Družba je bila, je in bo!
Mar ni čudovit občutek, ko nekomu polepšaš dan? Mu iskreno nameniš lepo
besedo ali pogled, mogoče pozdrav? Tega danes, v dobi milenijcev, dobi družbenih omrežij, močno primanjkuje. Tak korak lahko storimo samo takrat, ko imamo
dovolj radi sami sebe, ko za seboj pustimo komplekse, ko smo odkriti, zaupamo
vase in se ne bojimo novih izzivov in ciljev. Na tak način bomo lahko tudi pomagali družbi, saj si bomo lahko med seboj zaupali. Vsaka družba pa je zgrajena na
zaupanju, ki je osnova za medsebojno povezanost.
Družba je temelj vsake kulture. Človek je družbeno bitje in tudi narava vsakega
posameznika je taka, da se razvija, bogati in raste v neki skupnosti, družbi. Namen družbe je, da se iz nje učimo, pridobivamo izkušnje in s tem napredujemo.
Naloga in nenapisana dolžnost vsakega je tudi, da v družbo vlaga ter jo s svojimi
idejami, modrostjo in znanjem bogati in ji daje večjo vrednost. Vedno je tako, da
družba ni idealna, si pa vedno želi priti na čim višjo raven in doseči cilje, vizije in
skupne interese, ki si jih neprestano zastavlja.
Dilema nastane takrat, ko nek člen družbe ne diha z njo, izstopa iz nje, je v njej
»črna ovca«. Če iz nje neprestano samo črpa, si ne zasluži biti del le-te. Nevarnost zanj je, da ga družba izključi. Problem nastaja, ker je v družbah čedalje več
takih členov, zato se skupnosti odtujujejo in členi rahljajo, ljudje se zapirajo sami
vase in v svoje težave. Dandanes se čedalje pogosteje srečujemo ne samo s pojmom, ampak tudi s številnimi primeri egoizma, ki je absolutno nasprotje družbi.
Egoizem in družba nimata osnovnih pogojev, da funkcionirata en z drugim, med
seboj sta si kontradiktorna. Egoizem uničuje družbo, osnova le-tega je koristoljubje, ki ga črpa iz družbe. S tem kvari ugled družbi, jo razdira, tepta njene člane in
uničuje norme in načela, ki si jih je ta zadala.
Če se ozremo še na pozitivno plat, pa je lahko tisti, ki izstopa, gonilo družbe. S
svojimi idejami in večjim vlaganjem vanjo v primerjavi z ostalimi členi jo dviguje,
riše novo pot in ji daje dodano vrednost. Če je ta člen družbe dovolj močan in
prodoren, jo z motivacijami in idejami spodbudi, da napreduje in stopi na višjo
raven. Lep primer družbe, ki je želela stopiti korak naprej, je družba, ki je začela
prirejati Festival Stična. Tradicija se ohranja in letos je na sporedu že devetnajstič.
Ustvarjalci Festivala Stična želimo družbi na lokalni in širši ravni dati nekaj, kar bi
jo obogatilo. Pri izboru programa je bil naš cilj, da v dogajanje vključimo čim bolj
širok spekter glasbe, gledališča, likovne in drugih umetnosti, ki jih boste obiskovalci deležni. Želimo si biti odprta družba, ki ima zastavljene osnovne norme in
načela, vendar sprejemamo, vključujemo in smo odprti za »drugačne« poglede, ki
nam dajo nov izziv in našo družbo dvigujejo. Pri vsem tem se je potrebno zahvaliti
sponzorjem, našim podpornikom in vsem, ki dihate z nami in nam omogočate, da
festival je. Vsako leto bogat in žlahten.
Naj bodo dogodki na festivalu kot majhna darilca od nas, organizatorjev, za vas,
drage obiskovalke in dragi obiskovalci. Ovojni papir, v katerem so darilca, je vsebina te festivalske knjižice. Sama darilca boste lahko odprli, ko se nam boste
pridružili, da bomo lahko skupaj na najbolj pristen način doživeli 19. mednarodni
Festival Stična. Dobrodošli!
Tina Žerovnik
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PREDFESTIVALSKO DOGAJANJE
Sobota, 17. 11. 2018
21.00 Društvo mrtvih pesnikov, 			
Predpremierna turneja Astronavt
pop-rock koncert › Užitkarnica Jama
Petek, 23. 11. 2018
16.00 Glasbeni maraton,
Natečaj Festivala Stična 2018
koncert › Užitkarnica Jama
21.30

Gross upi
etno folk koncert › Užitkarnica Jama

OTVORITEV FESTIVALA
Sobota, 24. 11. 2018
18.00 Ajda Kadunc: Definirano
otvoritev slikarske razstave
Kvartet rogov Akademije za glasbo
Ljubljana
› galerija Muzeja krščanstva na Slovenskem
21.00

Smaal Tokk
rap rock jazz koncert › Užitkarnica Jama

Nedelja, 25. 11. 2018
16.00 Peter Pan, KUD Zarja Trnovlje
otroška gledališka predstava s plesnimi in 		
glasbenimi vložki › Kulturni dom Stična
19.30

Stiška človeška ribica – kako je 250 let
po odmevnem znanstvenem opisu
postala še bolj izjemna in edinstvena
v svetu, Gregor Aljančič in
dr. Peter Trontelj
predavanje › Kulturni dom Stična

Četrtek, 29. 11. 2018
20.00 Rajski Sejšeli, Maja Novak
potopisni večer › Kulturni dom Stična
Petek, 30. 11. 2018
21.30 Lačni Franz
kabaretni rock koncert › Užitkarnica Jama
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Sobota, 1. 12. 2018
20.00 Pokondirena tikva, Amatersko 			
pozorište Mirko Tatalović - Ćira,
Nova Pazova, Srbija
gledališka predstava › Kulturni dom Stična
Nedelja, 2. 12. 2018
16.00 Butalci, Kulturni zavod Kult Ljubljana
otroška gledališka predstava
› Kulturni dom Stična
19.30

