






4 | FESTIVAL STIČNA 2019

Festival Stična v letošnjem letu obeležuje svojo dvajseto inkarnacijo. 
Poleti leta 2000 smo v Kulturnem društvu Stična sanjarili o velikem do-
godku, ki bi zaznamoval širši kulturni prostor in dvignil nivo delovanja 
našega društva. Rodila se je ideja o festivalu, v okviru katerega bi se sre-
čevala kakovostna ljubiteljska in profesionalna ustvarjalnost v najširšem 
pomenu besede, in s pomočjo katerega bi širili naša obzorja, izpopol-
njevali našo ustvarjalnost ter pletli mrežo kulturnih partnerstev. Jeseni je 
festival ugledal luč sveta v obliki dvajsetih dogodkov s področja glasbe, 
gledališča in likovne umetnosti, dodali pa smo mu tudi izobraževalno 
noto v obliki različnih delavnic, literarnih večerov in potopisnih preda-
vanj. Leta 2006 je festival postal mednarodni in s tem prepoznaven tudi 
v tujih kulturnih prostorih.

V okviru Festivala Stična se je do zdaj zvrstilo več kot štiristo kulturnih 
in izobraževalnih dogodkov, na katerih se je predstavljalo preko tri tisoč 
glasbenih, gledaliških, plesnih, likovnih, literarnih, multimedijskih in dru-
gih umetnikov, na festivalu pa smo gostili več kot 50.000 obiskovalcev.  
V tej gmoti kulture so se odpirali novi svetovi, spreminjale človeške poti, 
spletlo se je mnogo močnih vezi, zgodili so se spontani performansi … 
Festival Stična je veliko pripomogel tudi k razvoju Kulturnega društva 
Stična. Ob nastanku festivala je v gledališki sekciji delovalo okoli pet-
najst članov. Danes ima društvo poleg odrasle in otroške gledališke sku-
pine tudi dve pevski sekciji, otroško folklorno skupino, godalni orkester, 
big band ter etno skupino Gross upi. V njih je trenutno aktivnih preko 
sto članov. Od leta 2000 pa se je v društvu zvrstilo preko štiristo članov, 
nekateri izmed njih so postali prepoznavni profesionalni umetniki. Le-
tno v Stični organiziramo preko štirideset kulturnih dogodkov, člani pa 
se vključujejo tudi v širše družbene aktivnosti ter prostovoljne akcije v 
kraju. Glede na število dejavnosti, članov in prireditev ter glede na ka-
kovost delovanja, ki jo potrjujejo številna gostovanja v Sloveniji in tujini 
ter mnoge domače ter tuje nagrade, sodi društvo med največja in najbolj 
kakovostna društva v Sloveniji.

Vsi Festivali Stična so nastali na podlagi neskončnega entuziazma 
mladih, ki se je dotaknil in je našel posluh pravih ljudi, ki so s svojim 
znanjem, dostopom do virov in moralno podporo vedno dodali manj-
kajoče kamne v mozaik festivala. Skupaj z nami so ustvarjali vrednote 
kreativnosti, vzajemnosti, strpnosti in življenjskega optimizma. Pri tem 
smo lahko čutili željo po nesebični pomoči in le upamo lahko, da smo 
s svojimi prizadevanji upravičili njihovo zaupanje, da smo se od njih 
naučili prave mere altruizma in da bomo v prihodnje znali tudi sami 

20 let
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podpreti podobna hotenja. V tem trenutku pa lahko vsem, ki ste ka-
kor koli pripomogli k izvedbi katerega koli Festivala Stična, rečemo le 
ISKRENA HVALA.

Svet se je v dvajsetih letih skoraj obrnil na glavo. Globalizacija, di-
gitalizacija, veliki pretresi v ekonomskem sistemu, nadaljevanje 
nebrzdanega kapitalizma, radikalizacija, zapiranje mej ter strah pred 
drugačnostjo, zapiranje v samozadostnost, populizmi … so močno 
predrugačili posameznika ter družbene odnose. Življenje v virtualnem 
svetu je ljudi odtujilo od drugih ljudi, namesto da bi jih neprestana po-
vezanost zbližala. Odnosi vse bolj postajajo instantni, plitvi, temelječi 
le na koristih, ki jih prinašajo. Vse manj je posluha za stiske soljudi, za 
razumevanje njihove drugačnosti. Čeprav ravno tehnološki napredek v 
naše življenje približuje drugačnost, mu v naših dejanjih nismo priprav-
ljeni ali sposobni slediti. Festival Stična pa vztraja v svoji izvorni podobi 
ter dokazuje, da morda le umetnost lahko kljubuje času in družbenim 
pretresom ter ohranja svojo prvobitnost in neomadeževanost.

Program jubilejnega Festivala Stična je sestavljen iz vrhunskih umetnin 
in njihovih izvajalcev, ki so se v Stični že predstavljali, in so s svojimi 
nastopi pustili žlahten pečat ter s katerimi smo stkali pristne vezi. Poleg 
tega predstavljamo ustvarjalce, ki so svoje začetne korake delali na 
naših odrih in so nato postali prepoznavni v širšem okolju. V goste smo 
povabili tuje skupine, s katerimi smo tudi s pomočjo festivala vzposta-
vili dolgoročno partnerstvo. Ker pa je s festivalom raslo in se razvijalo 
tudi Kulturno društvo Stična, je pomemben del programa namenjen 
domači ustvarjalnosti. Programska shema festivala zaobjema širok 
spekter umetnosti različnih oblik in estetik, še večjo pozornost pa smo 
namenili našim najmlajšim obiskovalcem. S tem želimo promovirati po-
membnost ustvarjalnosti za človekov osebnostni razvoj ter krepiti bazo 
ustvarjalcev v domačem okolju. In iz te mešanice je nastala program-
ska tvarina 20. Festivala Stična, ki vam jo ponosno predstavljamo v 
upanju, da nas vsaj za trenutek odpelje iz ozkosti vsakdana ter prestavi 
v čarobni svet umetnosti.

Vabljeni torej, da se pridružite festivalskemu vrtiljaku ter praznovanju 
ustvarjalnosti, estetike, različnosti, radovednosti, entuziazma, prosto-
voljstva, sodelovanja, vzajemnosti in pozitivne energije.

Mik Lampret
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PREDFESTIVALSKO DOGAJANJE
Petek, 15. 11. 2019
20.00 Slovenec sem, koncert združenega pevskega zbora  
	 Okteta	fantov	KD	Stična,	Moškega	pevskega	zbora		
	 Vidovo	in	Moškega	pevskega	zbora	Lubnik	iz	Škofje		
	 Loke,	dirigent	Urban	Tozon	 
 koncert › Kulturni dom Stična

Sobota, 16. 11. 2019
19.00	 20	let	Festivala	Stična,	Tina	Rus,	Klemen	Ceglar,		
	 Miran	Tomaševič	
 otvoritev fotografske razstave › Kulturni dom Stična

19.00	 Vlado	Kreslin, 
 koncert › Kulturni dom Stična

Petek, 22. 11. 2019
16.00	 Glasbeni	maraton	in	Natečaj	Festivala	Stična	2019	
 koncert › Užitkarnica Jama

21.30	 Barking	Jacqueline
 rock koncert › Užitkarnica Jama

OTVORITEV FESTIVALA
Sobota, 23. 11. 2019
09.00	 Glina	in	prsti,	Marjeta	Baša
 ustvarjalna delavnica za otroke od 5 let dalje 
 › Kulturni dom Stična

18.00	 Jože	Trontelj,	retrospektivna razstava 
 › galerija Muzeja krščanstva na Slovenskem
	 Gross	upi,	etno	skupina	Kulturnega	društva	Stična

19.30	 Godalni	orkester	KD	Stična,	solist	Mak	Muni	Mihevc,		
	 klavir,	umetniška vodja in dirigentka	Polona	Udovič
 koncert › Opatova kapela Cistercijanske opatije Stična

Nedelja, 24. 11. 2019
16.00	 Boj	na	zelenjavnem	vrtu,	Drzne	in	lepi,	Kulturno		
	 društvo	Stična,	
 otroška gledališka predstava › Kulturni dom Stična

19.30	 Južna	Sibirija,	Ksenija	Čermelj
 potopisni večer › Kulturni dom Stična

Četrtek, 28. 11. 2019
20.00	 Celosten	pristop	k	spoznavanju	sebe	in	drugih,	
	 dr.	Mateja	Centa,	Metka	Valič	
 izkustvena delavnica › Kulturni dom Stična
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Petek, 29. 11. 2019
21.30	 Murat	&	Jose
 hip – hop koncert › Užitkarnica Jama

Sobota, 30. 11. 2019
9:00	 Klemen	Janežič,	gledališka delavnica za otroke 
 od 5 let dalje › Kulturni dom Stična

19.00	 Srpsko	crkveno	pjevačko	društvo	Srbadija,	Bijeljina,		
	 BiH,	MePZ	Zborallica
 koncert › Kulturni dom Stična

21.30	 B.T.K.,	Panic	Stricken 
 rock koncert › Užitkarnica Jama

Nedelja, 1. 12. 2019
16.00	 Mali	modri	in	mali	rumeni,	
	 Lutkovno	gledališče	Maribor
 otroška gledališka predstava › Kulturni dom Stična

19.30	 Tibet	–	streha	sveta,	Matej	Košir	
 potopisni večer › Kulturni dom Stična

Četrtek, 5. 12. 2019
20.00	 Evforija,	233	kilometrov	Pirenejev	ob	poti	do	morja,		
	 Petra	Vladimirov	
 literarno potopisni večer › Kulturni dom Stična

Petek, 6. 12. 2019
19.00	 Vse	o	ženskah,	Amatersko	pozorište	
	 Mirko	Tatalović	-	Ćira,	Nova	Pazova,	Srbija
 komedija › Kulturni dom Stična

21.30	 Prismojeni	profesorji	bluesa
 blues koncert › Užitkarnica Jama

TA VESELI DAN KULTURE
Sobota, 7. 12. 2019 
09.00	 Barbara	Tekavec,	plesno gledališka delavnica za otroke  
 od 5 let dalje › Kulturni dom Stična

19.00	 Jure	Ivanušič,	Kabaret
 koncertno gledališki performans › Kulturni dom Stična

21.30	 Lumberjack,	Zgrešeni	primeri	
 rock koncert › Užitkarnica Jama
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Petek
15. 11. 2019

20.00

koncert 
združenega 

pevskega 
zbora 

Kulturni dom 
Stična

PREDFESTIVALSKO 
DOGAJANJE 

Slovenec sem

Oktet fantov KD Stična, Moški pevskI zbor Vidovo in Moški pevski 
zbor Lubnik iz Škofje Loke, dirigent Urban Tozon.

