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na Skritem dvoriščuna Skritem dvorišču

Soboško poletjeSoboško poletje3. 7.–29. 8. 20203. 7.–29. 8. 2020

4. 7.–22. 8. 20204. 7.–22. 8. 2020

Knjižnica pod zvezdamiKnjižnica pod zvezdami30. 7. in 27. 8. 202030. 7. in 27. 8. 2020

Pridržujemo si pravico do spremembe programa. O morebitnih 
spremembah vas bomo obveščali na spletni strani www.zkts-ms.si in na 
Facebookovi strani Zavoda za kulturo, turizem in šport Murska Sobota. 
Besedila in fotografije so objavljena z dovoljenjem izvajalcev oz. njihovih 
zastopnikov. Info: www.zkts-ms.si

Spoštovani,
v veliko veselje organizatorjev in izvajalcev bomo tudi to poletje 

v našem mestu gostili mnogo imenitnih glasbenih in gledališko-lutkovnih dogodkov.
Pred nami je že 14. festival SOBOŠKO POLETJE in 5. festival SKRITO DVORIŠČE v organizaciji Zavoda za kulturo, 
turizem in šport Murska Sobota. Na Skritem dvorišču se nam bo tudi letos pridružila Pokrajinska in študijska knjižnica 

Murska Sobota z literarno-glasbenima večeroma KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI.
Prijazno vas vabimo na Trg kulture, Skrito dvorišče 

in v koncertno dvorano Glasbene šole Murska Sobota.

 mag. Brigita Perhavec, dr. Aleksander Jevšek,
 direktorica Zavoda za kulturo, turizem župan Mestne občine
 in šport Murska Sobota Murska Sobota

SOBOŠKO POLETJE 2020
3. julij PETEK PREKMURSKA GODBA BAKOVCI IN MOIRA Trg kulture 21.00
10. julij PETEK  KLAPA ŠUFIT  Trg kulture 21.00
13. julij PONEDELJEK  GLASBENA MLADINA SLOVENIJE  Glasbena šola 20.00
14. julij TOREK  GLASBENA MLADINA SLOVENIJE  Glasbena šola 20.00
17. julij PETEK  OBERDIXIE BAND  Trg kulture 21.00
24. julij PETEK  TANGO STORY & IRENA YEBUAH TIRAN Trg kulture  21.00
31. julij PETEK  KING FOO  Trg kulture 21.00
7. avgust PETEK  KLEMEN SLAKONJA IN BEND – KONCERT NI DA NI  Trg kulture  20.00
14. avgust PETEK  BILBI & BAND Trg kulture  20.00
21. avgust PETEK ANIKA HORVAT & BAND Trg kulture 20.00
28. avgust PETEK  FESTIVAL FRONT@, JERNEJ BIZJAK: ZA LUDWIGA Trg kulture 20.00

SOBOŠKO POLETJE 2020 – program za otroke
4. julij SOBOTA LJUDSKA: ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI, LG FRU-FRU Trg kulture 10.00
11. julij SOBOTA	 TONE	PAVČEK:	JURI	MURI	V	AFRIKI,	UŠ	LUTKE	 	Trg	kulture	 10.00
18. julij SOBOTA	 BRATA	GRIMM:	MOTOVILČICA,	GLEDALIŠČE	Z	DESNEGA	ŽEPKA	 Trg	kulture	 10.00
25. julij  SOBOTA	 O	PSIČKU	IN	MUCI,	LUTKE	VELENJE	 Trg	kulture	 10.00
1. avgust SOBOTA	 A.	A.	MILNE:	PU,	LUTKOVNO	GLEDALIŠČE	PUPILLA	 Trg	kulture	 10.00
8. avgust SOBOTA ELA PEROCI: MUCA COPATARICA, LG FRU-FRU Trg kulture 10.00
15. avgust SOBOTA	 BRATA	GRIMM:	RDEČA	KAPICA	 Trg	kulture	 10.00
22. avgust SOBOTA	 HANS	CHRISTIAN	ANDERSEN:	PALČICA,	LUTKE	VELENJE	 Trg	kulture	 10.00
29. avgust  SOBOTA SI VÜPAŠ? MATEJA IVANOV MOIRA Trg kulture 10.00

SKRITO DVORIŠČE 2020
4. julij SOBOTA ANA BEZJAK TRIO Dvorišče	Hranilnice	prekmurskih	dobrot 21.00
11. julij SOBOTA ANBOT Dvorišče	Hranilnice	prekmurskih	dobrot 21.00
18. julij SOBOTA GYPSY JAZZ STEIRERHUAT Dvorišče	Hranilnice	prekmurskih	dobrot 21.00
25. julij SOBOTA	 MIA	ŽNIDARIČ	TRIO	 Dvorišče	Hranilnice	prekmurskih	dobrot 21.00
1. avgust SOBOTA STEFANO BEDETTI GROUP FEATURING JOHN RILEY Dvorišče	Hranilnice	prekmurskih	dobrot 20.00
8. avgust SOBOTA FAKE ORCHESTRA Dvorišče	Hranilnice	prekmurskih	dobrot 20.00
15. avgust SOBOTA	 TONČ	FEINING	TRIO	 Dvorišče	Hranilnice	prekmurskih	dobrot 20.00
22. avgust SOBOTA PRAŠNATI 2. DEL Dvorišče	Hranilnice	prekmurskih	dobrot 20.00

KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI na Skritem dvorišču 2020, PiŠK M. Sobota
30. julij ČETRTEK	 BELETRININI	TRUBADURJI	S	TINKARO	KOVAČ	 Dvorišče	Hranilnice	prekmurskih	dobrot 21.00
27. avgust ČETRTEK DNEVI POEZIJE IN VINA Dvorišče	Hranilnice	prekmurskih	dobrot 20.00

SOBOŠKO POLETJE 2020
JULIJ
petek, 3. 7., ob 21.00 

Trg kulture

PREKMURSKA GODBA BAKOVCI IN MOIRA
Prekmurska godba Bakovci združuje glasbenike iz Pomurja in neprekinjeno deluje že 90 let. 
Orkester šteje čez 60 članov, dirigentsko palico vihti Željko Ritlop. Z ustvarjalnostjo in težnjo po 
kakovostnejšem repertoarju je Prekmurska godba Bakovci postala prepoznavna v domači okolici 
in širše. Pot jo je popeljala tudi v tujino, kjer so predstavljali domači kraj in kulturno dediščino. 
Orkester je gostoval v Avstriji, Nemčiji, Italiji, Srbiji, na Hrvaškem, Madžarskem, Češkem in 
Slovaškem. Na koncertu poletnega festivala Soboško poletje bodo tokrat zazvenele priredbe 
svetovnih uspešnic, slovenskih popevk in ne nazadnje tudi kakšna koračnica. Koncert bodo plesno popestrile članice Društva prekmurskih 
mažoretk Bakovci, za piko na i pa se jim bo na odru pridružila znana prekmurska pevka Moira, ki je pestro glasbeno pot začela pred 37 leti.

JULIJ
petek, 10. 7., ob 21.00 

Trg kulture

KLAPA ŠUFIT
Tomislav Veršić je leta 1992 zbral skupino nadarjenih srednješolcev na podstrešju gimnazije, kjer 
so začeli peti kot klapa. Istega leta so prvič nastopili v splitski cerkvi Gospe od zdravlja. Sčasoma 
so iz gimnazijske klape prerasli v pravo dalmatinsko klapo, ki je nastopila na številnim festivalih, 
obvezno pa so sodelovali na Festivalu dalmatinskih klap Omiš. V letih 2006, 2007 in 2008 so tako 
trikrat zapored postali absolutni zmagovalci tega festivala, tudi naslednja leta so sledile največje 
glasbene nagrade. Vrhunec in preboj so leta 2012 dosegli z uspešnico Ne diraj moju ljubav, ki 
je postala največji hit tovrstne glasbe. Na kanalu YouTube imajo namreč že več kot 32 milijonov 
ogledov. Njihove uspešnice so: Jubin te, Dvi riči, Zavezan, Proplakat će srce, Tako siguran, Nisam 
za tebe, Oprosti dušo, pri naštevanju pa zagotovo ne moremo mimo pesmi Kapi kiše, zmagovalke festivala VDP Kaštela 2017, in pesmi 
Uzelo te nebo suncu, zmagovalke Večerov dalmatinskega šansona 2017. Slovenija je njihov drugi dom, saj so nas navdušili in očarali s 
svojimi vrhunskimi glasovi ter nastopi. 

JULIJ
ponedeljek, 13. 7., 

ob 20.00, 
Glasbena šola 

Murska Sobota

torek, 14. 7., ob 20.00, 
Glasbena šola 

Murska Sobota

27. MEDNARODNI POLETNI GLASBENI TABOR 
GLASBENE MLADINE SLOVENIJE, MURSKA SOBOTA
Glasbena mladina Slovenije pripravlja poletne glasbene tabore že od leta 1976, potekali so v 
Seliščih, Vidmu ob Ščavnici, Velenju, Kopru, Dolenjskih Toplicah, Gorenju nad Zrečami in Izoli. 
Udeležilo se jih je čez tisoč mladih glasbenikov iz Slovenije, vse Evrope, Azije, Afrike in Amerike. 
Od leta 2013 poteka tabor v Murski Soboti v sodelovanju z Zavodom za kulturo, turizem in šport 
Murska Sobota ter Glasbeno šolo Murska Sobota. Poletni glasbeni tabor bo letos namenjen mladim 
skladateljem, harmonikarjem, interpretom sodobne glasbe, violistom in komornim skupinam z 
godali. Mentorja v razredu kompozicije bosta Dušan Bavdek in Nenad Firšt, Luka Juhart bo vodil razreda harmonike in interpretacije 
sodobne glasbe, mentorica v razredu viole bo Maja Rome, komorne skupine z godali pa bo vodil Zoran Bičanin.