Slovenska planinska pot v
rekordnem času, Katja Kegl Vencelj
potopisni večer › Kulturni dom Stična

Četrtek, 6. 12. 2018
20.00 Kostarika, Pura Vida Costa Rica,
Matej Košir
potopisni večer › Kulturni dom Stična
Petek, 7. 12. 2018
19.00 Mi, evropski mrliči, Slovensko
prosvetno društvo Bilka, Bilčovs,
Avstrija
gledališka predstava › Kulturni dom Stična
21.30

Metalsteel
metal koncert › Užitkarnica Jama

TA VESELI DAN KULTURE
Sobota, 8. 12. 2018
19.00 Čedahuči
akustični koncert › Kulturni dom Stična
21.30

Dram, Srbija
rock koncert › Užitkarnica Jama
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Sobota
17. 11. 2018
21.00
pop-rock
koncert
Užitkarnica
Jama

PREDFESTIVALSKO
DOGAJANJE
Društvo mrtvih pesnikov,
Predpremierna turneja
Astronavt
Alan Vitezič – kitara, vokal, Peter Dekleva – kitara,
Boštjan Artiček – klaviature, Tomaž Koncilija – bas,
Marko Zajc – bobni.
Kdo ne pozna novomeške pop-rock skupine Društvo mrtvih pesnikov
(DMP)? Komadi Ti si vse, Rabm, Me že ma, da bi te, Čutm mnoge spomnijo na najstniške dni. V zadnjih 25-ih letih je skupina v zakladnico slovenske popularne glasbe prispevala več kot 50 avtorskih skladb, med
njimi kopico uspešnic, ki si jih požvižgava staro in mlado. Jeseni 2015
je ob 25-letnici delovanja skupine izšel dvojni album 25, na katerega so
DMP uvrstili svoje največje uspešnice, pa tudi nekatere skladbe, ki so
bile iz različnih razlogov medijsko spregledane in bi si po mnenju članov
skupine zaslužile večjo pozornost javnosti. 7. novembra so v prostrana vesolja poslali svoj 8. studijski album. Na njem so skladbe, ki utegnejo preživeti tukajšnji čas in preseči prostor. Predpremierno ga bodo
predstavili 17. novembra v Užitkarnici Jama v Stični.

6 | FESTIVAL STIČNA 2018

Astronavt je konceptualen album, ki raziskuje minljivost življenja na zemlji ter izgubljenost človeka v vesolju. »Smo res sami v vesolju ali še kdo
stanuje tu?« se sprašujejo DMP in preroško napovedujejo pohod človeka v neskončnost medzvezdja. Vsakdo se kdaj počuti kot astronavt,
izgubljen v svojem, lastnem vesolju. Kajne?
Na albumu najdemo dve skladbi, ki sta že radijski uspešnici - Tinta in
pero in Čip, ter Padalo za strah in naslovno Astronavt, ki bosta kot singla
s pripadajočima videospotoma izšli v oktobru in novembru. Na koncertu
pa bodo predstavljene tudi vse nove skladbe in potencialne uspešnice z
novega albuma. Obiskovalci bodo doživeli celostno koncertno izkušnjo
DMP, saj bodo ob predstavitvi skladb z novega albuma lahko uživali tudi
ob uspešnicah Ti si vse, Nebo nad Berlinom, Komu zvoni, 25 in drugih.
DMP najraje svoje skladbe izvajajo v živo, njihov glasbeni izraz pa je z
novim albumom postal še bolj iskren in neposreden. Krmarijo med tršimi
zvoki, akustičnimi napevi in prepoznavnimi intimnimi skladbami, ki so
zaščitni znak skupine.
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Petek
23. 11. 2018
16.00

Glasbeni maraton,
Natečaj Festivala Stična 2018

koncert

Festival Stična in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) spodbujata glasbeni razvoj mladih tudi z organizacijo Glasbenega maratona
in natečajem Festivala Stična. Glasba namreč predstavlja eno najmočnejših identitet vsakega naroda. Zato je ustvarjalnost mladih, nadarjenih
glasbenikov nujna za razvoj glasbene prihodnosti. Tudi slovenske. V ta
namen vsako leto v programski sklop uvrstimo prireditev, na katero se
prijavljajo mlade, inovativne in neuveljavljene slovenske glasbene skupine. Zmagovalec natečaja Festivala Stična ima samostojen koncert v
okviru natečaja Festivala Stična prihodnje leto.

Užitkarnica
Jama
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Sky Diamonds
Maša Zorc - vokal, Armin Kuduzović - bas kitara, bobni,
Tjaša Kersnič - bobni, klaviature, Kaja Šircelj - bobni, klaviature,
Anisa Ferati - kitara, Nika Vujanič - kitara, elektronska tablica.
Glasbena skupina Sky Diamonds deluje že tretje leto. Sestavljajo jo
učenci 6., 7. in 8. razreda OŠ Brinje Grosuplje, ki z veseljem udarjajo
težke rife in nežne melodije ter kombinirajo elektronsko glasbo s klasičnimi rockovskimi inštrumenti. Glasbeni vzorniki skupine so zelo različni,
druži jih ljubezen do glasbe in razbijanje monotonosti osnovnošolskega
življenja.

