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UVODNA BESEDA
Pa smo končno spet skupaj. Po dveh dolgih letih nam je ponovno uspelo
organizirati Festival Stična, sedaj že kar enaindvajsetič. S pomlajeno zasedbo (v katero spadam tudi jaz) smo se šele septembra usedli za mizo
in začeli napenjati možgane. Čeprav je šlo precej na tesno, smo skupaj
pripravili obširen in pester program. Upam, da je vsak obiskovalec našel
vsaj dva dogodka, ki sta ga pritegnila.
Letos so na programu različni koncerti, od rokovskih do etno; predstave,
otroške ter odrasle; potopisi, taki do Senegala pa vse do Kitajske (in to
kar peš); delavnice, umazane in jezične. Program se bo odvijal na treh
različnih prizoriščih. Prvo prizorišče je preljubi stiški kulturni dom. Kot
drugo prizorišče je na pomoč priskočila Idina izba (prej znana kot Bar
Jama). Tretja lokacija pa je galerija Muzeja krščanstva na Slovenskem,
kjer bomo obeležili pričetek letošnjega festivala.
Tradicionalni Festival Stična? Da, Festival Stična ima pravico do naziva tradicionalni. Mogoče se vam ne zdi, da je festival v našem okolju
prisoten že toliko časa, ampak naj malo postaram vse, ki ga poznate
že od samega začetka – festival je starejši od nekaterih svojih glavnih
organizatorjev. Njegovi začetki segajo vse tja do leta 2000, ko se je jedro
članov društva odločilo ustvariti nov večtedenski dogodek, ki bi navdušil
okoliško občinstvo. In zdaj, po dvaindvajsetih letih, festival še vedno
ustvarja kulturno vzdušje. 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 drugih umetnikov, na festivalu pa smo gostili
skupno več kot 50.000 obiskovalcev.
Seveda pa pri festivalu ne gre le za številke. Gre predvsem za vas, za vse
gledalce/poslušalce, da skupaj začutimo enotni duh ustvarjalnosti, se
navdihujemo, navdušujemo in najpomembnejše, da to delamo skupaj.
Cilj festivala je povezovanje ljudi in medsebojno sodelovanje s perspektivnimi, inovativnimi ter mladimi umetniki.
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V imenu festivalske ekipe se zahvaljujemo vsem donatorjem in sponzorjem, ki so nam finančno ali kako drugače pomagali. Zahvaljujemo
se kolektivu Idine izbe in ekipi Muzeja krščanstva na Slovenskem za
možnost uporabe njihovih prizorišč. Posebna zahvala gre tudi Občini
Ivančna Gorica, ki je bila glavni sofinancer festivala. Hvala tudi vsem
prostovoljcem, ki pomagajo pri udejstvovanju festivala. Zahvaljujemo pa
se tudi vsem obiskovalcem – hvala vam, ker podpirate kulturo in obstoj
našega festivala.
Zdaj pa dovolj besed, uživajte v kulturi!

Jure Malovrh,
predsednik KD Stična
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PREDFESTIVALSKO DOGAJANJE
Petek, 18. 11. 2022
17.30 Glasbeni maraton, Natečaj Festivala
Stična 2022, koncert › Idina izba
21.00 The Black Magic Space Truckers  
koncert › Idina izba

OTVORITEV FESTIVALA
Sobota, 19. 11. 2022
18.00 Dora Plantarič, likovna razstava › Galerija
Muzeja krščanstva na Slovenskem
20.00 B. T. K. in gosti, koncert › Idina izba
Nedelja, 20. 11. 2022
16.00 To ni pika!, Hiša otrok in umetnosti,  
otroška lutkovna predstava › Kulturni dom Stična
19.00 Oktet fantov KD Stična in Moški pevski zbor
KD Vidovo, koncert › Kulturni dom Stična
Četrtek, 24. 11. 2022
19.00 15.000 km peš do Kitajske,  
Ladislav Vidmar,  
		
potopis › Kulturni dom Stična
Petek, 25. 11. 2022
20.00 MRFY, koncert › Idina izba
Sobota, 26. 11. 2022
10:00 Zgodbe iz gline, Ema Ajster, likovne
delavnice za otroke › Kulturni dom Stična
19.00 Midva med nama, Goli oder, improvizacijskogledališka › Kulturni dom Stična
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Nedelja, 27. 11. 2022
16.00 Pekarna Mišmaš, Loški oder, otroška gledališka 		
predstava › Kulturni dom Stična
19.00 J. J. A. jazz trio z Urško Strnad in gosti,
koncert › Kulturni dom Stična
Četrtek, 1. 12. 2022
19.00 Senegal brez znanja francoščine ali Ko človek
pade v vodo, plava, Boris Kokalj in Mitja Brglez,   
potopisni večer › Kulturni dom Stična
Petek, 2. 12. 2022
19.00 Tesla, Janez Dovč, glasbeno-gledališka predstava
› Kulturni dom Stična

TA VESELI DAN KULTURE
Sobota, 3. 12. 2022
10.00 Dan knjižnice na Festivalu Stična: Kamišibaj,
pravljica in besedne igre za otroke od četrtega leta dalje
› Kulturni dom Stična
19.00 Sozvočja Slovenije, Sozvočja Slovenije Trio,  
koncert › Kulturni dom Stična
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Petek,
18. 11. 2022
17.30