JULIJ
petek, 17. 7., ob 21.00 

Trg kulture

OBERDIXIE BAND
Zasedba: Dominik Krajnčan – trobenta, Tomaž Zevnik – klarinet, Marjan Petrej – trombon, Gašper 
Kržmanc – bendžo, Goran Krmac – tuba, Jani Šalamon – bobni. 
Novopečena šestčlanska slovenska zasedba akademsko izobraženih vrhunskih glasbenikov 
Oberdixie band združuje glasbo bratov Avsenik in dixie, glasbo iz zgodnjega obdobja jazza New 
Orleansa. Obe glasbi izhajata iz istih korenin in čeprav v različnih časih in prostorih, obe budita 
enako radostne občutke duševne odrešitve, kot jih lahko pričara le velika umetnost, kar glasba 
Avsenikov seveda je. Dixieland pa predstavlja začetek velike umetnosti, imenovane jazz, ki je 
nastala v pristaniškem talilnem loncu, imenovanem New Orleans. Kombinacija obeh žanrov je 
unikatna tako na našem trgu kot v svetovnem merilu. Glasbeniki so v dixie preoblekli največje uspešnice bratov Avsenik, kot so na Na 
Golici, Lepo je biti muzikant ali Na Robleku. Leta 2018 je izšel njihov album Oberdixie, ki je naletel na odlične odzive.

JULIJ
petek, 24. 7., ob 21.00 

Trg kulture

TANGO STORY & IRENA YEBUAH TIRAN 
Zasedba: Borut Zagoranski – harmonika, Matija Krečič – violina, Mladen Delin – klavir, Marko 
Korošec – kitara, Luka Gaiser – kontrabas, Irena Yebuah Tiran – glas.
Tango Story je s svetovno znanim violinistom Stefanom Milenkovićem nastopil na največjih 
odrih v Sloveniji, tudi v Gledališču Park v M. Soboti, Hrvaški, Bosni in Hercegovini ter imel zelo 
uspešno turnejo v ZDA. Projekt se tokrat vrača v vrhunski zasedbi z virtuozom na harmoniki 
Borutom Zagoranskim, izvrstnim violinistom Matijo Krečičem, legendarnim kontrabasistom 
Luko Gaiserjem, multiinstrumentalistom Markom Korošcem ter pianistom in umetniškim vodjem 
Mladenom Delinom. Mednarodno uveljavljeni glasbeniki vas bodo popeljali od starega tanga vieja iz gostiln in bordela do klasičnega 
modernega tanga – tanga nueva. Slišali boste znane skladbe, kot so A. Piazzolle, in tradicionalne uspešnice Carlosa Gardela. Pevska 
gostja bo mednarodno uveljavljena mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran.

JULIJ
petek, 31. 7., ob 21.00 

Trg kulture

KING FOO
Zasedba: Rok Golob – bobni, Aleksandra Josić – glas, Peter Hudnik – kitara, Matej Sušnik – 
kontrabas.
Po odmevnem nastopu na slovenski popevki 2016, kjer so s pesmijo Začaraj me pobrali nagrado 
strokovne žirije za najboljšo izvedbo, najboljši aranžma, kot najboljše pa so jih izbrali tudi drugi 
nastopajoči, so se King Foo odpravili na koncertne odre. Okrepljeni s pevko Aleksandro Josič, ki 
je opozorila nase na talentih v Srbiji, so King Foo trenutno ena izmed najhitreje vzpenjajočih se 
skupin na slovenski glasbeni sceni, ki osvaja tudi tujino. S pesmijo Wild Ride so se uvrstili v finale 
Eme in izdali svoj prvenec GalaXie. King Foo poskrbijo, da z njihovih nastopov nihče ne odide 
ravnodušen, pa naj gre za glasbenega sladokusca, ki pričakuje avtorsko glasbo, ali le obiskovalca, željnega dobre zabave ob kakovostni 
glasbi. Njihov repertoar zajema prepoznavne avtorske skladbe, kot so Začaraj me, GalaXije bežijo, Lebdenje in unikaten nabor zabavnih 
priredb popularnih skladb.

AVGUST
petek, 7. 8., ob 20.00 

Trg kulture

KLEMEN SLAKONJA IN BEND – KONCERT NI DA NI
Zasedba: Klemen Slakonja – glas, Igor Leonardi – kitara, Janez Gabrič – bobni, Tadej Kampl – 
bas.
Klemen Slakonja, dramski igralec, pevec, televizijski voditelj in izvrsten imitator, katerega 
videostvaritve na YouTubu, kot so Golden Dump (The Trump Hump), Putin, Putout, The Perverted 
Dance (Cut The Balls) dosegajo milijonske oglede, bo tokrat nastopil v družbi vrhunskih 
glasbenikov. Na koncertu s povednim naslovom Ni da ni bomo z mojstrom igralske preobrazbe in 
vrhunske glasbene izvedbe doživeli številne svetovne hite, od Sinatre in Princea do Eda Sheerana 
in skupine Coldplay. Pričakujte hite najrazličnejših glasbenih zvrsti, kot so pop, rock, swing, reggae, turbofolk, slovenska popevka in 
celo opera. Torej: ni da ni! Klemen prav vsak koncert oplemeniti s svojimi domislicami, zato je vsak njegov nastop nekaj posebnega. Ne 
zamudite odlične priložnosti za doživetje nastopa v živo.