Barking Jacqueline
Roman Milek – bas, vokal, Luka Gramc – kitare,
Mirsad Šabić – bobni.
Na dveh koncih lovišča v obliki Gallus gallus domesticus so trije glasbeni hominidi podivjano tuhtali, kako glasbena scena doživlja poledenitveni cikel nekakšnih individualnih »abakusnih« glasbenih stvaritev in
kako človečnjakov preprosto ne zanima več klesanje glasbe. Rajši so
fosilizirani v velikih bendih ali, še huje, v birokratskih votlinah, kjer si rutinirano služijo svoje vsakdanje mamutovo stegno. Nikjer več ni zaznati
žara, značilnega za mezolitik, ko so se lovci-nabiralci še shajali v posebno akustičnih jamah in ustvarjali glasbo zaradi glasbe in lepih samic.
Tako globoko so razmišljali o tem, da je vesolje pospešilo evolucijo in
poskrbelo, da se je zgodil dimni signal iz Krškega v Ljubljano. Oktobra
2017 je Roman Milek (Nismo bli mi, S.F.U, Bombastik, Marko Skače,
Fortaste, Justin&#39;s Case) nemudoma zanetil ogenj in z oponašanjem
megafavne Mirsada Šabića povabil k sodelovanju. Mirsad Šabić (igral na
napete živalske kože v Mr.Satisfiction, Alterra, Quod Massacre, Lolita,
1x band, Ali-En, Ego Malfunction, Borghesia, Miladoyka Youneed, SyFy
Band in drugi..) je bil, kot pravi, izredno presenečen nad povabilom, saj
si ni predstavljal, da bi bil kdo pripravljen izumiti kolo, da bi premagal
razdaljo 100 km v eno smer! Roman Milek je torej prišel v Ljubljano, kjer
sta z Mirsadom Šabićem izvedla testni ritual. Takoj je bilo jasno, da je to
pravi volnati mamut! Nemudoma sta začela iskati homo kitariusa. Prenekateri avstralopitek je pripešačil na poskusno vajo, kljubovavši pravremenu in sabljezobim mačkam, vsak s svojim čudovitim ostrorobim ali
zaobljenim zvočilom, na koncu pa se je izkazalo, da je panteon bogov
mesto kitarista namenil Luki Gramcu (Red Fuel, Fortaste, JUŽ&#39;NA),
ki ima ležišče, »O, kamnita sekira!«, skoraj v votlini poleg Romanove,
s katerim se zdaj redno skupaj kotalita v Ljubljano na vaje. In tako gre
prazgodovina naprej …
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Petek
23. 11. 2018
21.30
etno folk
koncert
Užitkarnica
Jama

Gross upi
Ajda Blaževič Arko – violina, Ela Krnc – violina, Jure Malovrh –
violina, Daniel Sami Blažič – violina, Mirjam Zvonar – violina, Mima
Kovačič – violina, Luka Plevnik – kitara, Meta Kovačič – violončelo,
Dora Plantarič – kontrabas, Martin Krnc – kitara,
Polona Udovič – violina.
Gross upi so folk skupina, ki od leta 2008 deluje na glasbeni šoli Grosuplje pod vodstvom prof. Polone Udovič. V njihovem širokem repertoarju,
ki obsega folk glasbo vse od Irske in Skandinavije, preko Slovenije, pa
vse tja do Makedonije, včasih pa se v njem znajde tudi kaka country, jazz
ali klasična skladba, lahko slišimo violine, violo, violončelo, kontrabas,
kitaro, petje in včasih celo tolkala.
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Gross upi redno nastopajo na nastopih v GŠ Grosuplje in na raznih občinskih prireditvah. Nastopili so na številnih koncertih, otvoritvah in podelitvah, med najbolj odmevne pa zagotovo lahko štejemo tri nastope
v Cankarjevem domu v Ljubljani; na dveh od teh so nastopili kot gostje
skupine Terrafolk, z njimi so nastopili na Prešernovem trgu, na festivalu
Carniola v Kranju. Junija 2010 so se udeležili glasbenega tekmovanja
Najstfest v Ljubljani. Prejeli so 2. nagrado na glasbenem maratonu 2010
v Stični, kjer so nastopili tudi leta 2015, jeseni 2011 so organizirali tudi
svoj prvi samostojni koncert, od takrat pa samostojne koncerte organizirajo vsako leto. 1. 4. 2012 so v Jakličevem domu v Vidmu nastopili kot
posebni gostje Pihalnega orkestra GŠ Grosuplje. Dvakrat so nastopali v
oddaji Muzikajeto. Nastopajo tudi v okviru projekta »Jaz sem ti«, nazadnje v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. V lanskem šolskem letu so
zmagali na rock glasbenem maratonu v okviru Festivala Stična. Za nagrado so prejeli celovečerni koncert v okviru letošnjega festivala. Njihovi
nastopi se kar vrstijo, saj vedno dobivajo nova povabila.
Izdali so že tri CD-je, »Music To Go« - »Muzika za na pot«, »Feet The
Music« in »Live«. Skupina s svojo glasbo in pozitivno energijo zabava
ljudi in jih vedno znova navdušuje. Člani pravijo, da najbolj uživajo, če se
publika sprosti in se prepusti glasbi, na kratko, če naredijo ''žur''.
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Sobota
24. 11. 2018
18.00
otvoritev
slikarske
razstave
galerija Muzeja
krščanstva na
Slovenskem

