščenka »Abadon 3«, za njo pa še videospot »Kolo sreče«. V 

današnji poplavi vsega, žal, na glasbeni sceni ni bilo mo-

goče ponavljati takratnih uspehov, vendar njihova glasba 

ostaja, in jubilejni koncert je tukaj.

Danes je v skupini precej originalnih članov: Iztok Hirtl – solo vokal, Jani Legner – kitara in vokal, Borut 

Šmon – bas kitara, na bobnih pa se je zasedbi pred kratkim pridružil Karli Pšeničnik. Pričakujemo tudi 

sodelovanje nekdanjih članov, predvsem Tomaža Pačnika na klaviaturah in Antona Pečnika na bob-

nih. V končni fazi morda tudi še kakšno presenečenje.

Kovaških 60, koncert ob 60 letnici delovanja 
Koliko nastopov so Štirje kovači imeli, bi težko poveda-

li s številko, verjetno kakšnih 4000. Zadnjih deset let na-

stopajo kot gostje na raznih prireditvah. Prevoženih kilo-

metrov bi se nabralo kar dosti, saj so gostovali po takratni 

Jugoslaviji, Avstriji, Italiji, Nemčiji, večkrat po Evropi, Kana-

di, Ameriki, Japonski in seveda po naši Sloveniji. Posneli 

so 43 projektov. Skomponiranih in aranžiral je bilo preko 

700 skladb, besedil pa kakšnih 200. Kar nekaj melodij je, 

ki so postale uspešnice npr. Na pavre, Pridi zvečer, Kova-

ška, Rženova Tinka, Pisava s'm pismo, Očetov star klobuk, 

Majhno darilo, Zima je že tu, Kam le čas beži in še bi jih 

lahko našteli. Pravijo: »Igrat moraš z srcem, z dušo, izpove-

dno«. Tako Kovači tudi znajo, zato pa še danes obstajajo. 

Poslušalci jih še hočejo poslušat in slišat. 

Nataša Loborec-Perovšek
Nataša Loborec-Perovšek, sicer ekonomistka, je velika ljubiteljica umetnosti, ki ima bogato glasbeno 

podlago ter izkušnje. Glasba jo spremlja že šest desetletij, saj je že v otroški dobi občutila lepoto pe-

tja slovenskih narodnih in partizanskih pesmi. Sočasno je ob študiju na Ekonomski fakulteti v Ljubljani 

obiskovala tudi glasbeno šolo, smer solopetje. Da je dosegla raven uspešne mezzosopranistke, je od-

ločilno prispeval in jo strokovno izpopolnjeval njen soprog, Rudi Loborec, glasbenik – simfonik RTV 

Ljubljana, v zasedbi trobente, profesor glasbe, pesnik, skladatelj in dirigent. 

Nataša je leta 2000 izdala svoj prvi glasbeni album »Akordi življenja«, v decembru 2006 pa se mu 

je pridružil še album »Skrivnosti neba«. Na albumih so svetovno znane uspešnice pop glasbe v 
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Četrtek
3. 7.  2014  
ob 21. uri

Petek
4. 7.  2014  
ob 21. uri

Slovenj  
Gradec

Dravograd

Trg svobode

Prireditveni  
prostor Dravograd 

– Lukna

slovenskem besedilu, avtorske pesmi Rudija Loborca ter Sc-

hubertova in Bachova Ave Marija. V decembru 2012 je izdala 

tretji glasbeni album »Slovenija – zemljica domača«, na kate-

rem je 38 pesmi, od tega je največ slovenskih narodnih pesmi, 

dodane so tudi tri pesmi, Zemljica domača, Polet in Slovenija, 

ki so še zadnje moževe avtorske pesmi. Nataša je skladbo Slo-

venija, ob spremljavi Godbe ljubljanskih veteranov, med dru-

gim leta 2009 predstavila na otvoritvi Festivala za 3. življenjsko 

obdobje v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. Sprejeta je 

bila z navdušenjem. Morda, kot je želel avtor, pa bo našla pot 

tudi do vas.