Kako se je začel ad hoc projekt? Vinko Cankar, ki sicer prepeva v me-
šanem pevskem zboru Lubnik iz Škofje Loke, je na poti s tekmovanja 
v Toskani na avtobusu dal pobudo za nastop v Volčjem Gradu, kamor 
rad zahaja. Vsi prisotni smo idejo navdušeno pozdravili ter jo zorili med 
pevskimi počitnicami. Želja po moškem petju je kmalu naredila svoje. 
Fantje mešanega pevskega zbora Lubnik so »lepši« del pustili doma, 
zborovodja Urban Tozon pa je k sodelovanju povabil še dve moški pev-
ski skupini, ki ju vodi, in sicer Oktet fantov iz Stične in MoPZ KD Vidovo 
iz Šentvida pri Stični. Lani so navdušili poslušalce v Volčjem Gradu in 
Šentvidu pri Stični, letos pa se nam bodo predstavili tudi v Stični.

Moški del mešanega pevskega zbora Lubnik
Mešani pevski zbor Lubnik, katerega moški del sodeluje na koncertu, 
je lani praznoval 40. obletnico neprekinjenega delovanja. Zbor je usta-
novil in prvih dvajset let uspešno vodil priznani škofjeloški glasbenik 
Tomaž Tozon, nasledil ga je nekdanji pevec zbora Andrej Žagar, ki je 
zbor vodil nadaljnjih deset let. V zadnjih desetih letih je zbor uspešno 
vodil Urban Tozon, ki se je z letošnjim letom poslovil od vodenja zbora.
V vsem času svojega delovanja so člani zbora stremeli k približevanju 
vokalne glasbe čim širšemu krogu ljudi, kar jim je uspevalo z aktivnim 
udejstvovanjem, tako v lokalnem okolju kot izven slovenskih meja. Z 
veseljem so se odzvali povabilom slovenskih izseljencev in poskrbeli 
za širjenje slovenskih skladb izven slovenskih meja. 

V novembru 2017 so se udeležili mednarodnega tekmovanja pevskih 
zborov Praga Cantat v Pragi na Češkem, kjer so v konkurenci zborov s 
celega sveta tekmovali in prejeli bronasto priznanje. V letu 2018 so se 
udeležili mednarodnega festivala Corale Internazionale »Cantat in Tos-
cana« v Montecatini termah v Italiji, kjer so bili proglašeni za najboljši 
zbor festivala. 

Glede na to, da ima zbor že kar nekaj desetletno zgodovino, si štejejo v 
posebno čast dejstvo, da so v zboru še vedno aktivni tudi nekateri nje-
govi ustanovni člani, ki pa si želijo, da tudi po njihovem odhodu iz zbora 
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njihova mesta ne ostanejo prazna, ampak da jih zasedejo predstavniki 
mlajše generacije in s tem omogočijo nadaljnje glasbeno poustvarjanje.

MoPZ KD Vidovo
Moški pevski zbor Vidovo, ki deluje v sklopu KD Vidovo, je bil usta-
novljen leta 1968 in je preteklo leto praznoval petdesetletnico svojega 
delovanja. Vsakoletno pripravlja samostojne koncerte, se udeležuje 
območnih srečanj ter gostuje na koncertih drugih glasbenih zasedb po 
Sloveniji. Sodeluje pri organizaciji Srečanja pevskih zborov Šentvidov 
Slovenije ter Tabora slovenskih pevskih zborov v Šentvidu pri Stični. 
Pot jih večkrat zanese tudi v tujino, kjer gostujejo pri slovenskih zamej-
cih in sodelujejo na mednarodnih festivalih.

Oktet fantov Kulturnega društva Stična
Oktet fantov Kulturnega društva Stična je prvič nastopil 4. maja 2004 
z namenom, da ohrani moško petje in slovensko pesem v domačem 
kraju. Od takrat z manjšimi nihanji deluje nepretrgoma že 15. leto. Pred 
dvema letoma je vodenje skupine prevzel Urban Tozon, ki je v skupino 
prinesel nov zagon. Zasedba se je močno prevetrila in danes nastopa 
le en pevec iz prvotne zasedbe. Oktet fantov Kulturnega društva Stična 
rad prepeva predvsem slovenske ljudske in umetne pesmi, s katerimi 
se predstavlja na samostojnih koncertih, območnih srečanjih ter ob 
drugih priložnostnih nastopih. Lani je uspešno predstavljal Slovenijo 
v Bruslju.
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Sobota
16. 11. 2019

19.00

otvoritev 
fotografske 

razstave

Kulturni dom 
Stična

20 let Festivala Stična,
Tina Rus, Klemen Ceglar, 
Miran Tomaševič

Jubilej Festivala Stična je tudi priložnost za razstavo fotografij, ki so na 
dogodkih nastajale tekom dolgih dvajsetih let. Festivalski fotografi Tina 
Rus, Klemen Ceglar in Miran Tomaševič so skozi objektiv bili in so še 
pomembni pričevalci pestrega stiškega dogajanja. Brez njih bi veliko 
podob odšlo v pozabo, zato smo jim organizatorji za njihov prispevek k 
ovekovečenju dogajanja iskreno hvaležni.

Tina Rus je pričela aktivno sodelovati pri projektu Festivala Stičan leta 
2006, ko je bila povabljena k fotografiranju sedmega Festivala Stična. 
Fotografiranje festivalskih dogodkov ji je pomenilo kaljenje v fotografskih 
vodah, pred njenim objektivom se je znašlo lepo število gledališčnikov, 
glasbenikov in drugih umetnikov. Desetletje fotografiranja v Kulturnem 
društvu Stična je prineslo lepa prijateljstva, nove priložnosti, nova znanja 
in nove razsežnosti. Iz ljubezni do fotografije pa je rasla tudi ljubezen do 
gledališča in koncertov in še danes sta to dve od njenih ljubših zvrsti 
fotografije. 
 
Klemen Ceglar je ljubitelj kulture, glasbe in druženja. Na vseh teh poto-
vanjih se je razvila ljubezen do spontane fotografije, ki iz leta v leto raste 
in se razvija.

Miran Tomaševič s fotografijo izraža svoja razmišljanja, odnos in stališča 
do družbe, zanima ga fotografija kot koncept, ki med procesom nastaja-
nja ponuja umetniku razumeti oziroma postavljati prava vprašanja.

Tina Rus Klemen Ceglar Miran Tomaševič
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Sobota
16. 11. 2019

19.00

koncert

Kulturni dom 
Stična

Vlado Kreslin

Vlado Kreslin je rojen 29. 11. 1953 v Beltincih. Z glasbo je začel kot 
bobnar v lokalnem ansamblu Apollo leta 1970. Od takrat do leta 1980 je 
kot pevec nastopal z bendi Špirit III, Zodiac, Horizont, Sanje in Avantura. 
Leta 1980 je s skladbo Dan neskončnih sanj zmagal na Slovenski po-
pevki. Kmalu po tem se je priključil bendu Martin Krpan, ki je leta 1991, 
po nastopu pred Bob Dylanom na ljubljanskem stadionu, razpadel. 
Martin Krpan je »odpiral« koncerte Roryja Gallagherja, R.E.M, Michaela 
Chapmana in dvakrat Boba Dylana.

Konec osemdesetih se je Kreslin pričel glasbeno družiti s starejšimi god-
ci iz rojstnih Beltincev – Beltinško bando. Posvetil se je ljudski godbi 
in povzročil pravi preporod etno glasbe in njenega dojemanja na Slo-

venskem. Ljudsko glasbo je približal mlajšim 
generacijam in povzročil, »da so ljudje upali 
spregovoriti v lastnem narečju«. Z bandom 
Mali bogovi, ki je nastal v začetku devetdese-
tih let, in Beltinško bando, je Kreslin na odrih in 
nosilcih zvoka združil – in še združuje – včeraj 
in danes, lokalno in globalno. V Beltinški bandi 
deluje zdaj že druga in tretja generacija ljud-
skih muzikantov, najstarejši pa je Vladov oče, 
92-letni Milan.

Vlado pogosto sodeluje z mlajšimi slovenskimi 
in s priznanimi tujim glasbeniki (Allan Taylor, 
The Walkabouts, Rade Šerbedžija, Parni valjak, 
Siddharta, Hans Theessink, Vlatko Stefanovski, 
Chris Eckman, Damir Imamović, Dubliners, Se-

vera in Gal Gjurin, Balkan Boys, Antonella Ruggiero, Barcelona Klezmer 
and Gipsy Orchestra, Ferus Mustafov, Freres Guisse …), preskakuje glas-
bene in državne meje in ruši tabuje, kot je lepo opisal reški Novi list: »Vlado 
Kreslin nikdar ni dovolil, da meje na Rupi, Uni, Bregani in Drini postanejo 
tudi meje v njegovi glavi.« Izdal je že petindvajset albumov z avtorsko glas-
bo, nekaj pesniških zbirk, nastopal na filmu in v gledališču kot avtor glasbe 
in kot igralec.