OTVORITEV FESTIVALA
Ajda Kadunc: Definirano
V današnji, navidezno stabilni družbi, je glavno merilo uspeh, skromnost
pa predstavlja odklon. V takšni družbi je odmik od ustaljenih meril nemogoč in nesprejemljiv, posledice norm pa so vidne že v najzgodnejših obdobjih življenja in se kažejo kot močen občutek tesnobe, ki ga
stopnjujejo mediji in oglasi s svojimi sporočili, kaj potrebujemo, da bomo
boljši, uspešnejši in bolj zdravi. Nihče pa se ne ukvarja z posameznikovo
zmožnostjo, da sam usmerja svoj razvoj.
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Slikarko Ajdo Kadunc zanima raziskovanje notranjega nemira, ki je
posledica družbenih norm. Zanima jo lasten odnos do družbeno-ekonomske kontrole, usmerjanja množic in problematiziranja odklonskih čustvenih stanj ter psihičnih motenj. Ajda verjame, da so našteti simptomi
pokazatelj onemogočenega razvoja avtonomnosti in individualnosti ter
niso lastni posamezniku, pač pa sistemu, v katerem živimo.
Slikarska dela raziskujejo številne odkrite in prikrite zahteve, ki smo jim,
če želimo biti normalni, prisiljeni slediti. Avtorica želi s prikazom nefigurativnih oblik, barv in linij poudariti popačenost in skrivenčenost, ki kažeta
na človekovo nemoč in njegov neuspeli poskus izogniti se lagodnosti
bivanja v svetu, polnem dogovorjenih norm, ter polemizirati o pravici in
moči posameznika, da ostane (ne)udeležen pasivni subjekt.

Kvartet rogov Akademije za
glasbo Ljubljana
Sebastijan Buda – rog, Hana Močnik – rog, Gašper Okorn – rog,
Jernej Rotar – rog.
Kvartet rogov Akademije za glasbo deluje pod okriljem profesorja Boštjana Lipovška in asistenta Jožeta Rošerja. Sestavljajo ga tako mlajši
kot tudi starejši študentje Akademije za glasbo v Ljubljani. Kvartet je
nastal v želji po komornem igranju in skupnem muziciranju. Program
sestavljajo po lastni presoji, vsekakor pa ta obsega stile od renesanse
pa vse do glasbe 21. stoletja.
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Sobota
24. 11. 2018
21.00
rap rock jazz
koncert
Užitkarnica
Jama

Smaal Tokk
Smaal Tokk – pridige, Marko Boh - klaviature, spremljevalni glas,
Klemen Kotar - bas kitara, spremljevalni glas, Enos Kugler – bobni.
»Rajši izdam plošču ku domovinu«, pravi Smaal Tokk, »še rajši bi pej mjw
koncertt u Stični. Zrd tega, ku usi vjeju, de če se prebiješ u Stičnu, si bel
bedess ku če bi šow u Njujorkk!«
Smaal Tokk se po uspešni predstavitvi druge plošče odpravlja na koncertno turnejo po Sloveniji. No, na serijo koncertov. Pravzaprav na koncert tu in tam. No, pač na koncert v Stični, kjer bo občinstvo v spremstvu
vrhunskih glasbenikov, ki bi sicer raje igrali ob kakem bolj znanem imenu
slovenske glasbene scene, razveseljeval in razsvetljeval z novimi in starimi pridigarskimi skladbami.
Zdenko Matoz je v Delu zapisal: »Edini pravi primorski hangsta raper je
Smaal Tokk, ki ga igra Marko Bratuš. Ta fiktivni lik na izvrsten pripovedovalsko-glasbeni način secira sebe, predvsem pa svojo okolico in nam
vsem ljube Slovence in Slovenke, pa tudi NeSlovence in NeSlovenke in
tudi druge, ki so še bolj NeSlovenci in NeSlovenke. Ko se je Smaal Tokk
pred dvema letoma pojavil s prvencem Unotisto je bil prava osvežitev domače glasbene, še posebej rapovske, scene. Čeprav igra humornega ciničnega raperja pa je ravno s svojo prostodušno iskrenostjo gotovo eden
najbolj prodornih domačih raperjev. Mogoče »pravi« raperji naj gledajo
nekoliko postrani, vendar je treba priznati, da je na naši sceni kar precej
takih raperjev, ki se pretvarjajo, da so pravi, so pa bistvu le slabi igralci.«
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Nedelja
25. 11. 2018
16.00
otroška
gledališka
predstava s
plesnimi in
glasbenimi
vložki
Kulturni dom
Stična

Peter Pan, KUD Zarja Trnovlje
Avtor - James M. Barrie, prevod in priredba - Polonca Rošer, režija in
scenografija - Žiga Medvešek, vodja predstave in dramaturgija - Urška
Majcen, koreografija - Rade Obradović, asistent koreografije - Silvano
Drpić, kostumografija - Mojca Peter, oblikovalec luči - Vili Pajk, ton - Žan
Krošl, tonski efekti - Mitja Tatarevič, grafična podoba - Urban Pajk, Alex
Slokan, glasba - Rade Obradović, Urška Majcen, pesmi - Milan Gregorčič, izdelava scene - Erih Weissenbach, Vili Pajk, tehnika - Žan Krošl,
Alex Slokan, Urban Pajk, oblikovanje plakata - Rok Šuster, oblikovanje
gledališkega lista - Polonca Rošer, fotografije - Milan Gregorčič.
Peter Pan – Živa Zorko Centrih, Wendi – Laura Mlinar, Jan – Christina
Pogelšek, Mihec – Zara Lukman, Ga. Darling – Gea Skale, G. Darling –
Zala Vrečko, Kapitan Kljuka – Lin Jurak, Ponirek – Neli Kamenšek Zatler,
Kavalir – Ema Špingler, Lepi – Zala Vrečko, Mali – Ula Bagari Banovšek,
Čvekač – Klara Klinc, Očarljivi – Lavra Kolenc, Kodrasti – Zala Zorko
Centrih.
Peter Pan je priljubljena otroška pravljica, ki je v začetku 20. stoletja
nastala izpod peresa škotskega pisatelja Jamesa M. Barrieja. Zgodba
govori o živahnem in prebrisanem dečku s sposobnostjo letenja, ki ne
želi odrasti. Svoje večno otroštvo, polno zanimivih dogodivščin, preživlja
v deželi Nije, kjer je vodja druščine Najdenčkov. V življenju se srečuje z
morskimi deklicami, pirati, Indijanci in vilami, tu pa tam pa spozna tudi
otroke iz resničnega sveta …
Predstava traja 40 minut in je primerna za otroke od 3 let starosti.
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Nedelja
25. 11. 2018
19.30
predavanje
Kulturni dom
Stična

