www.festival-sticna.si
www.kd-sticna.si
Facebook: Festival Stična

Predprodaja vstopnic:
Knjižnica Ivančna Gorica,
Kulturni dom Stična (1 uro pred prireditvijo).
Rezervacija vstopnic:
info@kd-sticna.si,
040 525 280 (Tina).
Rezervirane vstopnice je potrebno prevzeti najkasneje 30 minut pred začetkom
dogodka. Za rezervirane vstopnice velja cena na dan dogodka.
Informacije:
031 289 351, 031 843 900, 031 669 616,
www.festival-sticna.si,
www.kd-sticna.si,
info@kd-sticna.si.
Organizator:
Kulturno društvo Stična, Stična 11, 1295 Ivančna Gorica.
Glasbeni maraton, Rock vizije in Natečaj Festivala Stična 2016 je organiziran v sodelovanju
z JSKD OI Ivančna Gorica. Galerijski del Festivala Stična 2016 je pripravljen v sodelovanju
z Muzejem krščanstva na Slovenskem. Ta veseli dan kulture se bo odvil v sodelovanju z
Občino Ivančna Gorica in ZKD Občine Ivančna Gorica. Dogodki festivala, ki se dogajajo v
baru Jama, so organizirani v sodelovanju z barom Jama.
Dijaki, študentje in upokojenci imajo 20 % popust na cene vstopnic prireditev Festivala
Stična 2016. Popust ne velja za predprodajo vstopnic.
Vsi, ki bodo prišli v Knjižnico Ivančna Gorica s tem biltenom v času Festivala Stična 2016,
so upravičeni do ene brezplačne letne članarine. Izpostava knjižnice v Stični je odprta vsak
četrtek od 13. do 15. ure.
Kulturno društvo Stična se zahvaljuje Občini Ivančna Gorica, Muzeju krščanstva na
Slovenskem in Cistercijanski opatiji Stična za podporo in pomoč pri organizaciji vseh
sedemnajstih Festivalov Stična. Za podporo in prostor za izvedbo koncertov se zahvaljujemo
baru Jama. Prav tako se zahvaljujemo Knjižnici Ivančna Gorica in vsem, ki so pripomogli
k utelešenju Festivala Stična 2016. 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: Neža Mikelj, Tanja Jurečič in Mik Lampret
Lektorirala: Helena Kavaš
Oblikovanje: ambrosia.si
Naklada: 700 izvodov

Stična
Ni vsakomur dano živeti v tako kulturnem
kraju, kot je Stična. Ne samo, da njeni
prebivalci s ponosom razlagamo – v Stični je
najstarejši slovenski samostan, za obzidjem
katerega najdemo mogočne stavbe iz vseh
obdobij umetnostne zgodovine od romanike
dalje, v Stični so nastali Stiški rokopisi, imamo
Muzej krščanstva na Slovenskem, zapuščino
p. Simona Ašiča, prvo najdišče človeške ribice,
prazgodovinsko naselje Cvinger, osnovno ter
srednjo šolo in še bi lahko naštevali. Stična
ima tisto, kar je najpomembnješe – ljudi s
srcem in znanjem. V Stični je nenavadno veliko
društev, aktivnosti in dogajanja. Včasih v šali
pravijo, da v Stični skoraj vsak igra kakšen
instrument, poje, pleše ali igra. In Stična
kot središče mladih? Ne samo na srečanju
krščanske mladine ter pod okriljem šol, v Stični
se mladina iz širše okolice že leta in predvsem
vse bolj srečuje v Kulturnem društvu Stična.
To potrjuje rast števila sekcij in skupin ter
število odlično izvedenih vrhunskih prireditev.
V Stični je tudi močno razvita alternativna rock
scena, ki se je že pred desetletji začela v stiški
gimnaziji, nadaljevala pri Marjanu v potoku ter
se še danes dogaja na več prizoriščih, ki so jih
mladi sami preobrazili iz zapuščenih hlevov,
kleti in skednjev v prostore za vaje, nastopanje
in druženje.
Tu pa se misel ustavi pri hvaležnosti. Ni
samoumevno, da imamo vse te danosti.
Zato je vse to potrebno ceniti. Prav je, da
smo hvaležni vsem, ki nas podpirajo in nam
omogočajo, da se razvijamo, rastemo, se
povezujemo. Prva, ki je našim krajem dala
takšen sloves, je seveda cistercijanska opatija.
Nosilka znanja, gospodarstva, napredka,
razvoja in predvsem kulturnega izročila –
prve knjige, skriptorij, knjižnica, arhitektura,