Številne njegove pesmi so skoraj ponarodele, nekatere pa so posta-
le navdih za romane, celovečerne filme in diplomske naloge. Je član 
Društva slovenskih pisateljev.

»Ko človek posluša Kreslinove pesmi, se mu zdi, da so folk, blues in rock 
izumili Slovenci. Seveda je to daleč od resnice, vendar je on tako dober, 
da so pesmi glasbeno univerzalne, pa vendar v duhu slovenske« (Jutarnji 
list 2008).
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Glasbeni maraton,
Natečaj Festivala Stična 2019

Ella Roš
Ella Roš je kantavtorica, ki je svojo glasbeno pot začela lani z izdajo 
pesmi »Vse, kar je bilo«, ideje za besedila vedno črpa iz dogodkov svo-
jega življenja in se v svojih pesmih drži bolj resnih tematik. S svojimi 
avtorskimi pesmimi je prepričala in stopila pod okrilje glasbene založbe 
Menart Records Slovenija. Na začetku leta 2019 je izdala svojo drugo 
avtorsko pesem »Pogrešam te«, ki jo poklanja pokojnima staršema, je pa 
pesem pred izidom tekstovno preoblikovala, da se v njej lahko najdejo 
tudi ostali poslušalci. Nato je predstavila še singel »Moj svet«, ki je diši 
po toplejših, poletnih plesnih ritmih. Z zadnjo izdano avtorsko pesmijo 
»Leti«, s katero polaga vsem na srce, da sledijo svojim sanjam, pa se je 
letošnje poletje odpravila na poletno turnejo po Sloveniji.

Ella zase pravi, da je po duši rokerica, želi pa si ustvarjati predvsem moder-
no in nekoliko močnejšo glasbo. Predstaviti želi besedila z globljim pome-
nom, poslušalce želi napolniti z energijo in v njih prikazati iskrenost svojih 
del, za konec leta pa že napoveduje izid svojega 5. avtorskega singla.

Flipside
Tine Zajc – vokal, Peter Plahutnik – vokal, kitara, Leo Krajnc – bob-
ni, Klemen Pečnik – bas, Boštjan Rihtar – kitara.

The Flipside je rock band iz Ljubljane in okolice, nastal leta 2019. Kljub 
temu, da je band nov, pa ima vseh 5 članov skupine za sabo bogato 
zgodovino glasbenih izkušenj, saj so bili ali še zmeraj so člani skupin 
LSD (Lepi slovenski dečki), Vinil, Sin Carnival, In Vibratum, Fool Nation 
in številnih drugih. Zato so že nastopali po celi Sloveniji in imajo izkušnje 
z večjimi dogodki, kot so Trnfest, Kamfest, Vičstock in Lent. S temi izku-
šnjami in s svojo unikatno energijo ustvarjajo svežo avtorsko rock glasbo 
z elementi različnih stilov in podžanrov, svoj avtorski glasbeni repertoar 
pa v živo popestrijo še s priredbami. Trenutno ustvarjajo in dokončujejo 
svoj prvi nabor avtorskih skladb za album, čemur se pridružuje studijsko 
snemanje in snemanje videospotov, predvsem pa želijo pokazati svojo 
energijo, edinstvenost in strast na odrih širom Slovenije.

Petek
22. 11. 2019

16.00

koncert

Užitkarnica 
Jama
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Jaja Boyz
Jan Butara – vokal, Alex Zorko – solo kitara, back vokal, Rok 
Klobučar – kitara, Grega Radež – bas, Niko Homan – bobni.

Jaja Boyz prihajajo izpod najsvetlejših hribov Podgurja, od koder se 
sliši glasne in agresivne punk melodije iz njihovega kevdra. So mlad 
punk bend, nastali so leta 2016. Za sabo imajo kar nekaj špilov: DRO-
OGSTOCK 2017 in 2018 na 2. gimnaziji, kjer so v drugo pobrali pet od 
desetih nagrad, Lokal Patriot (večkrat), Kolektivc 2017 kot predskupina 
Big Foot Mame, Straža na Punk'n Roll festu za dolenskega pankerja 
Braneta Konciljo, finale prireditve Glas mladih, kjer so drugič zmagali ter 
si priskrbeli nastop na glavnem odru Castle festivala 2019. Prišli tudi v 
polfinale Špil lige. Januarja 2019 se je po TV SLO predvajala oddaja V 
svojem ritmu, kjer so sodelovali s priredbo komada Na juriš.

Skupina se žanrsko opredeljuje v punk in njemu sorodne zvrsti s pridihi 
moderne melodike. Njihov repertoar sestavlja avtorske komade in nekaj 
priredb. Njihov cilj je biti poznan čim širši publiki, posredovati svoje spo-
ročilo z glasbo v roki in posneti album.

JUT
J – Jani Legner  – bas kitara, ustna harmonika, vokal; U – Uroš 
Bračič – bobni; T – Tomaž Osojnik – električna kitara, vokal

Skupina treh glasbenikov prihaja iz koroške »prestolnice« Slovenj Grad-
ca. Ustvarjajo avtorsko zvrst rock glasbe. So pristaši melodičnih ritmov 
in navdušenci nad različnimi glasbenimi pristopi. Menijo, da je njihova 
glasba internacionalna in na mestu za vsakogar, ki si želi prisluhniti me-
lodijam in ritmom. So alternativci s klasičnimi pristopi. Na Glasbenem 
maratonu in Natečaju Festivala Stična so že nastopili leta 2016. S svojim 
nastopom so prepričali žirijo, osvojili prvo nagrado ter leta 2017 na Fe-
stivalu Stična odigrali samostojen koncert.

Kokosy
Anže Lajevec – akustični triangel, Boris Kokalj – električna zobna 
ščetka, Martin Drobnič – bolivijske piščali, Izidor Valič – dvoglavi 
ksilofon.

Kokosy so 4-dimenzionalno bitje, ki poleg (s strani Statističnega urada 
Slovenije potrjeno) najbolj krindži imena ponujajo svež vetrič nedefini-
ranosti. Za enkrat se še, iščoč identitete, fantje zatekajo k alternativnim 
besedilo-melodijam. Žanrsko se ne opredeljujejo pretirano, lahko bi de-
jali, da predstavljajo nov val indie-pop-jazz-funk-punk-softboi rocka. O 
njihovi genialnosti priča tudi dejstvo, da so tretji najbolj zaželen bend na 
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rojstnodnevnih zabavah za 1. triado osnovnih šol Slovenije oziroma po 
besedah Izidorjeve babi: »Iz tegale vašega ansambla pa še nekej bo!« 
Letos so dosegli prvi manjši preboj z nastopom na Škisovi tržnici, pa še 
z drugimi uspešnimi koncerti (denimo Trnovfest). Zaradi zgledne količine 
avtorskih komadov pa že vežbajo svoj prvi album, singli le-tega pa so že 
počasi vidni na medmrežju.

Manifest
Gaber Bobek – vokal, kitara, Dementej Gradišnik – bobni, back 
vokal, Lovro Bobek – bas, back vokal.

Manifest je Koroški bend s tričlansko zasedbo kitare, basa in bobnov. S 
svojo mešanico punka, hard rocka in kvazi alter scene, tvorijo mladostno 
uporniško skupino, ki še ni podlegla kastraciji sodobne »šopingcentr« 
industrije. Veliko ljudi se sprašuje, zakaj se upirajo, če imajo vse, kar 
potrebujejo. Odgovor je preprost: »Če imajo možnost izpostaviti nepra-
vice, laži in ostale nebuloze s tem, da delajo glasbo in s pomočjo le-te 
pozivajo ljudi k nesebičnosti, bodo to počeli, dokler ne bodo ljudje dojeli, 
da je nekaj večje od njih samih.« 

Če ta dokaj direkten odstavek povzamemo in ovijemo v poezijo, dobimo 
nekaj takšnega: »Mimo realnosti, skozi polja neprebranih romanov me-
čemo psu, ki grize, kost. Da se razbije potreba po fenomenih, da je ka-
tarza vsak dan bolj uresničljiva, da ljudje slišijo. Za to je in so – Manifest«.

Plužni filozofi
Aljoša Dornik – kitara, Ivo Dovič – bas, Mateja Zupančič – vokal, 
sintetizator zvoka, Matija Kočevar – bobni.

Plužni filozofi so z delovanjem začeli leta 2009, ko so se zbrali Ivo Dovič, 
Aljoša Dornik in Matija Kočevar. Matija Kočevar se je kot bobnar kalil v 
legendarni slovenski punk zasedbi Racija, Ivo Dovič in Aljoša Dornik pa 
sta sodelovala v več zasedbah. Z njimi je sodelovalo več pevcev, konec 
leta 2018 se jim je pridružila Mateja Zupančič. Takrat so tudi izdali svoj 
prvenec Vrnitev v neznano.

Ime Plužni filozofi prihaja iz knjige Slava Vojvodine Kranjske Janeza Vaj-
karda Valvazorja. Skupina navdih za svojo glasbo išče v sodobnih rock 
zvokih, ki jih bogati z urbanimi učinki. Skupina nima jasno opredeljenih 
vzornikov, temveč svoje vplive išče v posameznih trenutkih, od pop izva-
jalcev in jazz pevcev do hrupnih punkerjev ter predstavnikov neodvisne 
glasbene scene.
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Primož Križaj
Primož Križaj svojo glasbo ustvarja že več kot 14 let. Z njo želi nagovar-
jati tiste, ki se najdejo v njegovih pesmih. In teh je vedno več. V pesmih 
zajema zgodbe, ljubezen in vse okrog nje ter življenje, ki vedno znova 
navdihuje in daje mnogo priložnosti za dobre stihe in melodije.  