Ditka & band
Ditka je pevka, kitaristka in komponistka iz Prevalj. Z glasbo 

se ukvarja od rane mladosti. Resneje se je začela predstavlja-

ti leta 2012, najprej s celovečernimi samostojnimi koncerti ob 

spremljavi svoje skupine. Skupino poleg Ditke sestavljajo še 

prekaljeni koroški glasbeniki: Gorazd Čepin (klaviature, vokal), 

Dani Hartman (tolkala, vokal), Jure Praper (električna kitara) in 

Ilj Pušnik (kontrabas).

V letu 2013 je nadaljevala z uspešnimi koncerti po Sloveniji (fe-

stival Lent Maribor, Kranj, Ljubljana, Kranjska Gora), vmes so 

bili tudi nastopi z drugimi izvajalci (Jan Plestenjak).

Pred kratkim je izdala zgoščenko z naslovom »Ne bodi kot drugi«. Na njej je deset skladb, in sicer pet 

uglasbenih pesmi znanih slovenskih pesnikov (po dve od Toneta Pavčka in Ferija Lainščka, ena pa od 

Marka Pavčka) ter pet avtorskih skladb v angleščini.

Avtor večine pesmi je Gorazd Čepin, pesem »Dreamer«, ki je v celoti Ditkina avtorska, pa je avgusta 

2013 dosegla izreden uspeh na prestižnem skladateljskem tekmovanju v Londonu (United Kingdom 

Songwriting Contest), s katero se je v kategoriji Singer/Songwriter uvrstila v finale.

Rock koncert Dravograd 
Tradicionalni, že 8. rock koncert Dravograd, najboljši žur pod 

zvezdnatim nebom, bo tudi letos postregel z odličnimi glasbe-

nimi skupinami. Koncert bo odprla mlada nadebudna koroška 

skupina Prima band, nadaljevali pa bosta dve priznani, dobro 

uveljavljeni in vsem poznani skupini, to sta Rok 'n' band in Za-

blujena generacija. Rok 'n' band so pop rockovci, ki so na sce-

ni že od leta 1995, nanizali so že precejšnje število hitov, med 

katerimi so Jagode in čokolada, Nika, Ostani še minuto idr … 

Rok'n' band
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Petek
4. 7. 2014  
ob 21. uri

Sobota
5. 7. 2014  
ob 11. uri

Slovenj  
Gradec

Slovenj  
Gradec

Atrij graščine 
Rotenturn

Trg svobode

Nekoliko trše ritme nam bo predstavila idrijska punk rock 

skupina Zablujena generacija, ki nas zagotovo ne bo pusti-

la hladne. 

V primeru dežja bo koncert pod šotorom za nogometnim 

stadionom. 

Zircus art
Kolektiv Zircus iz Slovenj Gradca v 2014 nadaljuje pot, ki so jo 

začeli z demo prvencem »Journey« (2008), prvim studijskim al-

bumom »Epic Tribe« (2010) in sledečim »Away from the safety 

zone« (2012). Četrta zaokrožena celota z devetimi avtorskimi 

deli nosi naslov »The Machine's got mean« (sln. mašina\stroj je 

postal\a zloben\a). Tako estetsko kot tematsko je nov album 

navidezno ločen od predhodnih in vmesnih singlov (Orion, 

No panic). Zircus ukinja svojo prvotno identiteto tribalnih, pro-

vokativnih opic in znova išče začasno identiteto v sedanjemu času in prostoru. S koncertom bo v atri-

ju graščine Rotenturn obeleženo jubilejno 10. leto delovanja zasedbe, ki bo pospremljeno z vizual-

nim »videomapingom«. 

Klovnbufova vesela festivalska karavana 2014
Pozor, pozor! 

… v vaše blazno resno mesto ponovno prihaja najbolj zabaven festival – 

festival klovnovskega gledališča Klovnbuf! 

Klovn Bufeto vas bo s prijatelji tudi letos popeljal na najbolj zabavno po-

tovanje, v deželo smeha, in v najbolj nenavadno šolo – v šolo za klovne. 

Dragi otroci, pridite, in s seboj pripeljite babice, mamice, dedke in očke! 

Po predstavi se bomo namreč skupaj podali še v MALO ŠALO CIRKUSA, ki 

je pravzaprav ena VELIKA ŠALA.

Šalili se bomo na različne načine – šalite se skupaj z nami tudi vi! 

Mislimo, da to ne bo škodovalo niti vašim staršem.

Pridite in preživite z nami en lep cirkuški dan!