Glasbeni maraton,
Natečaj Festivala Stična 2022

koncert FADE IN
Idina izba

Ema Marušič – vokal, Elizabeta Šajina – bas kitara, Jure Mazej –
vokal, Vid Curk – električna kitara, Tibor Turel – klavir, Jakob Maj
Šajina – bobni, Jure Pahor – saksofon
FADE IN je šolski band, ki deluje v okviru Šole petja in glasbe Barbare Šinigoj, v občini Renče – Vogrsko od leta 2019. Z ljubeznijo do glasbe prinaša v
Vipavsko dolino svež učni pristop.
V sodelovanju z ekipo JazzObala se je na poletni Band delavnici 2022
oblikovala zasedba učencev, ki nadaljuje svoje delo pod vodstvom izbranih mentorjev (Barbara Šinigoj, Sandi Štor, Blaž Pahor, David Nik Lipovac,
Egon Boštjančič). Na vajah nastajajo nove avtorske skladbe, učenci se urijo
v aranžiranju, poigravajo se s stilskimi preobrazbami skladb različnih žanrov
... Med njimi kroži kreativna in mladostna energija, ki je nalezljiva.

Abnormala Band
Matevž Mulec – kitara in vokal, Timotej Milharčič – kitara, Filip
Paladin – bobni, Sanja Tevž – bas kitara
Glasba štirih ustvarjalcev Abnormala Benda se zelo lepo sliši tistim, ki
imajo malce divje krvi v sebi. Njihov repertoar sestavlja dobrih 30 minut
originalnih pesmi s tremi priredbami.
Skupino sestavljajo: dva kitarista, ki dajeta energijo v vsak ritem in solo;
bobnar, ki dela ritem, da te »skipa«; vokal, ki ga je prevzel kar naš kitarist Matevž, ki poleg brenkanja, odpoje vse, kar zmore s svojim močnim
punkerskim glasom ter glasom za kakšno občasno balado, in basistka,
ki (ne tako) nežne note poveže vse skupaj.

Kralj Meteorit
Matej Tratnik – glas in orglice, Anton Lorenzutti – kitara, Timi
Vremec – bas
Skupina nastopa od leta 2017 z avtorskimi skladbami v zasedbi vokal, kitara, bas in bobni. Igrajo zgolj avtorsko glasbo pestrega žanrskega nabora
– hip-hop, rock, reggae, country … Nastopali so v Ljubljani, Novi Gorici
in drugod po Primorskem. Za največje uspešnice veljajo: Kralj Meteorit,
Sladkorna pena, Žur … Leta 2019 je izšel CD 15/17, letos pa je zasedba
posnela 7 skladb, ki bodo izdane pod naslovom Kralj Meteorit – Moja 7.
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Vidovič & Kos
Primož Vidovič – kitara in vokal, Andrej Kos – harmonika
Kantavtor Primož Vidovič in harmonikar Andrej Kos sta sodobna godca,
ki vandrata med sedanjostjo in preteklostjo, iščoč eno v drugi. S hudomušno slikovitostjo pripovedujeta o navadnih in nenavadnih ljudeh, se
rogata našim napakam in razmišljata o družbi, svetu in usodi.
Duhovita besedila, od zbadljivih satir do pretresljivih balad in vzdušnih
impresij ter kabarejski performans pospremita z dovršeno glasbo, prepojeno z džezovsko spontanostjo, klasično tradicijo in ljudskimi melosi
od Pariza do Balkana. Primož Vidovič (1995) je filozof in kantavtor, ki v
duhovitih satirah, svetobolnih baladah in doživetih pripovedih razmišlja
o človeku včeraj, danes in jutri. Kabarejski performans združuje z barvito
glasbo, v kateri se prepletajo džezovska improvizacija, klasična tradicija
in raznolike glasbe sveta. Trenutno je doktorski študent filozofije, poleg
glasbe pa se posveča tudi prevajanju in publicistiki.
Andrej Kos (1993) je iz klasične harmonike magistriral na graški univerzi,
vendar pogosto zahaja v džezovske in popularne vode ter – kot harmoniki pritiče – raziskuje ljudske glasbe. Igral je v Cankarjevem domu,
gledališču Graz, sodeloval s člani sodobne zasedbe Klangforum Wien,
redno nastopa v zasedbah Pocket Edition in Jeannette, nastopil pa je
tudi z losangeleškim džezovskim vibrafonistom Nickom Mancinijem.

No OFFENCE!
Renato Švara – kitara in vokal, Anže Trček – kitara in vokal, Samo
Pirec – bas kitara, Filip Gabrovec – bobni
No OFFENCE! je ljubljanska punk skupina. Člani so se v zasedbo povezali maja 2018, polni samozavesti in visokih pričakovanj. Kljub temu
so hitro ugotovili, da nimajo pojma, kako igrati svoje inštrumente, kaj
šele, kako igrati kot skupina. Naslednji dve leti so zato pridno vadili po
različnih ljubljanskih »luknjah in bunkerjih« ter s februarjem 2020 začeli
vztrajno turo po slovenskih klubih in festivalih, kolikor je to dopuščal
Covid (in včasih tudi, ko ni), neprekinjeno do danes.
Poleti 2022 so se ustavili tudi v Bosni in Srbiji, kjer so tudi nastopali.
Igrajo vse od melodičnega punka do hardcore rocka.
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Angel’s Ex
Leon Bahovec – vokal, Niko Kaliterna – kitara, Jon Kuštrin Turčinović – kitara in vokal, Grega Rus – bas kitara, Domen Smole –
bobni
Angel's Ex je mlada glasbena skupine iz Ljubljane, ki goji ljubezen do
rock glasbe. S svojim delovanjem so začeli poleti leta 2021.
Žanrsko se težko identificirajo, saj igrajo vse od akustičnih balad do čistega »rock'n rolla«. Pojejo o življenju in svojem vsakdanu, naj bo ta vesel
ali žalosten. Vedno je bila rdeča nit skupine, narediti nekaj novega in
nepričakovanega, kar v Sloveniji in svetu še ni bilo slišano ali videno.
Do zdaj so posneli dva demo posnetka, in sicer za pesmi Zvezde sredi
dneva in Pod luno. Že tekom tega leta napovedujemo izid debitantskega
EP-ja. Predvsem pa si želijo tudi čim več koncertirati, saj so seveda v
živo bolj zanimivi kot na posnetku.