Rivertone 
Maj Vrhovec – lead vokal, kitara, klavir, Tilen Lampret – back vokal, 
bas, Simon Tomažin – back vokal, bobni, David Bibič – back vokal, 
kitara.

Skupina Rivertone skupaj igra že dobra 3 leta, bolj resno pa so se fantje 
zadeve lotili pred približno 6 meseci. Prioriteta jim je širši publiki predsta-
vljati svoje avtorske skladbe.
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Petek
22. 11. 2019

21.30

rock koncert

Užitkarnica 
Jama

Barking Jacqueline

Roman Milek – bass, vokal, Luka Gramc – kitara, Mirsad Šabić – 
bobni.

GLASBENA PRAZGODOVINA
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 člo-
večnjakov preprosto ne zanima več klesanje glasbe. Rajši so fosilizirani v 

velikih bendih ali, še huje, v birokrat-
skih 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 ja-
mah in ustvarjali glasbo zaradi glas-
be in lepih samic. Tako globoko so 
razmišljali o tem, da je vesolje pos-
pešilo evolucijo in poskrbelo, da se 
je zgodil dimni signal iz Krškega v 
Ljubljano. Oktobra 2017 je Roman 
Milek (Nismo bli mi, S. F. U, Bomba-
stik, Marko skače, Fortaste, Justin’s 
Case) nemudoma zanetil ogenj in z 

oponašanjem megafavne Mirsada Šabića povabil k sodelovanju. Mir-
sad Šabić (igral na napete živalske kože v Mr. Satisfiction, Alterra, Quod 
Massacre, Lolita, 1xband, Ali-En, Ego Malfunction, Borghesia, Mila-
doyka 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 čudovi-
tim ostrorobim ali zaobljenim zvočilom, na koncu pa se je izkazalo, da 
je panteon bogov mesto kitarista namenil Luki Gramcu (Red Fuel, For-
taste, JUŽ’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 …

Barking Jacqeline so v lanskem letu prepričali žirijo in zmagali na Glas-
benem maratonu in Natečaju Festivala Stična, tako da bomo na letoš-
njem festivalu lahko spoznali in uživali v njihovem celotnem repertoarju, 
ki ga bodo kmalu predstavili tudi na svoji novi plošči.
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Sobota
23. 11. 2019

9.00

ustvarjalna 
delavnica za 
otroke od 5. 

leta dalje

Kulturni dom 
Stična

Glina in prsti

Marjeta Baša
Marjeta Baša svojo umetniško zgodbo piše od leta 2006. Je aktivna 
članica Društva lončarjev in keramikov Slovenije ter Kulturnega in Tu-
rističnega društva Ambrus. Je samozaposlena v kulturi. Svoja dela re-
dno razstavlja doma in v tujini. Njeno ustvarjalno delo obsega tri sklope: 
umetniško ustvarjanje in sodelovanje na razstavah, unikatno keramiko, 
lončarske izdelke in piskrovezništvo ter poučevanje.

Delavnica Glina in prsti je namenjena udeležencem, ki še nimajo ni-
kakršnega predznanja z delom z glino. Gnetlo in oblikovalo se bo zgolj 
s prsti. Oblikovali bomo s pinsh tehniko in glinenimi svaljki, s katerimi 
bomo ustvarili skledo oziroma posodje.
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Sobota
23. 11. 2019

18.00

retrospektivna 
razstava

galerija Muzeja 
krščanstva na 

Slovenskem

OTVORITEV FESTIVALA

Jože Trontelj

Jože Trontelj – slikar, kipar, umetniški mizar, stilist, restavrator, umetnik, 
se je rodil 1. 8. 1967 v Ljubljani. Svoje življenje in talent je izpopolnjeval 
v Cistercijanski opatiji Stična od leta 1990 do 2003. Od takrat naprej živi 
in ustvarja na Dolih pri Polici. Razstavlja doma in v tujini.

Stvari in okoliščine naših življenj prehajajo iz nevidnega v vidno, iz duha 
v snovnost. Vse, kar nas obkroža, je bilo nekoč najprej v naši domišljiji, 
preden je postalo vidno našim očem.

Mojster Jože Trontelj pripada rodu najžlahtnejših renesančnih ustvarjal-
cev. Njegova umetnost se zdi kot čist, izvorni vetrc navdiha, ki se je ujel 
v jadra njegovih platen, v telesa njegovih skulptur. Svoje mojstrstvo po-

kaže ob vsakem stiku svojega duha z materijo, 
naj gre za olje ali les.

Kakor se mlad človekov duh lahko počuti ujetni-
ka družbenih spon, tako se umetnik na začetku 
svoje poti lahko čuti ujetnika lastnih ustvarjalnih 
kalupov. Vendar, kakor je duh po svoji naravi 
neomejen, tako je iskreno mojstrstvo zapisano 
nenehnemu iskanju ustvarjalne svobode.

Retrospektivna razstava slik in skulptur Jožeta 
Trontlja je kakor na stežaj odprt mojstrov dnev-
nik samoosvobajanja. Kakor njegova zgodnja 
dela nakazujejo močno, jasno izraženo formo, 
tako z leti njegova dela postajajo vse svo-
bodnejša in hkrati duhovno neposrednejša. Zdi 
se, kakor da z izkušnjami Jože Trontelj ustvarjal-
nemu ognju z neba dopušča vse bolj prosto pot 
v svoja dela, ki presegajo čas, v katerem živimo, 
in jih zato zlahka imenujemo – klasična.
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Gross upi, etno skupina 
Kulturnega društva Stična

Ajda Blaževič Arko – violina, Ela Krnc – violina, Mirjam Zvonar – vi-
olina, Mima Kovačič – violina, Jure Malovrh – violina, Daniel Blažič 
– violina, Meta Kovačič – violončelo, Dora Plantarič – kontrabas, 
Martin Krnc – kitara, Luka Plevnik – kitara.

Gross upi so etnofolk skupina, ki je od ustanovitve leta 2008 delovala 
pod okriljem GŠ Grosuplje in budnim očesom mentorice Polone Udovič. 
To se je spremenilo z letošnjim septembrom, ko se je skupina po desetih 
letih uspešnega delovanja v okviru glasbene šole osamosvojila in zdaj 
svojo pot nadaljuje kot najnovejša sekcija KD Stična.

Skupina izvaja različne zvrsti folk glasbe, na njihovem repertoarju pa se 
znajde tudi kakšen jazz komad. Zasedbo sestavljajo violine, violončelo, 
kontrabas in kitari, včasih pa zraven tudi zapojejo.

Gross upe lahko redno slišimo na raznih koncertih, občin-
skih prireditvah, otvoritvah in podelitvah. Med najbolj od-
mevne izmed njihovih nastopov zagotovo lahko štejemo tri 
v Cankarjevem domu v Ljubljani; na dveh od teh so nastopili 
kot gostje skupine Terrafolk, z njimi so poleg tega nastopili 
tudi na Prešernovem trgu ter na festivalu Carniola v Kranju. 
Junija 2010 so se udeležili glasbenega tekmovanja Najs-
tfest v Ljubljani. Prejeli so 2. nagrado na Rock maratonu 
2010 v Stični, kjer so uspešno nastopili tudi leta 2015. Tam 
so sodelovali tudi leta 2017, kjer so kot najvišjo nagrado 
prejeli celovečerni koncert v okviru Festivala Stična 2018. 
Jeseni 2011 so organizirali tudi svoj prvi samostojni koncert 
in od takrat jih organizirajo vsako leto. Dvakrat so nastopili 
v oddaji Muzikajeto. Nastopili so tudi v okviru projekta »Jaz 
sem ti«, nazadnje v Gallusovi dvorani Cankarjevega doma. 
Njihovi nastopi se kar vrstijo, saj vedno dobivajo nova po-
vabila.

Letos aprila so izdali svoj novi CD z naslovom »Godalno 
omrežje«, ki se je kot 4. v njihovi zbirki pridružil »Music To 
Go«, »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 občinstvo sprosti in se prepusti glasbi. Na kratko, če 
naredijo ''žur''.
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Sobota
23. 11. 2019

19.30

koncert

Opatova kapela 
Cistercijanske 
opatije Stična

Godalni orkester KD Stična, 
solist Mak Muni Mihevc, 
klavir, umetniška vodja in 
dirigentka Polona Udovič

Godalni orkester KD Stična
Godalni orkester Kulturnega društva Stična deluje od septembra 2012. 
Umetniška, programska in idejna vodja od samega začetka je akadem-
ska glasbenica violinistka in profesorica violine Polona Udovič. Člani 
orkestra so mladi godalci, stari od 10 pa do 25 let, ki svoje znanje izpo-
polnjujejo in nadgrajujejo v glasbenih izobraževalnih ustanovah ali pa 
so svoje šolanje v glasbeni šoli že zaključili in se radi družijo, ohranjajo 
stik z inštrumentom in igranjem. Orkester je na začetku obiskovalo 16 
glasbenikov, vsako leto pa se pridruži nekaj novih članov, tako da jih 
trenutno v glasbeni zasedbi muzicira okoli 30. Orkester se je krstno 
predstavil javnosti na otvoritvi 13. Festivala Stična, kjer je doživel pozi-
tiven odziv občinstva. To je bila odskočna deska za nadaljnje delovanje 
in koncertiranje. V vseh letih delovanja je orkester izvedel več celove-
černih koncertov ter tematske produkcije: glasbeno pravljico Peter in 
volk, Rockester, večer Magnificove glasbe Hir aj kam end hir yu-go, 
koncert opernih arij in uvertur Operart in Vivaldijeve Štiri letne čase.