Stiška človeška ribica –
kako je 250 let po odmevnem
znanstvenem opisu postala
še bolj izjemna in edinstvena
v svetu, Gregor Aljančič in
dr. Peter Trontelj
Čeprav človeško ribico iz okolice Stične, najbrž prav iz Vira, omenja že
Valvasor, jo je prvi opisal Joannes A. Scopoli v pismu švedskemu botaniku Karlu Linnéju 3. maja 1762. Pri formalnem opisu vrste pa ga je leta
1768 prehitel dunajski zoolog Joseph N. Laurenti, ki je kratek opis nove
vrste objavil pred 250 leti. Že od takrat velja latinsko ime za to nenavadno
dvoživko – Proteus anguinus.
Najnovejše genetske raziskave človeške ribice ali močerila so pokazale,
da na območju Dinarskega krasa prebiva več različnih vrst. Najredkejša
med njimi je prav stiška, znana le iz Vira pri Stični. O njej vemo zelo malo,
ker je njen življenjski prostor človeku nedostopen. A njena prihodnost je
negotova. Je v rokah ljudi, ki tam živijo.
V 250 in več letih raziskovanja je človeška ribica postal del naše kulture
in identitete. Žal pa danes simbolizira tudi onesnaževanje okolja in s tem
izginjanje podzemeljske biotske raznovrstnosti ter naših virov pitne vode.

Človeške ribice so
kot skrivnostne bele
prikazni v večni temi
kraških podzemnih
voda. Avtor fotografije
je Valter Leban.
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Četrtek
29. 11. 2018
20.00
potopisni večer
Kulturni dom
Stična

Rajski Sejšeli, Maja Novak
»Zakaj pravijo, da na otoku Moyenne straši, zakaj je La Digue moj najljubši
otok na svetu in zakaj pod nobenim pogojem nisem želela jesti karija iz
netopirjevega mesa?«
Pridružite se Maji Novak na popotovanju po Sejšelih, otočju, ki ji je nekaj mesecev predstavljalo dom, saj je tam opravljala delo kot stevardesa na jahti. Potovali bomo po njenih najljubših kotičkih glavnega otoka
Mahe in obiskali najmanjšo prestolnico sveta Victorio in živahno lokalno
tržnico. Prepustili se bomo valovom v mističnem zalivu Police Bay ter se
“mastili” s hobotničnim karijem. Osvežitev od tropske vročine bomo iskali
na vzponih skozi tropski deževni gozd in z vrha prastarih granitnih skal
občudovali poglede na okolico. S katamaranom se bomo nato zapeljali
na prelesten otok La Digue, kjer se čas ustavi! Tam se bomo s kolesom
popeljali do naravnih rezervatov, kjer prebivajo kopenske želve in občudovali koralni podvodni svet.
Maja Novak, Mayita, je popotnica, ki je pričela s samostojnimi potovanji
in delom v tujini pri 19-ih letih. Odpravila se je s trebuhom za kruhom na
dolgo popotovanje samospoznavanja in ustanavljanja svoje kariere. Potovanja v odmaknjene kotičke dežel tretjega sveta je usklajevala z delom
in življenjem med najbogatejšimi na privatnih jahtah. Mayita je avtorica
dveh knjig, aktivno piše popotniške članke, predava in dela na privatnih
jahtah kot glavna stevardesa.
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Petek
30. 11. 2018
21.30
kabaretni
rock koncert
Užitkarnica
Jama

Lačni Franz
Zoran Predin – vokal, Anej Kočevar – bas, Luka Čadež – bobni,
Boštjan Artiček – klaviature, Tine Čas – kitara.
Skupina Lačni Franz se je zbrala 1979 in med naprekinjenim nastopanjem po vseh republikah nekdanje Jugoslavije do leta 1994 posnela 9
albumov in pozneje objavila še 4 kompilacije.
Njihovo izključno avtorsko glasbo je glasbena kritika najprej poimenovala ”kabaretni rock”, danes jih pa opisuje z mednarodno označbo ”hard
indie”. V zimzelenih besedilih lirika Zorana Predina provocira kot ironični
sarkazem, saj nagajivo in nesramno prepleta erotiko s politiko in družbene tabuje s črnim humorjem. Večina besedil je skoraj vedno večpomenska, kar jim daje prepoznavnost in alibi.
Leta 2014 je Zoran Predin, na dolgoletno prigovarjanje publike, spet oživel koncertni program Lačnega Franza in se s štirimi mladimi glasbeniki
podal na koncertno turnejo po klubih vseh večjih mest bivše YU. Prvi posnetek nove zasedbe Jebiveter Junior je presenetil vse, ki so pričakovali
zaspano nostalgijo. Igra se udarno in brezkompromisno.
2016 so posneli album Ladja norcev/Svako dobro, 2017 pa objavili svoj
akustični prvenec Nova nebesa/Akustična pusa. Oba akustična albuma
sta izšala pri največji balkanski založbi Croatia Records (bivši Jugoton),
kar je za slovenski band nedvomno velik dosežek in veliko priznanje.
Akustični koncertni program skupine Lačni Franz z naslovom Nova nebesa/Akustična pusa je izbor pesmi primernih za sedečo publiko. Prepletli so različne glasbene žanre, šanson, gypsy swing in akustični indie
rock, v dve uri nagajivosti, nostalgije in črnega humorja, da skupaj s
publiko na koncertu pričarajo usodi novo doživetje.
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Sobota
1. 12. 2018
20.00
gledališka
predstava
Kulturni dom
Stična