Petek,
18. 11. 2022
21.00
koncert
Idina izba
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The Black Magic Space
Truckers
Matija Lampret – vokal in kitara, Matevž Kolarič – vokal in bas,
Andrej Podobnik – bobni
Zgodi se, da se srečajo: bobnar, ki se odloči naučiti kitaro, neki kitarist, ki
se končno lahko loti igranja bobnov, in še en kitarist, ki je bil v bistvu basist. Zaradi skupnih želja po igranju dobre, lastne, težke in lahke glasbe,
odprtosti do žanrov in po želji k razvijanju idej se skozi čas nabere nekaj
lastne glasbe in sedaj smo tu … Matija, Andrej, Matevž.
»Najprej nismo smel delat nič, potem smo mel dost in smo vseen začel
migat.«

Sobota
19. 11. 2019
18.00
likovna
razstava
Galerija Muzeja
krščanstva na
Slovenskem

OTVORITEV FESTIVALA
Dora Plantarič
Dora Plantarič, študentka kulturologije na Ljubljanski fakulteti za družbene vede, se s kolažiranjem ukvarja že nekaj let. Nad likovno umetnostjo
jo je že v zgodnjih letih navdušila mama, ki je fotografinja. Pod mentorstvom akademske slikarke Joanne Zajac Slapničar je obiskovala likovno šolo in se udeleževala različnih mednarodnih natečajev, od tega je
bila dvakrat nagrajena. Po osnovni šoli se je zaradi velike ljubezni do
umetnosti odločila za Srednjo šolo za oblikovanje in fotografijo, kjer je
obiskovala umetniško gimnazijo likovne smeri. V sklopu srednje šole se
je skupaj s sošolci udeleževala različnih projektov, med drugim je najbolj
odmeven Svetlobna gverila.
Kolaži se igrajo z likovno spremenljivko velikosti, z velikostjo pa se ustvari neka dominanca, hierarhija. Barviti kolaži nas za hip odnesejo v neki
drug svet. Svet, kjer prav nič zares nima smisla.
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Sobota
19. 11. 2019
20.00
koncert
Idina izba

B. T. K. in gosti
Začetek skupine B. T. K. sega v leto 2006, ko
se je par mulcev iz Stične in Ivančne Gorice
odločilo preigravati priredbe skupin, kot so
Blink 182, Greenday, Offspring, Ramones,
Sum 41 itd. Že po treh mesecih so odigrali
svoj prvi koncert v takratnem baru, danes
imenovanem Idina izba.
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
odmevnejših festivalih, kot so Lent, Rock
Otočec, Švic, Rulstock, Gallusova dvorana
itd. Tekmovali so na tekmovanjih rock bendov in bili kar nekajkrat 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.
Njihovo glasbo lahko uvrstimo v punkrockerski stil z melodičnimi
rifi, večglasnim petjem in energičnostjo. Band je prenehal delovati konec leta 2013, letos pa bodo samo za Festival Stična odžgali
celoten repertoar.
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Nedelja
20. 11. 2022
16.00
otroška
lutkovna
predstava
Kulturni dom
Stična

To ni pika!, Hiša otrok
in umetnosti
Lutkovna predstava To ni pika! mlade gledalce povabi v slikovit in igriv
svet črk. V domiselno razgibani animaciji in ob tempu živahne glasbene spremljave se izvajalca podata v lahkoten vrtinec igre. S preiskovanjem videza in zvočnosti črk, njihovim preoblikovanjem in sestavljanjem
v različne predmete ali slike predstava povezuje realne, domišljijske in
simbolne svetove, ob tem pa je v komunikaciji z gledalci razumljiva, pestra in privlačna. Črke kot predmeti različnih oblik in uporabnih možnosti
postanejo elementi ustvarjalne igre in raziskovanja, s tem pa tudi vir navdiha, domišljije, zvedavega odkrivanja in zabave.
Režija: Katja Povše
Dramaturgija: Anže Virant
Likovna podoba in scenografija: Špela Trobec
Glasba: Nino de Gleria
Izdelava scenografije: Luis Rapela in Špela Trobec
Kostumografija: Iztok Hrga
Igra in animacija: Ana Špik in Anže Virant
Tehnična pomoč pri scenografiji: Gorazd Rajh
Produkcija: Hiša otrok in umetnosti in Lutkovno gledališče
FRU-FRU
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Nedelja
20. 11. 2022
19.00
koncert
Kulturni dom
Stična