AVGUST
petek, 14. 8., ob 20.00 

Trg kulture

BILBI & BAND
Zasedba: Maja Pihler – glas, Peter Dekleva – kitara, Luka Herman Gaiser – bas, Doris Šegula – 
violina, Jože Zadravec – bobni in Gregor Stermecki – klaviature. 
Bilbi v hebrejščini pomeni Pika Nogavička, pogumno, samostojno in odločno dekle, ki jo odlikujeta 
neverjetna moč in prav poseben pogled na svet odraslih in je nekakšen alter ego Maje Pihler 
Stermecki. Nadarjena in izobražena avtorica, pevka in igralka, ki si je v mnogih letih nastopanja 
po nemško govorečih odrih in v muzikalih nabrala ogromno izkušenj. V sodelovanju s skladateljem 
in glasbenikom Gregorjem Stermeckim ustvarjata glasbeni projekt Bilbi, ki je pravi pisani 
kalejdoskop življenjskih zgodb, začinjenih z zdravo mero humorja, tragike in samokritičnosti. 
Njene pesmi zaznamujeta iskren pripovedni slog in izvirnost jezikovnega izražanja. Z njimi nam predstavlja svet, kot ga vidi Bilbi – poln 
barv, topline in življenja. Z uspešnicami, kot so Hvala za vijolice, To ni blues in Svet pod nama, nas bo popeljala na prav posebno glasbeno 
potovanje s pristnim rock and rollom in čutnimi pripovednimi baladami. 

Medijski pokrovitelj

Organizatorji Soboškega poletja 2020



AVGUST
petek, 21. 8., ob 20.00 

Trg kulture

ANIKA HORVAT & BAND
Anika je v svetu glasbe že od otroštva, z njo se ukvarja 30 let. Z Big Bandom RTV Slovenija je 
posnela tri albume, enega za otroke, nastopala in zmagala je tudi na festivalih Slovenska popevka 
ter Melodije morja in sonca. Aprila lani je izdala deveti studijski album z avtorskimi skladbami, 
napisanimi samo zanjo, pri katerem se je prvič ukvarjala tudi s produkcijo. 
V Murski Soboti se bo predstavila s svojo zasedbo, ki jo vodi primorski glasbenik Luigi Kozlar. Z 
Aniko se bosta na koncertu predstavila tudi kot duet s pesmijo Pada z zadnjega albuma. Slišali 
bomo Anikine največje uspešnice, kot so Lahko noč Piran, Samo ti, Belo nebo, Ogenj in led ter 
skladbe z novega albuma.

AVGUST
petek, 28. 8., ob 20.00 

Trg kulture

FESTIVAL FRONT@, JERNEJ BIZJAK: 
ZA LUDWIGA – PROSTORSKA INTERVENCIJA
Izjemni ustvarjalci Jernej Bizjak, ki živi in dela na Danskem, balerina in plesalka Sanja Nešković 
Peršin ter igralec Klemen Janežič nas bodo s plesom in Beethovnovo glasbo spremljali na poti od 
Trga kulture do Gledališča Park. S krajšimi gibalnimi intervencijami na različnih mestih na javnem 
prostoru bodo v prazničnih opravah izvajali inovativen koreografski sistem in s tem ozaveščali 
mimoidoče na prihajajočo 250. obletnico skladateljevega rojstva. Intervencija predstavlja tudi 
priložnost za pridobivanje novega razumevanja dihotomij, kot so klasično/sodobno, glasba/gib, 
kulturna dediščina/sodobne krajine. Tako želijo ustvarjalci v letu 2020 pustiti pečat ne le pri 
jubileju, ampak predvsem prispevati k razvejani Beethovnovi navzočnosti tudi na slovenskih tleh.

SOBOŠKO POLETJE 2020 – program za otroke
JULIJ

sobota, 4. 7., ob 10.00 
Trg kulture

LJUDSKA: ZLATOLASKA IN TRIJE MEDVEDI, 
LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU
Priredba in režija: Irena Rajh, Ajda Rooss, nastopata: Irena Rajh, Katja Povše.
Ste radovedni in vas zanima, kaj se dogaja za tujimi vrati? Bi raziskovali skrivnosti in pokukali v 
svet odraslih? Pridružite se radovedni deklici, ki se je izgubila v gozdu ter naletela na čedno hiško, 
ki jo je medvedja družina začasno zapustila. Otroci se skozi zgodbo učijo spoštovanja drugih ljudi, 
njihovih stvari in zasebnosti.