slikarstvo in kiparstvo. Potem gasilci – nekdaj
kot nosilci družabnega življenja, danes pa
požrtvovalni sopotniki ob vseh neprilikah ter
stičišče krajevnega aktivizma, godba Stična z
zavidljivo tradicijo ter repertoarjem in seveda
Kulturno društvo Stična, ki danes predstavlja
središče ustvarjalnosti, mladostne energije in
entuziazma. Vsemu našemu ustvarjanju pa je
že leta s svojo podporo, znanjem in bogastvi,
ki jih hrani, sopotnik Muzej krščanstva na
Slovenskem, ki letos praznuje 10 let in 33
let muzejske dejavnosti v Stični. Je državni
muzej in osrednja slovenska muzejska
ustanova na področju zbiranja, preučevanja
in razstavljanja premične sakralne kulturne
dediščine, predvsem pa je zakladinca naše
zgodovine, naših ljudi. Marsikateri Stičan
se prav v muzeju učil zgodovinskih dejstev,
javnega nastopanja ob vodenja obiskovalcev
in evropske zgodovine umetnosti. In da ne bo
pomote, navajamo samo institucije, ki so ali še
vedno delujejo na področju kulture.
Da pa je Stična in njena kultura takšna kot
je, se je potrebno zahvaliti tudi številnim
posameznikom, ki so Stični pustili svoj pečat,
krajevni skupnosti in seveda Občini Ivančna
Gorica. Pa seveda vsakemu krajanu Stične,
ki s svojim trudom prispeva svoj košček v
mozaiku. Želimo vam, da bi cenili zgodovino
in kulturno bogastvo naše Stične. Da jo skupaj
čuvamo, negujemo in razvijamo.
Festival Stična je v svojih sedemnajstih letih
postal stična točka mladih, zato upamo, da
boste tudi obiskovalci začutili vso to pozitivo,
se prepustili in uživali v za vas pripravljenih
kulturnih dogodkih.
Maja Lampret
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PREDFESTIVALSKO DOGAJANJE
Sobota, 12. 11. 2016
21.00 Astrid Lindgren
rock koncert › Mlin pri Marjanu
Petek, 18. 11. 2016
16.00 Glasbeni maraton, Rock vizije in 		
natečaj Festivala Stična 2016		
koncert › bar Jama
21.30

Lumberjack
rock koncert › bar Jama

Sobota, 19. 11. 2016
Dan knjižnice na Festivalu Stična – 		
Branju prijazen dan
9.00 Angleška ura pravljic
10.00 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom
11.00 Socialne igre s knjigo
Kulturni dom Stična
OTVORITEV FESTIVALA
18.00 Sit hic museum! 10 let Muzeja 		
krščanstva na Slovenskem in 33 let
muzejske dejavnosti v Stični,
jubilejna razstava,
TriO Nikolina Kovač Juvan – flavta, 		
Robert Petrič – rog in Lovorka Nemeš
Dular – klavir
galerija Muzeja krščanstva na Slovenskem
20.00

Zborallica in Anakrousis (Italija)
pop swing jazz koncert › Kulturni dom Stična

Nedelja, 20. 11. 2016
16.00 Čuk na palici
kabaret za otroke › Kulturni dom Stična
19.30

Namibija in Bocvana, 5000 km skozi
puščave, slana jezera in delte 		
mogočnih rek, Andreja Avberšek 		
potopisni večer › Kulturni dom Stična

Četrtek, 24. 11. 2016
20.00 Puščavski in gorski ultramaratonec,
Toni Vencelj
potopisni večer › Kulturni dom Stična
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Petek, 25. 11. 2016
21.30 Društvo mrtvih pesnikov			
rock koncert › bar Jama
Sobota, 26. 11. 2016
20.00 Moj ata, socialistični kulak, 			
Šentjakobsko gledališče Ljubljana
komedija › Kulturni dom Stična
Nedelja, 27. 11. 2016
16.00 Svinjski pastir, Osnovna šola Stična,
razredno gledališče
otroška predstava › Kulturni dom Stična
19.30