Oktet fantov KD Stična in
Moški pevski zbor KD Vidovo
Zborovsko petje v Stični ima dolgo in bogato tradicijo. Začetki segajo v
trideseta leta prejšnjega stoletja, ko je bil ustanovljen moški pevski zbor
Stična. Deloval je neprekinjeno skoraj sedemdeset let.
Oktet fantov KD Stična je nastal 4. maja 2004. S ciljem obuditi tradicijo moškega petja v Stični je umetniško vodenje prevzela njihova prva
zborovodkinja ga. Jelka Pušlar. Repertoar pesmi je večinoma obsegal
lahkotnejše ljudske fantovske pesmi, ki so predstavljale dobro osnovo
za nadaljnje delo. Leta 2007 je vodenje zasedbe prevzel Tadej Osvald
iz Ribnice, med leti 2009 in 2017 pa je oktet vodil prof. Jože Kores,
starosta slovenskega zborovskega in opernega petja. Že peto leto Oktet
fantov Stična vodi Urban Tozon. Pevce Okteta druži predvsem ljubezen
do petja slovenskih ljudskih in umetnih pesmi.
Redno se udeležujejo pevskih revij, popestrijo tudi marsikatero prireditev
v bližnji okolici, kot tudi širše.
Ženski in Moški pevski zbor Vidovo, ki delujeta v sklopu KD Vidovo, sta
bila ustanovljena leta 1968 in od takrat neprekinjeno delujeta. Leto 2018
so praznovali 50-letnico neprekinjenega delovanja.
Vsakoletno pripravljajo samostojne koncerte in gostujejo na koncertih
drugih glasbenih zasedb ter se redno udeležujejo pevskih revij. Pot jih
večkrat zanese tudi v tujino, kjer gostujejo pri slovenskih zamejcih in
sodelujejo na mednarodnih festivalih. Tako so pevci moškega pevskega
zbora obiskali Madžarsko, Bosno in Hercegovino, Avstrijo, Srbijo, Italijo,
Makedonijo in Francijo, nekatere že večkrat.
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Četrtek,
24. 11. 2022
19.00
potopis
Kulturni dom
Stična

15.000 km peš do Kitajske,
Ladislav Vidmar
Lado Vidmar je popotnik iz Žleb, ki svet spoznava kot pešec. Od leta
2009 naprej se skoraj vsako leto odpravi na vsaj mesec dni dolgo potovanje, na katerem je njegov edini spremljevalec nahrbtnik, v katerem
nosi vse, kar potrebuje za življenje. Prehoditi želi pot od enega do drugega konca sveta – od Atlantika do Lhase v Tibetu. Dnevno prehodi
okrog 60 kilometrov, včasih tudi več. Do leta 2022 je prehodil že več kot
15 tisoč kilometrov in se cilju na vzhodu že močno približal. Gotovo bi
ga tudi dosegel, če je v zadnjih letih ne bi zagodli birokratski postopki s
pridobivanjem viz in pandemija koronavirusa.
Lado je svojo pot začel leta 2009, ko se je iz domačih Žleb preko Alp
odpravil na zahod in v treh sezonah dosegel svoj cilj na obali Atlantika
severno od portugalske Lizbone.
V letu 2012 se je od doma odpravil proti vzhodu. Preko celotnega Balkana, Turčije, Irana, Uzbekistana, Tadžikistana in Kirgizije je leta 2019
prispel do kitajske meje.
Nato je udarila korona. Lani, ko nismo smeli iz občin, se je 30-letnice
samostojnosti Slovenije spomnil tako, da je v tridesetih dneh tridesetkrat obhodil občino Medvode in tako naredil 1800 km. Ker mu tudi letos
razmere niso dopuščale, da bi nadaljeval svojo pot proti Tibetu, se je
odločil, da bo njegova nadomestna destinacija Italija. V začetku aprila
je začel na Siciliji, otok prehodil do juga in se po vzhodni
obali odpravil proti italijanskemu škornju. Pot je nadaljeval
po njegovi sredini in prehodil številne apeninske prelaze
in doline ter se po 2600 prehojenih kilometrih konec maja
vrnil domov.
V tokratnem potopisu nam bo Lado predstavil svojo pot na
vzhod – 15.000 prehojenih kilometrov do Kitajske.
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Petek,
25. 11. 2022
20.00
koncert
Idina izba

MRFY
MRFY so 4-članski novomeški indie rock pop fenomen, ki ga sestavljajo vokalist in kitarist Gregor Strasbergar, bas kitarist Lenart Merlin,
kitarist Tomaž Zupančič in bobnar Rok Klobučar. Fantje tresejo slovenske odre že več kot 5 let, svoj prvenec Story pa so leta 2018 predstavili
širši publiki v Kinu Šiška, se naslednje leto pojavili na Šiška Open, kasneje pa na tem prizorišču ogrevali publiko tudi za alter rockerje Skunk
Anansie.
Septembra 2018 je skupina izdala prvenec Story pri založbi SonicTribe.
Plata je bila pri publiki lepo sprejeta, skupina pa je z nje izdala skupaj
kar devet singlov in videospotov.
Po prvi prisilni korona pavzi so leta 2020 s prijatelji Matter predstavili
poletni zagonetni cross over hitič Zonzei, še prej pa se z izkušenim
Žarkom Pakom zakopali v studio na snemanje novega materiala. Spomladi 2021 je udaril izjemno odmeven singel Zaljubila, po poletnem
razdejanju po slovenskih odrih pa so se poklonili zvesti fan bazi s hitom
generacije Prjatučki, ki je doslej njihov najuspešnejši komad. Spomladi
2022 so izdali tretji singl “Angeli”, ki je napovedal drugo ploščo z naslovom ”Use” - premierno je bila izvedena v dvakrat razprodani Katedrali
Kina Šiška. Leto zaključujeta še dva singla: San Francisco in Tobogan
ter jeseni 2022 dvakrat razprodani Orto bar, zato lahko že rečemo, da je
za MRFY-ji najuspešnejše leto do zdaj, čeprav ga še ni konec.