JULIJ
sobota, 11. 7., ob 10.00 

Trg kulture

TONE PAVČEK: JURI MURI V AFRIKI, UŠ LUTKE 
Režija: Renata Kalemba, nastopata: Brigita Leban, Renata Kalemba.
Juri Muri se kar zgrozi ob misli na vodo in milo. Mama ga stalno preganja s kopanjem. Kako se 
temu izogniti? Najbolje je kar odpotovati na južno stran zemlje, tja k neumitim zamorcem brez 
vode in brisač. Juri Muri v Afriki je simpatična otroška lutkovna predstava o tegobah vseh tistih 
malčkov, ki bi se radi izognili umivanju. V rime postavljena zgodba Toneta Pavčka bo oživela s 
slikovitimi lutkami in razigrano glasbo, ki nas popelje naravnost v Afriko.

JULIJ
sobota, 18. 7., ob 10.00 

Trg kulture

BRATA GRIMM: MOTOVILČICA, GLEDALIŠČE Z DESNEGA ŽEPKA 
Režija: Boštjan Štorman, nastopata: Boštjan Štorman, Lucija Ćirović.
Kot vse pravljice se tudi ta začne z: nekoč. Nekoč za devetimi gorami in devetimi vodami je stalo 
mesto. Sredi mesta je stala majhna hišica, v kateri sta prebivala mož in žena. Po dolgih letih se jima 
je uresničila želja in dobila sta deklico. Vendar sta jo zaradi ukradenega motovilca morala dati v 
rejo hudobni čarovnici, ki jo je odpeljala v gozd in jo zaprla v stolp brez vrat. Nekega dne pa se pod 
stolpom pojavi princ in vse se spremeni.

JULIJ
sobota, 25. 7., ob 10.00 

Trg kulture

O PSIČKU IN MUCI, LUTKE VELENJE
Režija in scenarij: Alice Čop, nastopata: Noemi Čop, Borut Ring. 
Psiček in muca skupaj gospodarita v hiši in čeprav sta si različna, se imata zelo rada. Ker naslednji 
dan praznujeta rojstni dan, se odločita pospraviti hiško, se urediti in speči torto, kar s šapicami in 
krempeljčki ni tako preprosto. Ko že zgleda, da bo šlo vse narobe, na mokrem travniku pod koprivami 
najdeta nesrečno majhno punčko – igračo, ki se milo joče, ker jo je neka deklica kar tako zavrgla. Kdo 
bi si mislil, da bo punčka in skrb zanjo najlepše darilo, ki sta ga dobila.

AVGUST
sobota, 1. 8., ob 10.00 

Trg kulture

A. A. MILNE: PU, LUTKOVNO GLEDALIŠČE PUPILLA
Režija: Rita Bartal Kiss, nastopata: Petra Kavaš, Vitomir Vratarič.
Pu je predstava o medvedku, ki živi v stoletni hosti in ima najraje na svetu med. No, in seveda 
svoje prijatelje – pujska, zajca in osla. Skupaj rešujejo uganke, kot so kako preslepiti roj čebel, 
kako zvabiti v past slona, kako pogostiti zmerom lačnega medvedka in katero darilo lahko razvedri 
velikega žalostnega osla. Pridružite se jim pri pustolovščinah in skupaj odkrijte pomen pravega 
prijateljstva.

AVGUST
sobota, 8. 8., ob 10.00 

Trg kulture

ELA PEROCI: MUCA COPATARICA, LUTKOVNO GLEDALIŠČE FRU-FRU
Priredba in režija: Irena Rajh, nastopa: Irena Rajh (Ana Špik).
Priljubljena pravljica o muci, ki nerednim otrokom odnese copate, je večini dobro poznana. Otroci 
sklenejo poiskati muckin dom in svoje copatke. Na poti do tja v gozdu srečajo mnogo živali, ki 
muco tudi poznajo in s skupnimi močmi končno najdejo njeno hišico. Kdo ve, ali bo muca otrokom 
vrnila njihove copatke …? Lutkovna pravljica je pripovedovana z lutkami, ob živi glasbi in otroških 
pesmicah.

AVGUST
sobota, 15. 8., ob 10.00 

Trg kulture

BRATA GRIMM: RDEČA KAPICA, KOPRODUKCIJA MESTNEGA 
GLEDALIŠČA PTUJ, GLEDALIŠČA LABIRINT IN DRUŠTVA 
LUTKOVNIH USTVARJALCEV
Režija: Saša Jovanović, igra: Tina Oman.
Nekega dne se je Rdeča kapica odpravila na obisk k babici. Ker ni poslušala mame in je zapustila 
uhojeno pot skozi temačen gozd, je naletela na volka, ki jo je s sladkimi besedami premotil. Najprej 
je požrl njeno babico, nato pa še njo. Na srečo je mimo babičine hiše prišel lovec. Ju bo lahko rešil? 
Ena najbolj priljubljenih evropskih pravljic vseh časov uči o tem, da pravica vedno zmaga nad 
krivico.