Pokondirena tikva, Amatersko
pozorište Mirko Tatalović Ćira, Nova Pazova, Srbija
Režija, scenografija in adaptacija - Aleksander Bako, Fema,
bogata vdova - Ivana Gatić Grbić, Evica, njena hči - Natalija Mitar,
Femin brat - Milan Dudić, Sara, natakarica - Dijana Vlainić, Dragin
Svetozar Ružičić, berač - Vladimir Vukmirica, Jovan - Jovan
Miljević, Ančica, služkinja - Emilija Deljanin, Vasiljije, Evičin fant
- Nikola Kovačević, razsvetljava - Katarina Dobrevski, zvok - Luka
Pavićević, oblikovanje propagandnega gradiva - Marjan Karavla,
organizatorji in tehnična podpora - Spasoje Milić, Nenad Sladić.
Amatersko gledališče izvira iz Delavnice lepih umetnosti pod vodstvom
Mirka Tatalovića - Čire, ki je delovala od 1992 do 2002, ko je Mirko umrl.
Skupina Mirkovih naslednikov je začela z delom leta 2006 kot dramska
sekcija KUD- a »Mladost« iz Velike Pazove. V znak hvaležnosti in v spomin
na Mirka Tatalovića, je bilo v decembru leta 2011 ustanovljeno gledališče,
ki se imenuje po njem. V šestih letih od nastanka je bilo izvedenih šest
premier odrasle skupine in štiri predstave v izvedbi otroške. Gledališče
ima trideset članov. Dosegli so dobre rezultate na območnih, pokrajinskih
in republiških srečanjih ljubiteljskih gledališč Srbije.
V predstavi Pokondirena tikva Jovan Sterija Popović osramoti glavno junakinjo Femo, ki se hoče prebiti višje v družbene kroge in postati ugledna
dama. Ali ji bo z dragimi oblekami, novim pohištvom ... uspelo?
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Nedelja
2. 12. 2018
16.00

Butalci,
Kulturni zavod Kult Ljubljana

otroška
gledališka
predstava

Avtor - Fran Miličinski, režija - Tatjana Peršuh, Butalci Jernej Čampelj, Žiga Sedmak, Saša Klančnik, Jure Lajovic,
pripovedovalka: Nina Ivanišin, lektorica - Tatjana Stanič,
kostumografija - Tatjana Peršuh, scenografija - Nina Goropečnik,
avtor glasbe - Dejan Markič, izdelava scene - Andrej Franko,
izdelava kostumov - Bojan Vister, Mateja Breznar, Tomaž Urgl.

Kulturni dom
Stična

Butalci so gadje: tisto leto, ko sta bili dve kravi za en par so se Butalci
skregali s pametjo, pa so zmagali Butalci - kaj pa mislite! - in ne pamet.
Butalci je naslov zbirke humoresk pisatelja Frana Milčinskega. Objavljal
jih je v raznih časopisih, kot zbirka pa so izšli po njegovi smrti. Zgodbe o
Butalcih, ki jih je Milčinski pisal zato, da bi bile bralcem v zabavo, so nastajale že pred stoletjem, vendar jih je čas ohranil in uvrstil med klasična
besedila, ki jih vsi poznamo. Avtor je sprva svoje duhovite zgodbe o dogajanju v vasi Butale, ki ji pravijo mesto, pisal z mislijo na mlajšo publiko,
čeprav so namenjene kar najširšemu krogu bralcev.
Predstava traja 45 minut in je primerna za otroke od 4. leta starosti.
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Nedelja
2. 12. 2018
19.30
potopisni večer
Kulturni dom
Stična

Slovenska planinska pot v
rekordnem času, Katja Kegl
Vencelj
Slovenska planinska pot (SPP) je s Knafelčevo markacijo in enico ob
markaciji označena pot, ki se začne v Mariboru in konča na Debelem
Rtiču. Poteka čez Pohorje, Kamniško Savinjske Alpe, Karavanke, Julijske
Alpe, Idrijsko Cerkljansko hribovje do Krasa ter morja. Dolga je 600 km,
premagati je treba okrog 45.000 višinskih metrov vzponov in prav toliko
spustov. Katja Kegl Vencelj, ultratekačica iz Šentvida pri Stični, se je poti
lotila v enem zamahu in za njo potrebovala 8 dni, 23 ur in 26 minut. S
planinsko hojo in normalnim spancem ponoči pohodnik zanjo sicer potrebuje 28 dni. Katja nam bo predstavila tudi nekaj svojih izkušenj iz raznih
ultratekov, daljših od 100 km, katerih se udeležuje pri nas in v tujini, ter
svoje tekaško pohodniško popotovanje po Slovenski planinski poti, na
kateri so jo spremljali mož Toni, prijatelja Tadeja in Ivo iz Zagreba ter številni drugi tekači na posameznih etapah.
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Četrtek
6. 12. 2018
20.00
potopisni večer
Kulturni dom
Stična

Kostarika, Pura Vida Costa
Rica, Matej Košir
Avanturistična, nepozabna, preprosto čudovita je le nekaj besed, ki označujejo srednjeameriško državo Kostariko, deželo vulkanov in naravnih lepot. Costa Rica pomeni bogata obala in že Krištof Kolumb je vedel, kako
poimenovati ta neoskrunjen raj na našem planetu, kjer se prepletajo različne pokrajine, mikroklime, čudovita flora in favna. Država, ki se razteza
med Atlantikom na vzhodu ter Tihim oceanom na zahodu, je dežela z
najbolj cvetočim eko-turizmom na svetu in njen največji ponos so zagotovo številni zaščiteni naravni parki, ki obsegajo kar tretjino države. Pura
Vida Costa Rica!
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Petek
7. 12. 2018
19.00
gledališka
predstava
Kulturni dom
Stična