Romunski ljudski plesi madžarskega skladatelja, pianista in etnomuziko-
loga Bele Bartoka je zbirka šestih kratkih del za klavir, ki so bila napisana 
leta 1915. Skladatelja je navdihnila glasba ljudskih godcev iz Transilvani-
je, kjer je potoval in njihove nastope snemal na voščene valje. Kasneje je 
bila zbirka plesov prirejena za različne druge zasedbe, med drugim tudi 
godalni orkester, ki jo bodo imeli obiskovalci priložnost slišati.
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Frederic Chopin velja za enega najpomembnejših romantičnih sklada-
teljev in pianistov vseh časov. Predvsem je poznan po svojih delih za 
solo klavir. Tokrat bomo imeli priložnost slišati njegov klavirski koncert 
v e-molu, ki je bil prvi skladateljev objavljeni klavirski koncert. Premier-
no ga je izvajal jeseni leta 1830 skladatelj sam, ko je bil star le 20 let. V 
tem duhu je tudi solist večera Mak Muni Mihevc, ki je še v rosnih letih, 
a zaradi tega nič manj virtuozen.

Spomini so skladba Marka Mihevca, znanega slovenskega skladatelja, 
rednega profesorja za kompozicijo na Akademiji za glasbo Univerze v 
Ljubljani, glasbenega analitika in dirigenta. Napisal jo je posebej za Go-
dalni orkester KD Stična in bo na tem koncertu izvedena premierno. V 
njej bo moč opaziti znano melodijo, ki jo je skladatelj posvetil orkestru 
z željo, da bi v glasbi uživali tako kot on v svoji mladosti. 

Mak Muni Mihevc
Mak Muni Mihevc je začel igrati klavir pri štirih letih, 
njegova prva klavirska učiteljica pa je bila prof. Andre-
ja Kosmač. Do sedaj je na klavirskih tekmovanjih prejel 
sedem mednarodnih prvih nagrad, v letošnjem letu pa 
je v kategoriji starejših na mednarodnem tekmovanju 
dosegel tretje mesto. Svoje številne uspehe je dosegel 
pod večletnim mentorstvom priznanega pianista prof. 
Zoltana Petra. Mak se je z deli Beethovna, Liszta in Cho-
pina pri desetih letih prvič predstavil na celovečernem 
klavirskem recitalu. Pod dirigentskimi taktirkami Simo-
na Krečiča, Simona Perčiča, Matjaža Brežnika, Günterja 
Neuholda, Ričardasa Šumile in Jana Miłosza Zarzyckega 
je doma in na tujem izvajal klavirske koncerte Mozarta, 

Griega, Chopina in Addinsella. Med drugim je nastopil v Litvi, s sim-
foničnim orkestrom mesta Kaunas, ter s simfoničnim orkestrom SNG 
Maribor, na zaključnem koncertu Festivala Maribor. Dvakrat je nastopil 
tudi na recitalu nagrajencev v newyorškem Carnegie Hallu. Makov se-
danji mentor je priznani pianist prof. Lovro Pogorelić.



22 | FESTIVAL STIČNA 2019

Nedelja 
24. 11. 2019

16.00

otroška 
gledališka 
predstava

Kulturni dom 
Stična

Boj na zelenjavnem vrtu, 
Drzne in lepi, Kulturno 
društvo Stična

Avtorica – Vika Šuštar, režija – Branko Strmole, igrajo – Barbara 
Primc, Maks Moretti, Sara Gamberger, Tara Moretti, Pija Štukelj, Is-
abella Meglič Travnik, Brina Strmole, Špela Kavšek, Mikaela Rezelj; 
luč in ton – Mik Lampret, kostumografija – Pia Gorišek, scenografi-
ja – Drzne in lepi, oblikovanje – Nina Hauptman.

Boj na zelenjavnem vrtu je igra za najmlajše. Brezskrbno sončenje in 
brezdelje se za zelenjavo konča, ko jo obiščejo črvi, ki jo naravnost obo-
žujejo. A zelenjava ima svoj načrt ...
Otroško predstavo krasi obogatena kostumografija večkrat mednarodno 
priznane oblikovalke Pie Gorišek, ki je sodelovala že pri mnogih projektih 
(Ljubljana Fashion Week, Znan obraz ima svoj glas, nadaljevanka Mama, 
film Roza nevihta).
Dolgoletnemu in izkušenemu članu igralske sekcije KD Stična, Drzne in 
lepi, je bila predstava režiserski prvenec. Med uprizoritvami smo ga lah-
ko videli tako v otroških kot odraslih igrah, in sicer Čombo, sončni kralj, 
Pekarna Mišmaš, Pohujšanje v dolini šentflorjanski, Arkadia, Kava, čiki, 
akohol in živci, Bolje tič v roki kot tat na strehi, Burka o jezičnem dohtarju.

Predstava je primerna za otroke od treh let naprej.
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Nedelja 
24. 11. 2019

19.30

potopisni večer

Kulturni dom 
Stična

Južna Sibirija, Ksenija Čermelj

Stara znanka Festivala Stična Ksenija Čermelj nas bo na tokratnem poto-
pisnem predavanju popeljala v geografsko središče Azije, v južno Sibirijo. 
Odkrivali bom dele južne Sibirije na Altaju in Bajkalskem jezeru. Altaju 
pravijo tudi ruska Šamabala ali ruski Tibet. Na jugu ob mongolski meji iz-
stopa neposeljena planota Ukok, kjer so našli grob altajske princese. Ob 
presenetljivih in očarljivih naravnih danostih dežele bomo spoznali tudi 
njeno kulturo in verovanja od šamanizma, budizma, obredov do grlenega 
petja. Seznanili se bomo tudi z gomilnimi grobišči, petroglifi in megaliti. 
Po slikoviti sibirski tajgi nas bo zanimiva pripoved odpeljala še do Bajka-
lskega jezera, ki velja za biser Rusije.
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Četrtek
28. 11. 2019

20.00

izkustvena 
delavnica

Kulturni dom 
Stična

Celosten pristop k spoznavanju 
sebe in drugih, 
dr. Mateja Centa, Metka Valič

Dr. Mateja Centa, geštalt pedagoginja, in Metka Valič, univ. dipl. ekon., 
geštalt pedagoginja se raziskovalno in praktično ukvarjata s celostnim 
in izkustvenim učenjem. Njuno delo je utemeljeno v geštalt pedagogiki 
kot pristopu k učenju in osebnostni rasti; obe sta tudi kvalificirani geštalt 
pedagoginji. V preteklih letih sta izvedli že več usposabljanj in delavnic 
za učitelje in učiteljice ter ostale zaposlene v vzgoji in izobraževanju, prav 
tako pa imata veliko izkušenj tudi izven pedagoških voda. Izvedli in sode-
lovali sta pri delavnicah za različne skupine ljudi; za posameznike, druži-
ne, pare, otroke, mladostnike; od nekajurnih do večdnevnih. 

Delavnica Celosten in izkustven pristop k spoznavanju sebe in drugih 
predstavi področje odnosov, tako v smislu osebnih odnosov kot tudi 
družbenih in socialnih. Delavnica je izrazito praktično usmerjena ter po-
nudi udeležencem priročna orodja, ki jih lahko prenašajo v vsakdanje živ-
ljenje in poslanstvo. 
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Petek
29. 11. 2019

21.30

hip hop 
koncert

Užitkarnica 
Jama

Murat & Jose

Murat & Jose je ljubljanski raperski duo, ki polaga temelje urbane scene 
že več kot deset let. Jose slovi tudi kot igralec v številnih  slovenskih 
gledališčih. Murat je nesporno eden najboljših slovenskih beatboxer-
jev. Jezičnoglasbene poti sta združila pred več kot desetletjem in pol, 
močno povezana s takratnim RADYOYO DJs kolektivom, ki je skrbel za 
glasbeno integriteto dvojca. Ravno zato tudi dandanes dvojec spremlja 
JAMirko, dobro znani producent, DJ in glasbenik, ki nudi DJ ter glasbe-
no-režijsko podporo na vsakem njunem podvigu. Murat in Jose se na 
stiški oder vračata tretjič, prvič sta se predstavljala z bandom, drugič pa 
je za glasbeno podlago skrbel JAMirko.
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Sobota
30. 11. 2019

9.00

gledališka 
delavnica za 
otroke od 5. 

leta dalje

Kulturni dom 
Stična

Klemen Janežič, gledališka 
delavnica za otroke 

Klemen Janežič (r. 1989) je dramski igralec, ki je leta 2016 magistriral še iz 
umetnosti giba s plesno butoh predstavo »Torzo« pod mentorstvom red. 
prof. Tanje Zgonc, za katero je prejel akademijsko Prešernovo nagrado. 
Od leta 2013 je član igralskega ansambla SNG Drama Ljubljana, veliko 
sodeluje tudi z ostalimi javnimi in neodvisnimi produkcijami (Lutkovno 
gledališče Ljubljana, Mini teater, Mestno gledališče ljubljansko, Gledali-
šče Glej, SSG Trst, Anton Podbevšek Teater, Flota, Zavod 0.1 itd.). Sode-
loval je z uveljavljenimi režiserskimi in koreografskimi imeni, kot so Tomaž 
Pandur, Ivica Buljan, Jernej Lorenci, Aleksandar Popovski, Matjaž Farič, 
Tanja Zgonc, SU-EN, Primož Ekart kot tudi režiserji mlajše generacije, 
npr. Tin Grabnar, Luka Martin Škof, Jana Menger, Marko Čeh, Zala Sajko, 
Eva Kokalj. Že med študijem se je zanimal ne le za igro, temveč tudi za 
dramaturgijo, režijo in koreografijo, zato se v zadnjih letih vse bolj posve-
ča tudi avtorskim projektom. Prav tako je dejaven kot filmski in televizijski 
igralec, kjer je nosilec glavnih vlog odmevnih in nagrajenih filmov in serij. 
Svoje prve odrske korake je delal na stiškem odru v skupini Drzne in lepi 
Kulturnega društva Stična, kamor se vedno znova z veseljem vrača ter na 
vse generacije in sekcije prenaša svoje bogato znanje in izkušnje.
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Sobota
30. 11. 2019

19.00

koncert

Kulturni dom 
Stična

Srpsko crkveno pjevačko 
društvo Srbadija, Bijeljina, 
BiH, MePZ Zborallica

Srpsko crkveno pjevaćko društvo 
Srbadija
Srbsko crkveno pjevaćko društvo Srbadija je bilo ustanovljeno leta 1898, 
ponovno pa je pričelo delovati leta 1992. Zborov repertoar je izjemno 
bogat, na njem so zbrana duhovna in posvetna dela domačih in svetov-
no uveljavljenih skladateljev. Zbor je organizator mednarodnega festivala 
zborovske glasbe »Majski glasbeni festival«, ki ga vsako leto neprekinje-
no prirejajo od leta 2002. V sedemindvajsetih letih je nastopil na številnih 
domačih in mednarodnih festivalih in tekmovanjih.