AVGUST
sobota, 22. 8., ob 10.00 

Trg kulture

HANS CHRISTIAN ANDERSEN: PALČICA, LUTKE VELENJE
Režija in scenarij: Alice Čop, nastopata: Noemi Čop in Ana Rotovnik. 
Palčica ni navadna deklica – rojena je iz čarobnega cveta in manjša kot palec. Njeno mamico 
skrbi, da je prekrhka in ji ne dovoli ven. Ker je Palčica radovedna in preveč hrepeni, da bi 
spoznala čudovit zunanji svet, se nekega dne izmuzne na vrt. Tam hitro ugotovi, da je zunaj veliko 
dobronamernih in tudi zahrbtnih bitij. Njeno potovanje je daljše in težje, kot je pričakovala. Veliko 
se mora naučiti o sebi in svetu. Ali bo našla tudi svojega princa?

AVGUST
sobota, 29. 8., ob 10.00 

Trg kulture

SI VÜPAŠ? MATEJA IVANOV MOIRA
Soboško poletje in prireditev Si vüpaš?, ki jo vodi Mateja Ivanov Moira, že več kot desetletje z roko v 
roki dajeta priložnost mladim, da se izrazijo s pesmijo in plesom.
Mladi potrebujejo izzive, odrasli pa smo dolžni spodbujati njihov ustvarjalni duh, da nikoli ne ugasne.

SKRITO DVORIŠČE 2020
JULIJ

sobota, 4. 7., ob 21.00 
Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

ANA BEZJAK TRIO
Zasedba: Ana Bezjak – glas, Marko Črnčec – klavir, Tomaž Gajšt – trobenta, krilovka.
Ana Bezjak je mariborska jazzovska pevka in pedagoginja. Širši javnosti je poznana kot pevka 
zasedbe Papir ter gostujoča pevka tangovskih zasedb Quintet Piazzolleky in Tango Compas. Nastopa 
s številnimi priznanimi glasbeniki v raznolikih jazzovskih sestavah pri nas in v tujini, redno sodeluje 
tudi z Big Bandom RTV Slovenija, s katerimi se je predstavila in koncertirala s projektoma Brazil in 
Ana Bezjak sings Thelonious Monk.
Na odru se ji bosta pridružila izjemna instrumentalista, v New Yorku živeči pianist in skladatelj 
Marko Črnčec in eden najvidnejših solistov Big Banda RTV Slovenija, trobentač Tomaž Gajšt. Ljubezen do jazzovske glasbe in improvizacije, 
ki povezuje vse tri glasbenike, bo v dinamičnem prepletu slovenskih zimzelenih, jazzovskih in brazilskih kompozicij zagotovo pričarala čudovit 
poletni večer.

JULIJ
sobota, 11. 7., ob 21.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

ANBOT 
Zasedba: Aldo Kumar – harmonika, Peter Jakša – tamburica, kitara, Peter Jud – violina, Nino de 
Gleria – bas, čelo, Janez Pirc – kahon, perkusije, Peter Beltram – flavta, Iztok Smeh – klarinet, 
Tomislav Čizmić – glas, Janez Vlaj – violina, Rudi Štravs – basovska kitara, Miran Mohar – 
orglice, tolkala. 
Ime skupine Anbot izhaja iz istrske besede nekoč ali enkrat, združuje glasbenike različnih 
glasbenih znanj in pestrih profesionalnih poslanstev, ki z veliko predanostjo in malo glasbenih šol 
soustvarjajo za današnji čas redko slišano kombinacijo glasbe.
Repertoar Anbota je zelo raznolik. V njem najdemo pesmi balkanskih narodov, glasbo, ki izhaja iz 
židovske tradicije, italijanske filmske teme (Fellini – Amarcord), irske in francoske ljudske motive, stare latinohite in mnoge druge pesmi, 
ki s svojimi melodičnimi impulzi budijo nostalgijo na čas, ko je živa glasba ljudi še povezovala s toplino svoje izraznosti. Ansambel ni prav 
posebno uglašen, kar mu daje neko svojstveno noto in pristen prizvok, ki pri publiki vedno naleti na lep odziv. 

JULIJ
sobota, 18. 7., ob 21.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

GYPSY JAZZ STEIRERHUAT – THE SPIRIT OF DJANGO REINHARDT
Kvartet Gypsy Jazz Steirerhuat sestavljajo Gidon Öchsner, svetovno znani glasbenik, ki je bil član Hot 
Club De Vienne – Harri Stojka, Daniel Schober, basist v različnih glasbenih slogih, Julian Wohlmuth, 
kitarist in trenutno član tria Diknu Schneeberger, ter Robert Grand, vodja zasedbe SteirerHuat in 
član aktualnega Hot Club Tria – Harri Stojka. 
Igrajo glasbo 30., 40. in 50. let v slogu gypsy jazz v spomin Djangu Reinhardtu, njegovi glasbi in 
času. Jean Django Reinhardt je bil francoski jazzovski kitarist in skladatelj romskih korenin, ki je 
velja za enega najboljših kitaristov vseh časov in je pomembno prispeval k razvoju jazzovskega sloga igranja na kitaro. Kvartet vas bo popeljal 
v stil jazzovske kitarske tehnike, ki je postala del glasbene tradicije v kulturi francoskih Romov. 