14 | FESTIVAL STIČNA 2022

Sobota,
26. 11. 2022
10.00
likovne
delavnice za
otroke
Kulturni dom
Stična

Zgodbe iz gline, Ema Ajster
Nekje ob reki Krki (točna lokacija mora zaradi zaščite osebnih podatkov
ostati skrivnost) živi skupina rečnih škratov. Rečni škratje so pravi zabavljači. Radi pojejo, plešejo, se namakajo, pijejo vino iz alg in pečejo muhe
na ognju. Vsako polno luno organizirajo ples v maskah. Pred kratkim so
se nam škratje javili, saj nujno potrebujejo našo pomoč. So namreč v
hudi umetniški krizi! Nobeden od njih si ne more domisliti dobre maske,
ki bi si jo lahko nadel za na ples. Odločili smo se, da bomo prosili vas
za pomoč, saj smo prepričani, da bomo s skupnimi močmi našli mnogo
idej za masko, ki bo prevzela celotno plesišče in bo škratom priskrbela
najbolj magičen večer.
Ema Ajster je 21-letna študentka dodiplomskega programa kiparstva na
Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje Ljubljana. Izhaja iz Brežic,
zdaj pa večino časa preživi v prestolnici, kjer raziskuje področje likovnega prostora, likovnega objekta in performansa. Svojo umetniško pot je
pričela že v srednješolskih letih na Srednji šoli za oblikovanje in fotografijo Ljubljana. Znotraj Mladinskega centra Brežice je oktobra leta 2021
razstavljala zbirko svojih ilustracij (razstava Obrazi) ter izvedla samostojno prostorsko intervencijo v okviru projekta PITA, ki so ga izvajali znotraj
galerije kiparskega oddelka ALUO (Sviloprejka, marec 2022). Leta 2019
je s skupino Srednje šole za oblikovanje in fotografijo Ljubljana sodelovala na Svetlobni gverili (Frogspawn & Overhead, 2019). Eno izmed
njenih del je trenutno razstavljeno v Galeriji Krpan v Cerknici, v okviru
skupinske razstave študentov akademije za likovno umetnost in oblikovanje, Fragmenti2. Njena dela so bila na ogled tudi v času semestrskih
razstav ALUO leta 2021 in 2022. Poleg likovne umetnosti pa je veliko
svojega časa v preteklosti posvetila tudi gibalno-plesnemu gledališču.
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Sobota,
26. 11. 2022
19.00
improvizacijsko–
gledališka
predstava
Kulturni dom
Stična

Midva med nama, Goli oder
Luko kot umetnika zanimajo predvsem hibridni žanri ter odnos med performerjem in občinstvom. Blizu mu je tisto, kar je Peter Brook poimenoval surovo gledališče. Ukvarja se s klovnom, uličnim in nedramskim
gledališčem. Nanj kot umetnika so najbolj vplivali pedagogika Philippa
Gaulierja in dognanja Jacquesa Lecoqa. Saro kot umetnico zanima
uveljavljanje improvizacije kot svoje gledališke smeri, ki je enakovredna
ostalim že uveljavljenim gledališkim žanrom. Išče poti, načine, kako se
povezovati z različnimi performativnimi področji: zanimajo jo bogatenje
lastnega izraza, predajanje znanja in odkrivanje novih form preko povezovanja. Zadnje čase se ukvarja z vprašanjem, kaj je prostor (osebni, performativni, med igralko/-cem in gledalkami/-ci, soigralkami/-ci,
odrom in svetom, idr.), kaj so v tem prostoru razdalje in kakšni odnosi se
oblikujejo glede na distanco, in kaj sporočamo tako z bližino kot oddaljenostjo. Predstava Midva med nama nastaja v sodelovanju dveh ustvarjalcev, ki ju zanima raziskovanje in spajanje različnih robnih performativnih
žanrov. Zametki predstave so se razvijali v okviru skupne rezidence, ki
sta jo v jeseni 2020 opravila v Layerjevi hiši v Kranju. Sledilo je oblikovanje performativnega koncepta, ki se ukvarja z dvojino in odkriva plasti, ki
tvorijo romantični odnos. Avtorja vstopata v raziskovanje življenja v dvoje
preko vprašanja disfuncionalnosti – kako se prepletajo polja družbenega, osebnega, ozaveščenega in nezavednega, očitnega in prikritega vse
v kontekstu enega odnosa med dvema osebama, med katerima naj bi
bila glavna stična točka ljubezen. Kaj vnaša elemente disfunkcionalnega
in disruptivnega v odnos in kaj mu daje temeljno ustaljenost ter ritem?
Predstava ne poskuša obujati velikih zgodb ali od odgovoriti na veliko
vprašanje, kaj je Ljubezen, pač pa naslavlja prepletanje navidez nezdružljivih dihotomij, ki tvorijo
kompleksno gmoto, ki je
odnos. Predstava poleg
raziskovanja, prepletanja
in spajanja različnih žanrov
išče momente poetičnosti,
igrivosti in lahkotnosti v izraznosti teles in odsotnosti
besed. Naslavlja dihotomije, ki ločujejo, a so hkrati
neločljivo povezane - mejo
med resničnim in neresničnim, bližino in razdaljo, publiko in performerko/-jem.
Predstava odkriva območja neugodja: iskanje presežkov, osebnih in skupnih
– kolektivnih.
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Luka Piletič (1994) je mladi gledališki ustvarjalec, ki ga je na odru ali ulici
trenutno moč videti v predstavah Za crknt, Pot v Tadam in Kaj pa zdaj?
Je dobitnik nagrad za najboljšega novinca in improvizatorja Impro lige
v sezoni 2019/2020. Med oktobrom 2017 in junijem 2019 se je šolal na
francoski gledališki šoli École Philippe Gaulier, kjer je poudarek na gledališki igri, klovnu, francoskem vaudevillu in bufonu. Sodeluje z različnimi
kolektivi slovenske alternativne gledališke scene: Gledališče Ane Monro,
KD Priden Možic, Društvo za sodobno klovnovsko umetnost, Društvo
Impro, Cirkus na mesec, Zavod Bufeto, Društvo Globus Hystericus, KUD
Transformator in drugimi. Hkrati na Pedagoški fakulteti v Ljubljani končuje študij socialne pedagogike, kjer trenutno piše magistrsko nalogo o
delu bolnišničnih klovnov v hospicu.
Sara Šoukal (1985) je samozaposlena v kulturi kot gledališka pedagoginja in performerka. Je ena izmed vidnejših in aktivnejših figur na področju improvizacijskega gledališča pri nas. Z improvizacijskim gledališčem
se prvič sreča l. 1994 kot članica prve otroške skupine v Sloveniji pod
vodstvom Andreja Rozmana – Roze, in kasneje Mojce Dimec; oba takrat člana Gledališča Ane Monro. Redno se izobražuje in nastopa v tujini
(Seattle, Leuven, Pariz, Dublin, Uppsala, Goteborg, Berlin, Kopenhagen,
Budimpešta, Wurzburg, Amsterdam, idr.) in doma (Sindikat odklonskih
entitet, Rdeče zore, Goli oder, Igraj se z mano idr.). Med drugim je tudi
članica dveh mednarodnih projektov, Ohana (evropsko združenje mladih improvizatorjev in improvizatork) ter Project Eve (evropsko združenje
improvizatork), preko katerih si izmenjuje znanja in se mreži z vidnejšimi
imeni evropske impro scene. Neprestano se izobražuje na področju impro gledališča in povezuje svoja znanja z drugimi umetniškimi izrazi, nazadnje na primer pri sorežiranju mladinske interdisciplinarne predstave
Cypher z Žiganom Krajnčanom.
Sara je sicer univerzitetna diplomirana geografinja Filozofske fakultete
v Ljubljani.