Mešani zbor Srbadija je nosilec številnih priznanj Srbske pravoslavne 
cerkve, med katerimi je medalja Svetega Save drugega in tretjega reda. 
Zbor je osvojil različna mednarodna bronasta, srebrna in zlata prizna-
nja na tekmovanjih na Madžarskem, v Avstriji, Italiji, Nemčiji, Slovaški, 
Grčiji, Španiji itd. Ob slovesnosti 110. obletnice ustanovitve zbora ga 
je predsednik Republike Srbske odlikoval z Njegošovo medaljo prvega 
reda. Zbor je sodeloval na številnih različnih humanitarnih koncertih, pa 
tudi na pomembnih dogodkih, kot so praznovanje 860 let mesta Mo-
skve, avgusta 2007. Na mednarodni lestvici zborov, ki jo je ustanovila 
medkulturna fundacija Musica Mundi, zaseda zbor Srbadija 23. mesto 
v kategoriji tradicionalne glasbe – folklor, 36. mesto v kategoriji mešanih 
pevskih zborov in 128. mesto na skupni lestvici najboljših 1.000, kar je 
najboljša umestitev pevskih zborov v regiji.

Dr. Desanka Trakilović se je rodila v Tuzli, Bosna in Hercegovina, kjer 
je delala kot učiteljica v osnovni in srednji glasbeni šoli. Vodila je tudi 
cerkveni pevski zbor Njegoš. Leta 1992 se je odzvala na povabilo ob-
činskih oblasti mesta Bijeljina, da bi delala kot ravnateljica in profesorica 
v Glasbeni šoli v Bijeljini. Leta 1993 je na Pedagoški akademiji v Bijeljini 
začela poučevati predmet Metode glasbene vzgoje. Poleti 1992 je usta-
novila otroški pevski zbor in obudila delo zbora Srbadija. Istega leta je 
sodelovala tudi pri ustanovitvi srednje glasbene šole Stevan Mokranjac 
v Bijeljini. Poleg pedagoškega dela večino svojega časa preživi z zborom 
Srbadija, s katerim je osvojila številne nagrade in medalje. Je pobudnica 
in vodja mednarodnega zborovskega festivala Majski glasbeni festival.

Dr. Jelena Trakilovič je rojena v Tuzli. Na Fakulteti za glasbeno umetnost 
v Beogradu je diplomirala in magistrirala iz dirigiranja. Leta 2016 je pri-
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dobila doktorat iz glasbene teorije in pedagogije. Že nekaj let dirigira v 
zboru Srbadija na domačih in mednarodnih festivalih ter tekmovanjih. Z 
zborom je kot pevka in dirigentka osvojila številne nagrade na Madžar-
skem, v Italiji, Nemčiji, Avstriji, Grčiji, Španiji itd. V Bijeljini je ustanovila 
otroški pevski zbor, ki zbira otroke od 3. do 12. leta in šteje 70 članov. 
Poleg tega deluje kot učiteljica v glasbeni šoli Stevan Mokranjac in asi-
stentka na Pedagoški akademiji v Bijeljini.

MePZ Zborallica
Mešani pevski zbor Zborallica deluje pod okriljem KD Stična. Na po-
budo ambiciozne okoliške mladine z željo po ustvarjanju in ljubeznijo 
do glasbe je bil v Stični po nekajletnem zatišju na področju zborovske 
dejavnosti leta 2009 ustanovljen mešani pevski zbor Zborallica. Gonilna 
sila, pobudnica ter tudi idejna vodjinja pa je že od samega začetka zbo-
rovodkinja Janja Omejec Strnad.

Repertoar sestavljajo zborovske priredbe popularne glasbe (slovenskih 
zimzelenih skladb in svetovno znanih uspešnic), ljudske in zahtevnejše 
umetne zborovske skladbe. Vedno pa nabor skladb oblikujejo tudi pri-
ložnosti, tako da se je zbor poleg tega preizkusil že v raznovrstnih glas-
benih žanrih in tudi ob raznoliki inštrumentalni spremljavi.

Ker je kvaliteta eno glavnih vodil Zborallice, ne zanemarjajo strokovne pev-
ske pomoči, vadijo po sekcijah ter tudi posamezno in redno organizirajo 
intenzivne pevske vaje, kjer izpopolnjujejo osnove vokalne tehnike. S tem 
stremijo k dobrim in odličnim pevskim glasovom ter sami izvedbi pesmi.

Letošnje leto so posvetili pripravam na 10. obletnico delovanja, ki so jo 
obeležili konec maja na dveh koncertih z gosti v Stični. Prav tako maja so 
se udeležili zborovskega festivala Majske muzičke svečanosti v Bijeljini. 
Ves trud, odrekanje prostemu času in timsko delo skozi vsa pretekla leta 
so se jim bogato obrestovala. 5-članska komisija jim je soglasno podelila 
98 točk, s tem zlato priznanje, postali pa so tudi zmagovalci v kategoriji 
mešanih komornih zborov. Komisija je pri zboru izpostavila glasovno ize-
načenost, vokalno tehniko ter dobro izbran repertoar. A kot izgleda, so se 
za Zborallico šele začeli pravi izzivi. Aprila je zborovodkinjo, Janjo Omejec 
Strnad, kontaktiral umetniški vodja DCINY, kateri je na podlagi izvajane 
skladbe Baba Yetu na Ohridskem festivalu, Zborallico povabil k sodelo-
vanju pri izvajanju glasbenega cikla Calling All Dawns Christopherja Tina, 
katerega del je tudi skladba Baba Yetu, in sicer 23. marca 2020 v New 
Yorku. Za uradno povabilo so se s posnetkom morali prebiti skozi avdicijo. 
Umetniški direktor je Zborallico potrdil za zaželjen del 250-članskega zbo-
ra, ki bo nastopil s profesionalnim simfoničnim orkestrom v Lincoln Centru 
na Manhattnu, to je dvorana newyorških filharmonikov.
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B.T.K., Panic Stricken

B.T.K. 
Matic Zorec – vokal, bas, Uroš Zorec – vokal, kitara, Aljaž Omejec 
– bobni, Marcel Petrič – kitara.

Začetek skupine B.T.K. sega v leto 2006, ko se je par mulcev iz Stične 
in Ivančne Gorice odločilo preigravat priredbe skupin, kot so Blink 182, 
Greenday, Offspring, Ramones, Sum 41 itd. Že po treh mesecih so s 
svojo energijo in angažiranostjo prepričali organizatorje Festivala Stična 
in odigrali svoj prvi koncert Stični v današnji Užitkarnici Jama. 

Leta 2007 so posneli 7 demo posnetkov, leta 2010 pa samozaložniško 
izdali prvi plošček z naslovom Štala.

Poleg mnogih motozborov, klubov in ostalih zabav so igrali tudi na od-
mevnejših festivalih, kot so Lent, Rock Otočec, Švic, Rulstock, Gallusova 
dvorana itd. Tekmovali so na tekmovanjih rock bendov in bili kar nekaj-
krat uspešni, kar jim je omogočilo nastope v tujini (zmagi na Najstfestu 
2008 ter na festivalu Roker.si 2009). Tako so imeli možnost nastopiti v 
Avstriji, na Hrvaškem ter v Belgiji. Leta 2010 so zmagali na Glasbenem 
maratonu in natečaju Festivala Stična ter so za nagrado leta 2011 ponov-
no imeli samostojni koncert v Stični.

Njihovo glasbo lahko uvrstimo v punk-rockerski stil z melodičnimi rifi, 
večglasnim petjem in energičnostjo.

Band je prenehal delovati konec leta 2013, letos pa bodo samo za Festi-
val Stična odžgali celoten repertoar.

Sobota
30. 11. 2019

21.30
rock koncert

Užitkarnica 
Jama
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Panic Stricken
Luka Mavrič – vokal, kitara, Matej Nose – backvokal, bas, 
Žiga Prhaj – bobni.

»Kaj pa kej Panic-strickni?« je vprašanje, ki so ga člani benda pogosto 
slišali v zadnjih petih letih in je hkrati vprašanje, na katerega nihče ni imel 
pravega odgovora. Bend je bil nazadnje viden na odru 31. 10. 2014, nato 
pa se je za njimi izgubila vsaka sled. Za njimi je ostalo le nekaj komadov 
in kup fotografij ter posnetkov na socialnih omrežjih. 

Občasno snidenje na pivu ali dveh je prekinil telefonski klic: »… Ej, z 
B.T.K.-ji bi en špil nardil v Jami, a bi bli predskupina, tko k v starih cajtih,« 
in odgovor: »Ja, itak, smo za«. 