JULIJ
sobota, 25. 7., ob 21.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

MIA ŽNIDARIČ TRIO
Zasedba: Mia Žnidarič – glas, David Jarh – trobenta, Steve Klink – klavir.
Mia Žnidarič je ena prvih jazzovskih pevk v Sloveniji, ki je poskrbela, da je v slovenščino preveden 
širok nabor jazzovskih standardov. S tem je to živahno ameriško glasbeno tradicijo in ritme swinga 
ponesla tudi med Slovence. Nato se je lotila združevanja poezije znanih slovenskih pesnikov z 
ameriško folkglasbo. Vse od takrat nastopa na neštetih koncertih, neutrudno snema in koncertira z 
različnimi manjšimi in večjimi zasedbami, godalnimi orkestri in mnogimi mednarodno priznanimi 
glasbeniki. Poleg neštetih posnetih plošč si je petkrat prislužila nagrado zlati petelin.
Njena štirinajsta plošča Z dotikom na enem mestu združuje vso raznolikost njene glasbene kariere. 
V njenem podajanju jazza je slišati sledove Elle Fitzgerald, v njenih folkmelodijah zazvenijo odmevi Joni Mitchell. Skozi swing nas prek 
nasmeha, razigranosti in lahkotnosti popelje do temačne in tragične izgubljene ljubezni v slovenski ljudski pesmi.

AVGUST
sobota, 1. 8., ob 20.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

STEFANO BEDETTI GROUP FEATURING JOHN RILEY
Zasedba: Stefano Bedetti – saksofon, John Riley – bobni, Ratko Zjaca – kitara, Renato Chicco – 
orgle. 
Skupina, v kateri so združena nekatera največja imena glasbenega sveta – Stefan Bedetti, eden 
najboljših evropskih saksofonistov, John Riley, legendarni ameriški bobnar, Ratko Zjaca, hrvaški 
kitarist z veliko mednarodnimi diskografskimi nagradami, in Renato Chicco, eden največjih 
velikanov jazza in fenomenalen organist. Skupaj ustvarjajo popolnoma avtorsko glasbo. Stefano in 
Ratko sta leta 2016 dobila nagrado za najboljši jazzovski album za album Don't try this at home.
Glasbeniki najvišjega ranga v Evropi navdušujejo poslušalce z izvirno kombinacijo saksofona, 
kitare, orgel in bobnov. Rezultat je čudovit zvok in aranžma, ki eksperimentira z ritmom, idejami, teksturami in prostorom. Navdušili vas 
bodo entuziazem, strast, intenziteta in toplina umetnikov, ki ustvarjajo navdušujočo glasbo originalnih kompozicij in standardov.

AVGUST
sobota, 8. 8., ob 20.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

FAKE ORCHESTRA
Zasedba: Ana Vipotnik – glas, Igor Leonardi – kitara, Primož Fleischman – saksofon, Lazaro 
Hierezuello – tolkala, violina, Tadej Kmapl – bas, Janez Gabrič – bobni. 
Zasedbo Fake Orchestra, ki deluje od leta 1997, sta ustanovila pevka Ana Vipotnik in kitarist Igor 
Leonardi, sovoditelj in glasbeni producent popularne mladinske oddaje Muzikajeto. Glasba Fake 
Orchestre korenini v izročilu jazza in etna. Skupina na svoj način preigrava najrazličnejše glasbene 
zvrsti – slovenske ljudske pesmi in glasbo sveta, ki jo pogosto začini z elementi funka, rocka, soula 
in afrobeata. 
Skupina je igrala na vseh pomembnejših prizoriščih doma in v tujini. Leta 2009 je bila nominirana za nagrado britanske svetovne glasbene 
revije Songlines v kategoriji novincev. Posneli so 5 zelo različnih albumov, zadnji z naslovom Tribute to Billie Holiday je poklon veliki divi 
jazza. »Fejki« bodo navdušili vse, ki ljubijo zlato dobo slovenske popevke in jazz ter bi si radi pričarali poezijo v obliki zimzelenih melodij 
in obujali spomine.