Mi, evropski mrliči,
Slovensko prosvetno društvo
Bilka, Bilčovs, Avstrija
Avtor - Simona Semenič, režija - Sebastjan Starič, glasba - Dejan Došlo,
Ana – Marija Ogris – Martič, Leonard Krušic, Rok Selan, Erik Selan.
Zakaj se ne bi po vsej Evropi poročili ženska z žensko in moški z moškim?
Čokolada brez kalorij?
Dejstvo je, da nobenemu ne moreš več verjeti!
Pitje alkohola brez mačka?
Zakaj ni šole brez ocen?
Mesto ponuja več kot vas.
Počasen internet v šolah.
Uničevanje majhnega trga je kruta resnica.
Zahtevam obvezno darovanje organov!
Zaradi šole ne morem več trenirati ping ponga.
Ogorčen sem, da župniki posiljujejo otroke.
Če si drugačen, te družba izključuje.
V šolskem sistemu ne moreš razvijati talentov.
Predstava igra v Evropi. Pokaže vsakdanjost. Vsakdanje težave. Vsakdanje ravnanje s svojim življenjem. S svojimi željami. S svojimi potrebami. S
svojimi naklonjenostmi. Enim gre dobro, drugim slabo. Cinično in nihilistično besedilo slovenske avtorice Simone Semenič.
Mladinska gledališka skupina Bilčovs je mešanica igralcev dveh skupin,
ki so poleg študija hoteli nadeljevati z delovanjem v gledališču. Trije igralci
in ena igralka sestavljajo motivirano skupino, ki to leto prvič nastopajo v
tej formaciji. Letošnja predstava se je začela poleti v Ankaranu, kjer imajo
gledališke skupine iz Koroške cel teden možnost za intenzivne vaje.
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Gledališče ima v Slovenskem Prosvetnem Društvu Bilka Bilčovs dolgo
tradicijo in je važen steber mladinskega ter otroškega dela udejstvovanja.
Poleg mladinske skupine imajo mlajšo ter otroško skupino, ki vsako leto
pripravijo novo predstavo. S Stično je kraj iz Roža povezan že preko dela
naših očetov med njihovim študijem na kmetijah na Koroškem, na področja gledališča pa uspešno sodelujemo že preko deset let.

Petek
7. 12. 2018
21.30
metal koncert
Užitkarnica
Jama

Metalsteel
Benjamin Kic – kitara, vokal, Rok Tomšič – kitara,
Matej Sušnik – bas, Daša Trampuš – bobni.
Metalsteel so kot otroci desetletje in pol nazaj začeli odraščati ob svoji viziji heavy metala. Danes so vodilna slovenska heavy metal institucija z lastno
identiteto, ki v svojem izrazu združuje surovo agresijo z melodičnimi aranžmaji. Rezultat tega je udaren heavy metal s progresivnimi elementi, katerega
so doslej manifestirali na sedmih albumih, še najbolj dovršeno in ostro pa na
zadnjem albumu “Beyond The Stars”. Gre za konceptualen album, ki govori o
prihodu nezemeljske civilizacije na Zemljo, da bi le-ta dvignila duhovno zavest
človeštva in poskrbela za novo evolucijsko stopnjo človeka. Album so člani
skupine snemali hkrati, česar se poslužujejo le redki glasbeniki. Skupina prav
tako sodeluje z ameriškim pevcem Jamesom Rivero (Helstar, Malice, Seven
Witches, Distant Thunder), s katerim se vsako leto odpravijo na turnejo po
evropskih državah. Metalsteel so poleg nastopanja po evropskih odrih tudi
prva slovenska metal skupina, ki je nastopila s simfoničnim orkestrom na državni prireditvi v Cankarjevem domu, igrala slovenskim žrtvam holokavsta ter
nastopila v reklami za Toyoto, v kateri je bila uporabljena tudi skladba skupine.
Napisali in posneli so tudi uradno himno za festival Metaldays 2015.
Metalsteel se z novim albumom Beyond The Stars dvigajo med neznane galaksije in zopet dokazujejo, da tudi mlajša generacija goji pristen in iskren metal!
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Sobota
8. 12. 2018
19.00
akustični
koncert
Kulturni dom
Stična

TA VESELI DAN KULTURE
Čedahuči
Blaž Učakar - glas, akustične kitare, električna basovska kitara,
pianino, hammond orgle, harmonika, sintetizatorji in perkusije,
Matjaž Jakin - glas, električne kitare in banjo, Danijel Bogataj glas, violina, mandolina, hammond orgle in perkusije, Romana
Prosenc - glas, Miha Nagode - klarinet, harmonika in hammond
orgle, Miha Lampe - kontrabas in električne basovske kitare, Jure
Maček - bobni, tolkala in perkusije.
Slovenski folksterji, kot so jih poimenovali novinarji, zadnjih pet let ustvarjajo avtorsko glasbo in so v tem času odigrali preko 150 koncertov. Žanrsko se ne omejujejo, trenutno pa sta glavna gradnika značilnega zvoka
skupine večglasje in akustičen zvok. Do sedaj so izdali dva albuma. V
aprilu 2013 so izdali svojo predstavitveno malo ploščo Čedahuči EP in
drugega v LP formatu, na katerem je 10 pesmi, z naslovom Severnica.
Vsa besedila so napisana v slovenskem jeziku, njihov avtor je kitarist in
glavni vokalist Blaž Učakar. Za skupino je predvsem pomembno, da se
avtorsko in aranžmajsko razvija ter se ne obremenjuje s slogom, pač pa
le s tem, da v glasbi, ki jo izvaja, tudi uživa. Da bi v njej uživala še publika,
je velika želja in motivacija vseh članov skupine. Čedahučiji želijo domači
glasbeni javnosti ponuditi kvalitetno glasbo, ki bi preživela preizkus časa
in našla svoj prostor med glasbenimi ljubitelji po vsej Sloveniji. Skupina
tesno sodeluje z Galom Gjurinom, Severo Gjurin, Andražem Gartnerjem
in skupino 2B, ki so del iste glasbene družine v diskografski hiši HAD.
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Trenutna sedemčlanska zasedba pesmi z albuma na koncertih že igra
in tokrat pripravljajo koncerta z razširjeno zasedbo kot praznovanje ob
rojstvu novega albuma Svetilnik. Od Severnice do Svetilnika je preteklo kar nekaj svetlobe in Čedahučiji opisujejo nov album kot glasbeno
spremljavo za najbolj zavito pot, za katero ni potrebno iti nikamor - za
potovanje vase. Na njem so zbrane pesmi, ki so nastajale zadnja štiri leta,
in komaj čakajo, da jih doživite tudi vi. Kot zanimivost velja omeniti, da
so celoten album posneli na uglasitvi A = 432 Hz. Čedahučiji so album
ustvarjali v svojem studiu, katerega so uredili sami in ga imenujejo Čedaplac. Pravijo, da gre za čaroben prostor, ki predstavlja njihov glasbeni
tempelj, v katerem vadijo in snemajo.