KOLOFON
Avtorja in izvajalca: Sara Šoukal, Luka Piletič
Izvršna producentka in PR: Eva Jus
Oblikovanje luči: Luka Seliškar
Foto in video: Katja Predan, Neža Oblak, Asiana Jurca Avici,
Lucija Zajc
Oblikovanje promocijskih materialov: Anže Jesenovec
Umetniško svetovanje: Hristina Vašić Tomše, Dejan Srhoj
Posebna zahvala: Barbara Polajnar, Katja Perat
V sodelovanju z/s
Layerjeva Hiša Kranj, KUD ZIZ, Pekarna Magdalenske Mreže
Maribor, Klub Gromka, AKC Metelkova
Projekt sofinancira Mestna občina Ljubljana
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Nedelja,
27. 11. 2022
16.00
otroška
gledališka
predstava
Kulturni dom
Stična

Pekarna Mišmaš, Loški oder
Pekarna Mišmaš je zgodba o dobrem in skromnem peku, ki nesebično peče najboljši kruh in z njim vsak dan razveseljuje vaščane, o zlobni,
opravljivi vaški mlinarici Jedrt, ki hoče za vsako ceno izvedeti, kako Mišmašu uspe speči tako dober kruh, in ubogem mačku, ki ga Jedrt tako
izkorišča, da se končno odloči ostati kar pri Mišmašu. To je zgodba o
dobroti ter o nevoščljivosti in zlobi, je zgodba o vtikanju nosu v zasebne
zadeve posameznika in zgodba o dobrosrčnežu, ki si ne dovoli, da bi ga
skupnost omejila ter mu krojila življenje.
REŽIJA
Gašper Murn
KOSTUMOGRAFIJA IN KOREOGRAFIJA
Mateja Jerebic
IGRAJO
Karlo Jemc – Maček
Tara Oblak – Mlinarica Jedrt
Martin Fričovsky – Mišmaš
Zarja Bernik – Župan, miška
Tisa Habjan – Kurji pek
Nika Štefelin – Vaščanka, miška
Enej Okorn – Vaščan, miška
Zala Benedik – Vaščanka, miška
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Nedelja,
27. 11. 2022
19.00

J. J. A. jazz trio z Urško
Strnad in gosti,

koncert

Jakob Jon Doblekar – klavir, Jaša Krevh – kontrabas, Aleksander
Črtalič – bobni, Urška Strnad – vokal