Luka Mavrič, Matej Nose in Žiga Prhaj se vračajo v Užitkarnico Jama, 
tja, kjer se je leta 2008 pravzaprav vse začelo. Prvi nastop, Glasbe-
ni maraton in Natečaj Festivala Stična. Na isti oder so se kasneje še 
večkrat vrnili. Tudi leta 2011, ko so zmagali na Natečaju Festivala Stična 
ter z nagrado leta 2012 odigrali samostojni koncert. Tokrat bodo za od-
tenek bolj odrasli, malce težji, nič bolj tehnično podkovani in še vedno 
zabavni ter polni energije.
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Nedelja
1. 12. 2019

16.00

otroška 
gledališka 
predstava

Kulturni dom 
Stična

Mali modri in mali rumeni, 
Lutkovno gledališče Maribor

Avtor – Leo Lioneli, režiser in avtor likovne podobe predstave – 
Miha Golob, igrata – Miha Bezeljak in Anže Zevnik, prevajalka 
– Mojca Redjko, lektorica – Metka Damjan, avtor glasbe – Vas-
ko Atanasovski, asistenta režiserja – Natan Esku in Elena Volpi, 
oblikovalec svetlobe – Miljenko Knezoci, oblikovalec zvoka – Mitja 
Pastirk, lutkovni mojstri – Primož Mihevc, Darka Erdelji in Mojca 
Bernjak, izdelovalca scenskih elementov – Lucijan Jošt in Branko 
Caserman.

Mali modri in mali rumeni sta najboljša prijatelja. Skupaj 
hodita v šolo in se igrata. Nekega dne se objameta in pos-
taneta — zelena. Domov se vrneta drugačna in družini ju 
ne prepoznata. Mali modri in mali rumeni jočeta in jočeta 
… do prepoznavnosti. Njune solze sperejo zeleno barvo in 
takrat postane vse jasno tudi odraslim: kdor ima pravega 
prijatelja, ima vse.

Predstava malim in velikim gledalcem skozi dinamično igro 
barv zastavlja veliko pomembnih vprašanj o prijateljstvu, 
bližini, identiteti, videzu in vsebini, snovni sestavi vsega bi-
vajočega, o sebi in o drugih.

Režiser in scenograf Miha Golob je končal študij gledališke in radijske režije 
na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani. Za režijo di-
plomske predstave Malomeščanska svatba je leta 2001 prejel akademijsko 
Prešernovo nagrado in nagrado na mednarodnem festivalu gledaliških šol 
v češkem Brnu. Med letoma 2002 in 2006 je bil direktor in umetniški vodja 
Šentjakobskega gledališča v Ljubljani. Tam je zrežiral več predstav, od leta 
2000 pa je režiral še predstave v SLG Celje, MGL Ljubljana, MG Ptuj, SSG 
Trst, v Gledališču Koper, SNG Nova Gorica, v GLEJ-u, v GOML-u, režiral 
je predstavo na avstrijskem Koroškem in v Narodnem gledališču Štip v 
Makedoniji. Za predstavo Metamorfoze (Narodno gledališče Štip, Makedo-
nija) je leta 2005 prejel nagradi na festivalu Slovanski venec v Moskvi in na 
festivalu antične drame v Bitoli. Pri nekaterih svojih predstavah je ustvarjal 
tudi kot scenograf. Več kot petnajst let vodi gledališke delavnice, seminar-
je in gledališke skupine. Sodeluje tudi pri televizijski produkciji. Režiral je 
tudi več predstav gledališča Drzne in lepi Kulturnega društva Stična (Bang, 
bang, mrtev si, Pet Pepelk, Burka o jezičnem dohtarju), trenutno pa vodi 
študij predstave Misterij Bufo, premiera bo na stiškem odru spomladi 2020.

Predstava je primerna za otroke od treh let naprej.
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Četrtek
5. 12. 2019

20.00

literarno 
potopisni večer

Kulturni dom 
Stična

Evforija, 233 kilometrov 
Pirenejev ob poti do morja, 
Petra Vladimirov

V letih 2017 in 2018 sta se Petra Vladimirov in njena prijateljica Žana An-
dreeva kot tandem udeležili ene najtežjih gorskotekaških vzdržljivostnih 
preizkušenj – 233 kilometrsko Evforijo prek andorskih Pirenejev. Trasa 
tekme vključuje več kot trideset andorskih vrhov in najslikovitejše pre-
dele te majhne mediteranske države. Prvo leto sta pot zaradi poškodbe 
predčasno zaključili. Sledilo je obdobje rehabilitacije in okrevanja, čas za 
počasno raziskovanje skritih predelov Slovenije in drugih držav – Hrvaške 
s Kvarnerjem, Nemčije, Norveške. Čez eno leto je bila poškodba sanirana 
dovolj dobro, da sta se tekme v Andori lahko ponovno udeležili in jo po 
dobrih štirih dneh tudi zaključili kot prvi ženski tandem na sploh. 

Istega leta se je Petra s skupinico mladostnikov iz Vzgojnega zavoda 
Kranj že četrtič podala na tradicionalni pohod iz Kranja do Pirana. Kot 
priča številnim vzponom in padcem, dvomom, majhnim borbam, nava-
lom navdušenja ob drobnih zmagah je spoznala, da se mladostnikom na 
poti dogajajo prav takšne stvari, kot se vrhunskim ultramaratoncem na 
najprestižnejših vzdržljivostnih preizkušnjah. 

Obe zgodbi je prepletla v knjigi Evforija: 233 kilometrov Pirenejev ob poti 
do morja, kjer je glavno sporočilo, da vsakdo korak za korakom zmore 
dosegati velike cilje. Ti niso rezervirani zgolj za vrhunske profesionalce s 
katerega koli področja, pač pa jih z vztrajnostjo zmorejo osvojiti tudi tisti, 
ki imajo sicer v življenju omejene možnosti.
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Petek
6. 12. 2019

19.00

komedija

Kulturni dom 
Stična

Vse o ženskah, Amatersko 
pozorište Mirko Tatalović - 
Ćira, Nova Pazova, Srbija

Avtor – Miro Gavran, režija – Aleksander Bako, igrajo – Dijana Vlainić 
Dragin, Ivana Grbić Gašić, Bojana Urošević, luč – Vladimir Bako, 
Luka Pavićević, zvok – Jovan Miljević, Jasna Opačić, organizator – 
Spasoje Milić, tehnika – Nenad Sladić, Mladen Crnomarković.

V predstavi Vse o ženskah se na neobičajen način prepleta pet različnih 
zgodb. Prva govori o dveh sestrah, ki sta ljubili istega človeka. Druga o 
dveh tajnicah, ki delata  v istem podjetju. Tretja o dveh prijateljicah, ki 
zapadata v krizo zaradi pojava tretje ženske. Četrta o treh predšolskih 
deklicah, ki se pripravljajo na zaključno predstavo. In peta o treh babicah, 
ki v domu za upokojence pripravljajo proslavo za Dan državnosti.
Selektor za Vojvodinski festival Simon Grabovac je o predstavi zapisal: „Mo-
zaična struktura komedije Vse o ženskah je za uprizarjanje zelo težka, saj 
morajo tri igralke odigrati zelo različne vloge glede na starost,  karakterje 
in žanrsko opredelitev likov. Mnogi režiserji bi se v takšnih situacijah težko 
znašli, Aleksander Bako pa je s svojo enostavno režijsko idejo odprl možnost 
plastem besedila, ki v drugih situacijah ne bi prišle do izraza. S tem je predsta-
va pridobila na več nivojih. Ključna režijsko-scenografska rešitev z zidom, ki 
asociira na sodobni modni ali televizijski šov ter njegova dvojna vloga – najava 
dogajanja izza in igranje prizorov izpred, daje v vsaki sceni namig, da se nekaj 
dogaja tudi zadaj in s tem poglablja njihovih pomenov ter hkrati krepi večpla-
stnost besedila. Drugi segment predstave, ki je pridobil s tem prijemom, je 
odrska igra. Ker je morala vsaka od igralk odigrati več vlog, jim je rešitev od-
prla ustvarjalni prostor, v katerem lahko do izraza pridejo najmanjši detajli in 
nianse zgradbe posameznih likov, kakor tudi njihova tragikomičnost.“ 
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 delo leta 2006 kot dramska sek-
cija KUD-a »Mladost« iz Nove 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 pre-
mier 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. Sodelovanje Kulturnega 
društva Stična z ustvarjalci iz Nove Pazove sega v leto 2007, ko je na fe-
stivalu gostovala njihova slovaška folklorna skupina. Z gledališčem se na 
stiški oder vračajo tretjič, Aleksander Bako pa je v Stični režiral predstavo 
Sluga dveh gospodarjev. Gledališka Skupina Drzne in lepi pa je bila dvak-
rat gost njihovega festivala v Novi Pazovi.
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Petek
6. 12. 2019

21.30

blues koncert

Užitkarnica 
Jama

Prismojeni profesorji bluesa

Julijan Erič – električna kitara, vokal, Zlatko Djogić – bobni, vokal, 
Miha Ribarić – bas kitara, vokal, Aleš Uhan – klaviature.