Radi bi, da bi bili srečni in nasmejani! 

Ja!

Ker je nebo modro, paradižnik rdeč in klovn smešen butelj!

Prireditev je primerna za otroke od 3. leta dalje.

Zablujena generacija
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Sobota
5. 7. 2014  
ob 19.30

Sobota
5. 7. 2014  
ob 20. uri

Sobota
5. 7. 2014  
ob 16. uri

Radlje ob  
Dravi

Dravograd

Dravograd

Cerkev  
Sv. Mihaela

Prireditveni prostor 
na stadionu

Prireditveni prostor 
na stadionu

Zlata trobenta Dravograda
Festival »Zlatna truba« v Guči je prav gotovo eden najodmev-

nejših tovrstnih festivalov v Evropi, na katerem se vsako leto 

zvrsti veliko število trobilnih orkestrov iz vse Evrope. Na pri-

reditvi Zlata trobenta Dravograda poteka predizbor za ta fe-

stival. Predstavili se bodo trubači iz Srbije s svojo folkloro. Po-

tekalo bo 7. državno tekmovanje malih slovenskih trobilnih 

sestavov. Najboljši trije bodo bogato nagrajeni, prvouvrščeni 

pa bo imel pravico do nastopa v Guči. Poskrbljeno bo tudi za 

dobro srbsko kulinariko. 

Organiziran je brezplačen avtobusni prevoz na prireditev. Odhodi iz glavnih avtobusnih postaj: 

Slovenj Gradec: ob 15.30; Ravne na Koroškem: ob 15.40; Radlje ob Dravi ob 15.30. Povratek iz Dravo-

grada ob 22. uri. Sponzor prevozov je KAMOT SISTEM d.o.o.

Poletni dogodki s flavto: 
Kvartet flavt 4Syrinx

Poletni dogodki s flavto bodo v Glasbe-

ni šoli Radlje, zdaj že tradicionalno, pote-

kali od 5. do 9. julija 2014. Mlade flavtiste in 

komorne skupine bo vodila Karolina Šantl 

Zupan, sicer redna profesorica na Akademi-

ji za glasbo v Ljubljani in Zagrebu. Karolina 

Šantl Zupan redno nastopa kot solistka, sodeluje v komornih skupinah in z orkestri. Mlade flavtiste bo 

na klavirju spremljal odličen pianist Ivan Ferčič. Asistentki dogodka sta Sanja Krajnc in Suzana Krivec. 

Na otvoritvenem koncertu bo nastopil mednarodni kvartet flavt 4Syrinx. Zaključni koncert udeležen-

cev bo v Glasbeni šoli Radlje, v sredo, 9. julija 2011 ob 18. uri. 

Isidro Larrañaga Accordion Orchestra (Španija) 
Harmonikarski orkester iz Tolose, 

ki šteje okoli 25 članov, starih med 

14 in 35 let, sodeluje na različnih 

festivalih in tekmovanjih po vsej 

Evropi, kjer uspešno pobira števil-

na priznanja. Tako so že zmagali na 

mednarodnih tekmovanjih v Fran-

ciji, Švici, Cantabrii …

Foto: Matic Grudnik
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Sobota
5. 7. 2014  
ob 21. uri

Nedelja
17. 8. 2014  

14.–24. ure

Sobota
19. 7. 2014  
ob 18. uri

Slovenj  
Gradec

Slovenj  
Gradec

Radlje ob  
Dravi

Trg svobode

Pod velikim  
šotorom na 

športnem igrišču  
na Graški Gori

Dvorec Radlje  
ob Dravi

Yellowe (Slovaška)
Yellowe je slovaška pop-rock skupina, usta-

novljena leta 2008. Člani prihajajo iz nekate-

rih prepoznavnih skupin, kot so The Bridge-

heads in Rustyface.

Jozef Dikun – kitara, Jaroslav Geci – bas, Jo-

zef Ragan – bobni in František

Pivovarník – vokal. Skupina je izdala CD z na-

slovom »The End«, posnela videospot in so-

delovala na najrazličnejših festivalih po vsej Evropi. Glasba, ki jo izvajajo, je avtorska in je delo članov 

skupine.