Kulturni dom
Stična

J. J. A. jazz trio je mlada zasedba, ki jo sestavljajo enajst-, šestnajstin osemnajstletnik pod mentorstvom Braca J. Doblekarja. Izvajajo jazz
standarde, avtorsko in moderno jazz glasbo. V tej zasedbi delujejo od
oktobra 2021, ko so se zbrali, da bi se udeležili državnega tekmovanja
TEMSIG. Tam so marca 2022 s popolnim rezultatom stotih točk prejeli
prvo nagrado in s tem zlato priznanje ter še posebno priznanje za interpretacijo slovenske jazz skladbe Prijatelji Braca Doblekarja. Na tokratnem koncertu se nam bo trio predstavil v sodelovanju s pevko Urško
Strnad, brass sekcijo in podaljšano ritem sekcijo.
Urška Strnad je učiteljica, glasbenica ter pevka.
Z glasbo se ukvarja že od rane mladosti. Svoje izobraževanje je pričela
na Glasbeni šoli Grosuplje, nadaljevala pa ga je na Konservatoriju za
glasbo in balet Ljubljana.
Sodeluje v različnih zasedbah, tako instrumentalnih kot vokalnih, trenutno pa izpopolnjuje svoj vokal pri prof. Ireni Vidic.
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Četrtek,
1. 12. 2022
19.00
potopisni večer
Kulturni dom
Stična

Senegal brez znanja
francoščine ali Ko človek
pade v vodo, plava, Boris
Kokalj in Mitja Brglez
Mitja in Boris, sogeografa in cimra, sta se med intenzivnim absolventskim
zabušavanjem odločila iti nekam v eksotične kraje za tri tedne. Presečna
množica povratne karte za manj kot 500 evrov (Mitjeva želja) in 25 stopinj
sredi zime (Borisova želja) je bil Senegal. Brez znanja francoščine, brez
plana in s polno mero romske mentalitete sta se dva bela njoka znašla
v 3-milijonski urbani džungli Dakarja. V naslednjih treh tednih sta Mitja
in Boris doživela 14-urno avtobusno vožnjo od senegalske Ljubljane do
senegalskega Maribora, privatni čelo koncert na dakarski strehi, ulični
»dance battle« z lokalnimi otroki, Senegal fuzbal revolucijo ob zmagi na
afriškem prvenstvu, začudene odzive lokalcev ob testiranju šnopsa Borisove mame, srčni zastoj ob poskusu vkrcanja na letalo ter še mnogo
lepih in grdih stvari.
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Petek,
2. 12. 2022
19.00
glasbenogledališka
predstava
Kulturni dom
Stična

Tesla, Janez Dovč
»Če hočete najti skrivnost univerzuma, razmišljajte o energiji,
frekvencah in vibracijah.«
Avtor koncepta, glasbe in izvedba: Janez Dovč
Režija: Marko Bratuš
Scenarij: Ana T. Kus in Janez Dovč
Narator: Gregor Budal
Glas Nikole Tesle: Alojz Svete
Ženska glasova: Petra Trobec in Jasna Klinc
Kostumografija: Dajana Ljubičić
Scenografija: Janez Dovč, Marko Bratuš, Ana T. Kus
Strokovni sodelavci: dr. Andrej Detela, dr. Miro Rozman, Janko Rožič,
Miro Dovč, Igor Vuk, dr. Nejc Likar, dr. Andrej Gams, Andrej Kobal
Ton: Jasmina Bernjak
Luč: Samir Botonjić
Produkcija: Cankarjev dom in Celinka.si
Osrednja osebnost glasbeno-gledališke predstave Tesla je izumitelj Nikola Tesla, za katerega številni trdijo, da je »človek, ki je izumil 20. stoletje«.
Predstava se sprehodi skozi devet poglavij Teslovega življenja, ki s pomočjo glasbe, poskusov, biografskih odlomkov in citatov dostopno predstavijo
svet Nikole Tesle, njegovih izumov ter predvsem njegove neizmerne humanistične želje po izboljšavi sveta za naslednje generacije. Tesla se nam v šolski
uri predstavi ne le kot znanstvenik in izumitelj, temveč tudi kot rahločuten
vsestranski umetnik, neke vrste sodobni Leonardo Da Vinci, čigar način
ustvarjanja je najpogosteje spominjal na Mozartovo ustvarjanje glasbe. Nikola Tesla je bil znan tudi kot izjemen prezentator svojih idej, podobno kot
Krištof Kolumb s svojim jajcem ali Steve Jobs v svetu računalništva. Tako
tudi vsako poglavje predstave zaznamuje drug inštrument, med katerimi
lahko najdemo tako eksotične kot malone futuristične inštrumente, kot so
Teslova tuljava, laserska harfa, teremin, različni sintetizatorji zvoka, doma
narejeni inštrumenti, vsakdanji predmeti in, nenazadnje, tudi prav poseben
gost, Nao. Namen glasbeno-gledališkega spektakla pa ni zgolj zgodovinski
pregled življenja enega najvplivnejših znanstvenikov, ampak predvsem predaja njegovega sporočila zanamcem, ki jim polaga na srce, naj sodelujejo pri
gradnji Novega sveta, ki »ne bo svet zatiranih in ponižanih, temveč svobodnih ljudi in narodov, enakovrednih v dostojanstvu in spoštovanju sočloveka«.
Predstava želi vzbuditi otroško čudenje in željo po samostojnem raziskovanju in odkrivanju. Skozi eksperimente predstavimo frekvence, vibracije ter
povezavo med fiziko in glasbo. Predstava je avtorsko delo vsestranskega
glasbenika Janeza Dovča ter v sebi združuje njegova najljubša svetova: fiziko in glasbo. Skupna točka obeh, kot tudi vrste izumov Nikole Tesle, je
resonanca, fizikalni pojav, ki je osnova vseh glasbenih inštrumentov ter je
ključen tudi pri sobivanju človeka s sočlovekom in naravo.
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Sobota
3. 12. 2022
10.00–12.00
kamišibaj,
pravljica in
besedne igre
za otroke od
četrtega leta
dalje
Kulturni dom
Stična