Slovenska glasbena skupina Prismojeni profesorji bluesa igra blues, 
funk, r&b ter podobne zvrsti, ki nas spominjajo na glasbo šestdesetih in 
sedemdesetih let prejšnjega stoletja. Kaj to pravzaprav pomeni? Malo 
jedače, veliko pijače ter ogromno zlomljenih src ter polomljenih palic, 
s krvjo premazanih strun ter pretrganih razmerij, ne glede na petek ali 
svetek. Valjanje po blatu, pločnikih, hoja po ulicah klečeč in proseč naj 
jim vendarle pustijo odigrati še tretji koncert v Ljubljani tisti teden. Za 
honorar so prosili le elektriko in nekaj pekočega za na zob. Legenda go-
vori o domnevnem koncertu v konzervi sardin, a pričevalcev (beri sardin) 
ni več moč izslediti. Štirje jezdeci glasbene apokalipse z ramo ob rami 
živahno jezdijo na neukrotljivih oslih proti obzorju. Profesorji se na stiški 
oder vračajo četrtič, tretjič pod aktualnim imenom, že leta 2010 pa jim 
pod imenom The Đipsiz, pri minus 15 stopinj Celzija ni bilo dovolj 4 ure 
igranja bluesa na odru Užitkarnice Jama, tako da smo morali nadaljevati 
do jutra v prostorih Kulturnega doma Stična.
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Sobota
7. 12. 2019

9.00

delavnica za 
otroke od 5. 

leta dalje

Kulturni dom 
Stična

Barbara Tekavec, plesno 
gledališka delavnica 
za otroke

Barbara Tekavec je študentka materijskega študija na Fakulteti za 
šport. Že od otroških let je ples velik del njenega življenja in nič drugače 
ni danes. Še vedno aktivno pleše, hkrati pa kot trenerka poučuje 
ples v plesni šoli Guapa. Kot rojeni Muljavčanki pa je bilo v otroštvu 
»pripisano« tudi mesto na gledaliških odrih, ki jih je sprva preizkusila 
v letnem gledališču ob uprizoritvah Jurčičevih del, v zadnjih letih pa 
je tudi članica mladinskega gledališča Muljava. S skupino gledališka 
dela uprizarjajo v domačem kulturnem domu, večkrat pa se odpravijo 
tudi na gostovanja, tako da se vsako leto ustavijo tudi v Stični. Svoje 
bogate izkušnje in znanje iz plesa in gledališča pa bo združila v zanimivi 
in zabavni delavnici za otroke.
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Sobota
7. 12. 2019

19.00

koncertno-
gledališki 

performans

Kulturni dom 
Stična

TA VESELI DAN KULTURE

Jure Ivanušič, Kabaret

Jure Ivanušič je ob svojem opusu na filmskem, gledališkem, televizijskem 
in scenarističnem področju tudi večkratni nagrajenec festivalov sloven-
skega šansona, slovenske popevke ter dobitnik Ježkove nagrade. Izdal 
je tri studijske albume, od katerih sta dva skoraj v celoti avtorska (»Ob 
desetih zvečer« ter »Sonce in sence« s Simfoniki in Big Bandom RTV Slo-
venija), album »Srce v kovčku« pa je v celoti posvečen Jacquesu Brelu, 
za katerega je Ivanušič iz francoščine prevedel trinajst Brelovih pesmi. 

Kritiki so ob njegovem Kabaretu zapisali: “Je izvrsten igralec, njegova 
figura na odru v kombinaciji z vživetim podajanjem verzov ter bravurozna 
igra klavirja, dobesedno uroči in hipnotizira. Ob njegovem nastopu se 
pred nami odvrtijo čustva ljubezni in strasti, sreče in bolečine, notranje 
tesnobe, neizživetih sanj, a ta so obogatena z značajem porogljivega te-
atra, ki vsebuje polno ironije in satire.”
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Sobota
7. 12. 2019

21.30

rock koncert

Užitkarnica 
Jama

Lumberjack, Zgrešeni primeri

Lumberjack
Rok Ahačevčič – vokal, kitara; Blaž Kuster – bobni; Jaka Novak – 
bas; Robi Glač – kitara, vokal; David Podgornik – klaviature.

Lumberjack je skupina petih mladih fantov, ki poosebljajo rokenrol. Nji-
hovi spevni refreni in mladostna energija so številnim že zlezli pod kožo. 
Leta 2015 so zmagali na Glasbenem maratonu in Natečaju Festivala 
Stična ter so za nagrado leta 2016 imeli samostojni koncert v okviru 
iste prireditve. V letu 2018 so se pridružili glasbenikom pod okriljem za-
ložbe Nika, predstavili svoj prvi EP in nato še debitantski album Brez 
nadzora brez morale v razprodanem CSK France Prešeren. Od takrat se 
s koncerti niso ustavili in jih v dobrem letu imeli preko 50. Ne samo na 
terenu, prisotni so tudi na radijskih postajah, kjer ste v zadnjih mesecih 
zagotovo lahko slišali pesmi Kralj, Čist vse, Tist dan ... V letu 2020 pa že 
napovedujejo novo celometražno ploščo, ki jo bodo predstavili marca v 
ljubljanskem Kinu Šiška.

Zgrešeni primeri
Janko Rošelj – vokal, bas, Robi Glač – kitara, Luka Mavrič – kitara, 
Pavel Uršič – bobni.

Zgrešence že poznate. V obdobju trinajstih let, kar je ime prvič prista-
lo na policah, smo neotesane punkrokerje že dobro sprejeli za svoje. 
Energični, neposredni, noro preprosti in hkrati izjemno izrazni – točno to, 
česar si želi vsak dreka in komplikacij sit pošten državljan. Po »M.E.M«, 
»Razlikah« in »Računu« pa gre zasedba počasi v četrto. In vsi vemo, da 
gre v četrto še raje kot v tretje ali drugo.
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»Trenutno smo v eni najlepših faz benda, vsaj zame osebno. Ideje prite-
kajo iz vseh štirih strani. Na vsakih vajah nastane kaj novega in če ne no-
vega, se spontano nadgradi nekaj že obstoječega. Uživamo. To je tisto, 
kar naredi skladbo čarobno. Ustvarjamo glasbo. Vzeli si bomo natanko 
toliko časa, kot ga bo material potreboval. V prvi vrsti želimo navdušiti in 
preseči sebe,« poetično pravi Janko, kar se za pravega pankerja najbrž 
sploh ne spodobi.

Bendu, ki ga nosi čvrsta »stara« ritem sekcija in nadgrajuje mlado bren-
kanje, je v življenju malodane vse jasno. Stari so že pred več kot petnaj-
stimi leti začeli igrati po beznicah, klubih, oratorijih, rojstnih dnevih ... in 
poznajo sceno. Mladi se hitro učijo in vnašajo v glasbo moderne prvine 
trenutnega punka oziroma rocka. Četudi sta mlajša dva, kitarista Robi 
Glač in Luka Mavrič že dodobra zlezla iz srednješolskih plenic, je bobnar 
Pavel Uršič doživel še Jugoslavijo, fičkote, dinarje in legenda pravi, da 
tudi dinozavre, vso koordinacijo pa prevzame profesor Janko Rošelj. V 
procesu ustvarjanja se ujamejo kot še nikdar do sedaj. 

»Če smo se v vseh teh letih kaj naučili, smo se, da mora biti glasba v 
prvi vrsti všeč nam. Ne kompliciramo pri besedilih, ne kompliciramo pri 
akordih, kompliciramo edino pri solažah (smeh – Robi). Pomembno je, da 
komadi »peljejo«.«



Predprodaja vstopnic: 
Knjižnica Ivančna Gorica,
Užitkarnica Jama,
Kulturni dom Stična (1 uro pred prireditvijo).

Rezervacija vstopnic:  
info@kd-sticna.si

Rezervirane vstopnice je potrebno dvigniti najkasneje 30 min 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 2019 je organiziran v so-
delovanju z JSKD OI Ivančna Gorica. Galerijski del Festivala Stična 2019 
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. Vsi dogodki festivala, ki se dogajajo v Užit-
karnici Jama, so organizirani v sodelovanju z Užitkarnico Jama.

Dijaki, študentje in upokojenci imajo 20 % popusta na cene vstopnic pri-
reditev Festivala Stična 2019. Popust ne velja za predprodajo vstopnic.

Vsi, ki bodo prišli v Knjižnico Ivančna Gorica s tem biltenom v času Fe-
stivala Stična 2019, so upravičeni do ene brezplačne letne članarine. 
Izpostava knjižnice v Stični je odprta vsak petek od 14:30 do 15:30.

Kulturno društvo Stična se zahvaljuje Občini Ivančna Gorica, Muzeju 
krščanstva na Slovenskem, Cistercijanski opatiji Stična, ZKD Občine 
Ivančna Gorica in JSKD OI Ivančna Gorica za podporo in pomoč pri 
organizaciji vseh dvajsetih Festivalov Stična. Za podporo in prostor za 
izvedbo koncertov se zahvaljujemo Užitkarnici Jama. Za gostoljubje na-
šim tujim nastopajočim se zahvaljujemo Hiši Ida. Prav tako se zahva-
ljujemo Knjižnici Ivančna Gorica in vsem, ki so pripomogli k utelešenju 
Festivala Stična 2019. 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.

Uredila: Neža Mikelj in Mik Lampret | Lektorirala: Helena Kavaš
Oblikovala: Polona Kastelic, Monu biro | Naklada: 400 izvodov



ALFAGRAF D.O.O. | CVETLIČARNA BRANKA | DANA MIRNA D.D. | EGM TEAM D.O.O. 
FRIZERSKI SALON BOMAX | HOC CENTER D.O.O. | INIS MATJAŽ GOJAK S.P. | JANEZ ROGELJ S.P. 

JOLLY-S D.O.O. | JSKD OI IVANČNA GORICA | KORLE D.O.O. | KS STIČNA | KZ STIČNA Z.O.O. 
LAMAS D.O.O. | LOGO ENERGIJA D.O.O | MARKET MARINKA MAVER S.P. 

MELODIJA GLASBILA D.O.O. MILAN PUŠLJAR S.P. | NAJCOM D.O.O. | NOEMA COOPERATING D.O.O.
OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA IVANČNA GORICA | PIZZERIA KEGELJČEK, ROBERT KUTNAR S.P. 

SAMASTUR D.O.O. | SENČILA OVEN, TOMAŽ OVEN S.P. | SIMUTECH S.P. 

d e s i g n  b i r o