Naša preteklost, skrita v podobah našega kraja
Tudi letos, že petič zapored se Tu-

ristično društvo Radlje vključuje v 

program prireditev Koroškega kul-

turnega poletja. Rdeča nit vsako-

letnega spremljevalnega progra-

ma se navezuje na poslanstvo po 

ohranjanju kulturne dediščine ter 

doprinosu seznanjanja pomemb-

nosti za naš kraj. 

Letos je pred nami izziv, saj sode-

lujemo pri označevanju kulturno-

zgodovinskih objektov v kraju s 

Koroškim pokrajinskim muzejem, ki ima sedež v radeljskem dvorcu, s KS Radlje ter našo Občino. Nam 

je v veselje, ker smo organizatorji zaključne prireditve, ki smo ji dali naslov »Naša preteklost, skrita v 

podobah našega kraja«. 

K sodelovanju bomo povabili OŠ Radlje, pevske zbore in goste, ki so ključni akterji naše zgodbe. 

Graška Gora poje in igra 2014,  
39. mednarodni festival narodno-zabavne glasbe 
Tretjo nedeljo v avgustu bo na Graški Gori potekal že 39. mednarodni festival narodno-zabavne glas-

be s tematskim naslovom Graška Gora poje in igra, festival z dolgoletno tradicijo, ki je po obiskanosti 

eden največjih v Sloveniji. Tudi letos bodo nastopili zanimivi ansambli iz Slovenije, Avstrije, Italije in Hr-

vaške, ki se bodo potegovali za lepe nagrade. Takoj po tekmovalnem delu sledi zabavni del programa 

z najboljšimi in zanimivimi glasbenimi skupinami, ki se bodo predstavile z narodno-zabavnimi zvrstmi. 
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Četrtek
21. 8. 2014  
ob 19. uri

Sobota
23. 8. 2014  
ob 18. uri

Ravne na 
Koroškem

Radlje ob  
Dravi

Grajski park

Glasbena šola  
Radlje ob Drav

Organizator festivala je Kultur-

no društvo Graška Gora. Vabljeni 

vsi ljubitelji in poznavalci tovrstne 

glasbe. Prireditev bo ob vsakem 

vremenu.

Faušdur band in Uroš Perić
Faušdur band je glasbena zasedba, ki deluje in koncertira od leta 2007. Zasedba se je na svoji glas-

beni poti ukvarjala z različnimi glasbenimi stili, in na koncu so člani ugotovili, da jim najbolj odreže 

soul glasba. Radi pa zaidejo tudi v druge zvrsti glasbe, katerim je po navadi osnova soul, RnB, funk 

… Njihov repertoar obsega klasike izvajalcev, kot so Otis Redding, Tina Turner, James Brown, Are-

tha Franklin, Wilson Pickett, Al Gre-

en … Skupina si raznolik reperto-

ar lahko privošči zaradi svoje velike 

zasedbe, ki je klasično ritem sekci-

jo nadgradila z back vokali in pihal-

no sekcijo. S koncertom v parku, ki 

ga bodo izvedli v okviru Koroške-

ga kulturnega poletja, skupina za-

okroža koncertiranje s trenutnim 

izborom repertoarja.

Klavirski recital: Saša Gerželj Donaldson (PAMT 2014)
Program: L. van Beethoven: Sonata za klavir v cis-molu, op. 

27/2; F. Chopin: Dve Mazurki, op. 68/4 in op. 63/2, in Balada 

v f-molu, op. 52; R. Schumann: Fantasiestücke, op.111, in Ara-

beska, op. 18.

Poletna akademija za mlade talente postaja ob mednaro-

dnem koroškem klavirskem tekmovanju prav tako tradicional-

na. Nadarjeni pianisti iz domovine in tujine poglabljajo svoje 

znanje z intenzivnimi vajami ter večernimi koncerti. Umetniški 

vodja Saša Gerželj Donaldson prihaja z glasbene šole za po-

sebej nadarjene v Edinburgu. Pridružuje se ji gostujoči profe-

sor, izjemni pianist in pedagog Nikos Zafranas iz Grčije. Pole-

tna akademija bo potekala od 22. 8. do 31. 8. 2014.