TA VESELI DAN KULTURE
Dan knjižnice na
Festivalu Stična
Na Ta veseli dan kulture vas knjižničarji vabimo, da z nami preživite sobotno dopoldne. Za otroke, starejše od štirih let, pripravljamo kamišibaj
predstavo, pravljice, družabne in besedne igre, vse skupaj bomo začinili
še z bansi ter ugankami. Zagotavljamo, da bo zabavno, kot je vedno na
podobnih dejavnostih za najmlajše, ki jih v Knjižnici Ivančna Gorica med
šolskim letom pripravljamo dvakrat na mesec, poleti pa se z nami v svet
zgodb, knjižnih junakov, ugank in poučnih iger lahko podajate kar nekaj
dni zapored. Spremljajte nas na socialnih omrežjih, spletni strani, v Klasju
in se nam pridružite na dogodkih, ki jih pripravljamo za otroke ter odrasle.
Vabljeni, da med številnimi knjigami na naših policah poiščete take, ob
katerih boste uživali tudi doma.
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Sobota
3. 12. 2022
19.00
koncert
Kulturni dom
Stična

Sozvočja Slovenije, Sozvočja
Slovenije Trio,
Prava tradicija ni relikt preteklosti, ki je nepovrnljivo odtekla, je živa sila, ki
oživlja in ozavešča sedanjost. Igor Stravinski, Poetic in Music in the Form
of Six Lessons.
Sounds of Slovenia Trio/ Sozvočja Slovenije Trio: Gregor Volk – vokal in
kitara, Janez Dovč – harmonika in vokal, Goran Krmac – tuba ter tolkala
Vrhunski glasbeniki, ki jih poznamo kot soliste in člane mnogih slovenskih zasedb, se nam bodo predstavili v zanimivi kombinaciji, ki nam bo
predstavila slovensko ljudsko glasbo v sodobnih in živih priredbah, v najnovejših skladbah pa lahko slišimo uglasbeno poezijo slovenskih pesnic
in pesnikov. Ljudska glasba je spomin iz davnine, odmev prostora, ki v
sebi nosi različnost slovenskih pokrajin, avtorska pesem je “vzmet duha”,
ki to raznolikost povezuje. Na koncu novega veka ne gre več samo za renesančnost, temveč za resonančnost prostora, ne le za zvočnost, ampak
za sozvočnost, ne samo za oglaševanje, temveč uglaševanje. Kot ambasadorji slovenske kulturne in naravne raznolikosti s svojim zanimivim
nastopom večkrat nastopajo na različnih festivalih in prireditvah v tujini
(Kitajska, Indija, Velika Britanija, Izrael, Irska, Italija, Argentina itd). Izvrstni
ustvarjalci se tokrat predstavljajo z novim programom, ki je aranžmajsko
obarvan z akustično, vokalno in elektronsko zvočnostjo.
www.soundsofslovenia.com
Na koncu novega veka ne gre več samo za renesančnost, temveč za resonančnost, ne le za zvočnost, ampak za sozvočnost, ne samo za oglaševanje, temveč uglaševanje.
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Rezervacija vstopnic:
info@kd-sticna.si ali na tel. št. 041 543 444 (Petra Miklič).
Rezervirane vstopnice je potrebno dvigniti najkasneje 30 min pred začetkom
dogodka. Za rezervirane vstopnice velja cena na dan dogodka.
Informacije:
070 286 881 (Jure Malovrh)
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 2022 je organiziran v sodelovanju
z JSKD OI Ivančna Gorica. Galerijski del Festivala Stična 2022
je pripravljen v sodelovanju z Muzejem krščanstva na Slovenskem. Ta
veseli dan kulture je pripravljen v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica in
ZKD Občine Ivančna Gorica. Vsi dogodki festivala, ki se dogajajo v Idini izbi,
so organizirani v sodelovanju z ekipo Idine izbe.
Dijaki, študentje in upokojenci imajo 20 % popusta na cene vstopnic prireditev
Festivala Stična 2022.
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 enaindvajsetih Festivalov Stična. Za podporo in prostor za
izvedbo koncertov se zahvaljujemo Idini izbi.
Prav tako se zahvaljujemo vsem, ki so pripomogli k utelešenju
Festivala Stična 2022. 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.

Uredili: Jure Malovrh, Dora Plantarič in Neža Mikelj
Lektorirala: Helena Kavaš
Oblikovala: Polona Kastelic, Monu biro
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TRATAR

CVETLIČARNA BRANKA | DANA MIRNA D.D. | DOLEKS, D.O.O. | FOTOGRAF MARJAN TRAVNIK S.P.
CUGELJ PVC IN ALU OKNA D.O.O. | JANEZ ROGELJ S.P. | KOMUNALNE GRADNJE D.O.O. | KZ STIČNA Z.O.O.
LAMAS D.O.O. | LIVAR, D.D. | OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA IVANČNA GORICA | SENČILA OVEN TOMAŽ OVEN - S.P.
SIR-PAK D.O.O. | PIZZERIA KEGELJČEK | KZ METLIKA, Z.O.O. | FRIZERSKI SALON BOMAX | NAJCOM D.O.O.
SIMUTEH | DR. SIMON MUHIČ S.P. | MILAN PUŠLJAR S.P. | ALTRIS D.O.O. | KULINARIKA JAKOB
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