Sobota
8. 12. 2018
21.30
rock koncert
Užitkarnica
Jama

Dram, Srbija
Stefan Aćimović - kitare, vokal, Marko Arizanović - klaviature,
vokal, Branko - Bane Dimitrijević - bas kitare, vokal, Pavle Savićbobni, vokal, Jovan Jocić (Danilo Nikodinovski) – tonski mojster,
Radenko Aćimović – asistent, Zlatko Jošić - poslovni kontakti.
Skupina Dram obstajala od maja 2017 in njihov glasbeni slog opredeljujejo kot kombinacijo blue-eyed soula, popa in ameriškega roots rocka.
Njihovi glasbeni vzorniki so Chet Faker, Matt Corby, Ed Sheeran, Kaleo
in drugi.
Dram trenutno na nastopih izvaja kombinacijo avtorskega materiala in
nestandardnih priredb tujih izvajalev. Zaradi sijajnih nastopov imajo status koncertne atrakcije v Beogradu.
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Predprodaja vstopnic:
Knjižnica Ivančna Gorica,
Užitkarnica Jama,
Kulturni dom Stična (1 uro pred prireditvijo).
Rezervacija vstopnic:
info@kd-sticna.si,
040 525 280 (Tina).
Rezervirane vstopnice je treba dvigniti najkasneje 30 minut pred
začetkom dogodka. Za rezervirane vstopnice velja cena na dan
dogodka.
Informacije:
031 289 351, 031 669 616, 040 525 280
www.festival-sticna.si,
www.kd-sticna.si,
info@kd-sticna.si.
Organizator:
Kulturno društvo Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica.
Glasbeni maraton in Natečaj Festivala Stična 2018 je organiziran v sodelovanju z JSKD OI Ivančna Gorica. Galerijski del Festivala Stična 2018 je pripravljen v sodelovanju z Muzejem krščanstva na Slovenskem. Ta veseli dan
kulture se bo odvil v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica in ZKD občine
Ivančna Gorica. Dogodki festivala, ki se dogajajo v Užitkarnici Jama, so organizirani v sodelovanju z Užitkarnico Jama.
Dijaki, študentje in upokojenci imajo 20 % popust na cene vstopnic prireditev
Festivala Stična 2018. Popust ne velja za predprodajo vstopnic.
Vsi, ki bodo prišli v Knjižnico Ivančna Gorica s tem biltenom v času Festivala
Stična 2018, so upravičeni do ene brezplačne letne članarine. Izpostava knjižnice v Stični je odprta vsak četrtek od 13. do 15. ure.
Kulturno društvo Stična se zahvaljuje Občini Ivančna Gorica, Muzeju krščanstva na Slovenskem in Cistercijanski opatiji Stična za podporo in pomoč pri
organizaciji vseh devetnajstih Festivalov Stična. Za podporo in prostor za
izvedbo koncertov se zahvaljujemo Užitkarnici Jama. Prav tako se zahvaljujemo Knjižnici Ivančna Gorica in vsem, ki so pripomogli k utelešenju Festivala
Stična 2018. Pri tem je posebna hvaležnost namenjena vsem donatorjem in
sponzorjem, ki nam vsa leta stojijo ob strani in brez katerih Festivala Stična
ne bi bilo.
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Uredili: Neža Mikelj, Mik Lampret in Tina Žerovnik
Lektorirali: Meta Žavbi Mrak, Leonida Domajnko
Oblikovala: Polona Kastelic
Naklada: 600 izvodov

01 7869 402

ALTRIS D.O.O. | BALDAHINI.SI | CVETLIČARNA BRANKA | DANA MIRNA D.D. | ELSTAB D.O.O.
FRIZERSKI SALON BOMAX | FRIZERSKI SALON JELKA KAMNIKAR | INIS MATJAŽ GOJAK S.P.
JANEZ ROGELJ S.P. | JSKD OI IVANČNA GORICA | KALIT D.O.O. | KORLE D.O.O. | KS STIČNA
KZ STIČNA Z.O.O. | LAMAS D.O.O. | MELODIJA GLASBILA D.O.O. | MIZARSTVO SAMO KAVŠEK S.P.
NOEMA COOPERATING D.O.O. | OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA IVANČNA GORICA
PIZZERIA KEGELJČEK, ROBERT KUTNAR S.P. | PREVENTIM D.O.O. | SAMASTUR D.O.O.
SENČILA OVEN, TOMAŽ OVEN S.P. | SIR-PAK D.O.O.