Zaključni koncert udeležencev dogodka PAMT 2014 bo v Glasbeni šoli Radlje, v nedeljo, 31. 8. 2014 

ob 16. uri.
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Petek
29. 8. 2014  
ob 20. uri

Sobota
30. 8. 2014  
ob 20. uri

Dravograd

Dravograd

Dvorec Bukovje

Dvorec Bukovje

Koncertni večer: Igmar Jenner in Borut Mori
Njuno sodelovanje se je začelo leta 2004, ko sta 

se spoznala na Univerzi za glasbo v Gradcu. Hi-

tro sta razvila svoj slog glasbe, s katerim sta nav-

dušila v klubih in koncertnih dvoranah. Glasbe-

nikoma je s svojevrstnim pristopom do glasbe 

uspelo združiti zvočne tradicije z različnih kon-

cev sveta ter jim dodati lasten, unikaten zvok. 

Tako glasba diha v posebnem sožitju različnih 

glasbenih zvrsti ter se spogleduje z jazzom in 

ethnom. Tehnična dovršenost, melanholična 

umirjenost in uigranost glasbenikov so tiste la-

stnosti, ki na koncertih ustvarijo popolno glasbeno doživetje.

Irski večer: D Brincl Bend in Slàinte ol' Friend
D Brincl Bend je mlad amaterski bend, ki iz čiste-

ga veselja in ljubezni do irske glasbe preigrava 

različne irske pesmi – od instrumentalnih do vo-

kalnih. Kitara, violina, harmonika, irski boben in 

bas so glavni instrumenti, ki jih boste slišali ob 

prepletanju melodije z njihovimi vokali, gostu-

jejo pa še banjo, irska piščalka ter najrazličnejša 

tolkala. 

Slàinte ol' Friend so skupina veseljakov z irsko 

dušo in primorskimi koreninami. Pet fantov in 

dekle so zagrizeni in sposobni glasbeniki, ki ne 

poznajo meja. S svojim nastopom so navdušili 

poslušalce na odrih številnih pubov, festivalov in 

drugih prireditev po Sloveniji, spomladi pa so jih 

spoznali tudi na Hrvaškem.

Slainte ol´friend

D Brincl Bend



X. jubilejno Koroško kulturno poletje 2014
21

Nedelja
7. 9. 2014  
ob 11. uri

Dravograd

Dvorec Bukovje

Klovnesa Eva Škofič Maurer s predstavo  
»Klovnesa razgraja«

Glavna zvezda predstave, klovnesa Sfrčkljana, je seve-

da izobražena oseba, ki bolj ali manj »gladko« govo-

ri več jezikov: angleško, rusko, slovensko, srbsko in hr-

vaško. Ima pa eno majceno pomanjkljivost – če je pod 

stresom, se namreč začne nezaustavljivo smejati.

Klovnesa Sfrčkljana bo gledalce naučila osnov lepega 

vedenja, odpela bo še vedno zelo priljubljeno pesem 

z naslovom »La, la, la«, s katero se je leta 1978 prijavila na Emo, ter se vrnila daleč v preteklost, s pri-

kazom zgodbe o Tisti jablani. Za vrhunec predstave bo poskrbela z izvedbo zelo nevarne točke, kjer 

bo hodila po vrvi, ne da bi pokazala spodnje hlačke. Če si boste zaželeli še akcije, boste doživeli toč-

ko »Leteči paradižniki«.

	  

X. jubilejno 7. september
13. junij – 

Koroško kulturno poletje 2014
 www.koroskokulturnopoletje.si
 www.facebook.com/KoroskoKulturnoPoletje

 Prireditelji si pridržujejo pravico 
 do spremembe programa.
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Sponzorji festivala
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Medijski sponzor

Sponzor festivala
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Preklopite na Petrol Energetiko
Vaš novi dobavitelj električne energije in zemeljskega plina

Pokličite 080 11 23
www.petrol-energetika.si

spoštovanje zaupanje odličnost ustvarjalnost srčnost

BREZ
DODATNIH
STROŠKOV

BREZ
POSEGOV V 
OMREŽJE

BREZ
PREKINITVE

DOBAVE

Z odgovornim
ravnanjem gradimo
svet brez odlaganja odpadkov

zero waste

Preprečevanje nastajanja odpadkov

Ponovna uporaba

Recikliranje / kompostiranje 

Energetska izraba

Odlaganje

Preprečevanje nastajanja odpadkov

Ponovna uporaba

Recikliranje / kompostiranje 

Energetska izraba

Odlaganje