AVGUST
sobota, 15. 8., ob 20.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

TONČ FEINING TRIO 
Zasedba: Tonč Feining – klavir, vokal, Robert Jukič – bas kitara, Žiga Smrdel – bobni.
Tonč Feining je en izmed najiznajdljivejših avstrijskih glasbenikov. Je znani jazzovski pianist, 
pevec, aranžer glasbe za gledališke predstave, filme in lastne produkcije. Posnel je 8 plošč pod 
lastnim imenom, slišimo ga lahko tudi na albumih Vlada Kreslina, Roberta Jukiča in slovenske 
pevke soula Maye. Na najnovejši plošči Shine se predstavlja tudi kot pevec in tekstopisec. V Avstriji 
je posebno znan po raznolikem delu ter združevanju ljudskega izročila in jazza, v njegovi glasbi pa 
najdemo tudi elemente funka in soula.
Trio dopolnjujeta Robert Jukič na basovski kitari in Žiga Smrdel na bobnih. Robert Jurič, eden 
najboljših evropskih basistov, skrbi za podlago z basovsko kitaro in piše tudi besedila. Novi v triu je bobnar Žiga Smrdel, ki je kljub mladosti 
odlično odziven in energičen glasbenik. Je eden izmed mladih levov slovenske scene in glasbo popelje v vse smeri – umirjeno, vroče ali funk. 

AVGUST
sobota, 22. 8., ob 20.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

PRAŠNATI 2. DEL
Zasedba: Boštjan Baša – harmonika, Boštjan Rous – saksofon, glas, Luka Ščavničar – kontrabas, 
spremljajoči glas, Andi Sobočan – cimbale, Tomi Došen – boben. 
Prašnati so nekakšni glasbeni arheologi, ki prekopavajo polja in poti glasbenega ustvarjanja 
preteklosti, mu dajejo novo preobleko, a ravno toliko, da zadiši po novem. Iščejo med pozabljeno 
preteklostjo in nostalgijo, a se naslanjajo na všečnost. Pred petimi leti so oblekli prašnati gvant in 
se poigrali s prvimi skladbami. Njihov repertoar je preplet neke starogradske glasbe, svinga, ruskih 
romanc, italijanskih kancon in francoskih šansonov. Še česa, kar je bilo in je lahko spet zanimivo. 
Njihova sestava spominja na neko filmsko glasbo, kjer se vehementni harmoniki pridružujejo seksapilen saksofon, mogočen bas, zgolj eden 
in edini bobenček, od vseh inštrumentov pa gotovo najbolj neobičajne, a za panonsko pokrajino tako zelo značilne in kar malo erotično 
obarvane cimbale – no, njihov zvok. Prašnati imajo vse, kar vas popelje v omamo.

KNJIŽNICA POD ZVEZDAMI na Skritem dvorišču 2020, PiŠK M. Sobota
JULIJ

četrtek, 30. 7., ob 21.00 
Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

BELETRININI TRUBADURJI S TINKARO KOVAČ, literarno-glasbeni večer
Zasedba: Tinkara Kovač – glas/flavta, Julija Fajhtinger – glas/akustična kitara, Giovanni Toffoloni - basovska 
kitara.
Tinkara Kovač bo s svojo intimno akustično zasedbo izvajala repertoar od začetka svoje glasbene poti, ki sega 
v leto 1997, do danes. Giovanni prihaja iz sosednje Italije in je avtor vseh Tinkarinih aktualnih priredb skladb 
na zadnjem albumu ter na koncertih. Julija, ki na koncertih ob Tinkari poje in igra akustično kitaro, je doma 
iz Murske Sobote. Čarobno poletno prizorišče je kot nalašč za to, da se prepustimo zgodbam glasbenikov, ki 
prihajajo s tako različnih koncev in kulturnih ozadij, vendar so v univerzalnem jeziku glasbe zelo povezani. 
Avtorji založbe Beletrina gredo na poletno popotovanje, da bi se na dogodkih po Sloveniji srečali z ljubimi 
bralci. V Knjižnici pod zvezdami bomo gostili Bronjo Žakelj, avtorico literarnega prvenca Belo se pere na 
devetdeset, ki je prejel nagrado za najboljši roman leta – Kresnik 2019. Z njo se bo pogovarjala doc. dr. Eva 
Premk Bogataj.

AVGUST
četrtek, 27. 8., ob 20.00 

Dvorišče Hranilnice 
prekmurskih dobrot

DNEVI POEZIJE IN VINA, literarno-glasbeni večer
Glasba: Neisha – glas/klaviature, Luka Ivanovič – kitara.
Mednarodni pesniški festival Dnevi poezije in vina letos zopet prihaja v goste v Knjižnico pod zvezdami. Obeta se 
pesniško branje mednarodno uveljavljenih pesnikov. Še nikoli ni bila vrhunska mednarodna poezija tako blizu in 
dosegljiva, še nikoli ni njena izjemna moč pritegovala toliko pozornosti poslušalcev in bralcev od blizu in daleč. 
Za glasbeno obogatitev bo poskrbela Neisha ob spremljavi talentiranega kitarista Luka Ivanoviča. Skupaj sta 
odličen in uigran par. Slišali boste lahko Neishine preverjene uspešnice, kot tudi skladbe iz svetovne glasbene 
zakladnice, ki jim Neisha vdahne svojstven pečat. Za epilog pa v duhu festivala obljubljamo vinsko degustacijo 
z lokalnim vinarjem. 