Z motorjem po Iranu, Borut Busič
potopisni večer › Kulturni dom Stična

Četrtek, 1. 12. 2016
20.00 Borba in upanje – z virusom HIV je 		
mogoče živeti (Srbija)
dokumentarni film › Kulturni dom Stična
Petek, 2. 12. 2016
19.00 Snubitev, Dramski studio Godot, 		
NUCK Kulturni dom Beli Mugri 		
Kočani (Makedonija)
komedija › Kulturni dom Stična
20.30

Jakove ženske, Dramski studio 		
Godot, NUCK Kulturni dom Beli Mugri
Kočani (Makedonija)
komedija › Kulturni dom Stična

22.00

New Candys (Italija),
predskupina Ingrit Schűller
rock koncert › bar Jama

TA VESELI DAN KULTURE
Sobota, 3. 12. 2016
19.00 Anja Bukovec in Boris Cavazza
koncert klasične glasbe in poezije › Kulturni
dom Stična
22.00

Zgrešeni primeri
rock koncert › bar Jama
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Sobota
12. 11. 2016
21.00

PREDFESTIVALSKO
DOGAJANJE

rock koncert Astrid Lindgren
Mlin pri Marjanu

Petek
18. 11. 2016
16.00
koncert
bar Jama

Gašper Tomaševič – bas; Jaka Lipar - bobni; Simon Kavšek –
kitara, vokal.
Skupina Astrid Lindgren je nastala leta 2004 v Stični in ustvarja art rock
grunge avtorske skladbe. Letos so izdali svoj tretji album Tree. Pogosto
jih primerjajo z bendi kot so Pixies, Dinosaur Jr., The Cure in drugimi.
Njihovi tehnično dovršeni nastopi fascinirajo še tako skeptičnega
poslušalca. Člani benda Astrid Lindgren so prvi in najbolj originalni
slovenski hipsterji. Pravzaprav tudi sami niso vedeli, da se ropanje
babičinih omar s starimi cotami imenuje hipsterstvo, zato jih po krivici
na prvo žogo označimo s tem imenom, so pa vse prej kot samo to.
Pri Astrid Lindgren je glasba na prvem mestu. Njihova besedila v sebi
skrivajo veliko protestniškega duha in jih dopolnjujejo z grooverskimi
kitarskimi linijami, brutalno domišljenimi bobni ter basom.

GLASBENI MARATON, ROCK
VIZIJE IN NATEČAJ FESTIVALA
STIČNA 2016
Festival Stična in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD) spodbujata
glasbeni razvoj mladih tudi z organizacijo Glasbenega maratona, Rock
vizij in natečajem Festivala Stična. V ta namen vsako leto v programski
sklop uvrstimo prireditev, na katero se prijavljajo mlade, inovativne in
neuveljavljene slovenske glasbene skupine. Zmagovalec Rock vizij se
uvrsti na državni festival Vizije, zmagovalec natečaja Festivala Stična pa
ima samostojen koncert v okviru natečaja Festivala Stična prihodnje leto.
Letos smo se povezali še z organizatorji Festivala Laško Pivo in cvetje.
V okviru dobrodelne akcije letošnjega Festivala Laško Pivo in cvetje so
obiskovalci s simbolično vstopnino oblikovali sklad za donacijo mladim in
nadarjenim glasbenim posameznikom ali skupinam. Iz tega sklada bodo
podelili prav posebne nagrade. Gre za štiri vrhunske kitare Framus Artist
Serie Phil XG, ki jih je njihov oblikovalec in kitarski virtuoz Phil X, sicer tudi
prvi kitarist skupine Bon Jovi, letos v Laškem tudi osebno podpisal. Kitare
veljajo za vrhunski model, izdelane pa so v Nemčiji. Dobitniki nagrade so
skupine Infected, Polna luna, Diareja eksploziv in Sandra Erpe. Skupina
Infected, kot zmagovalka natečaja, pa bo dodatno prejela še bas kitaro
Warwick Corvette $$.
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Artel
Philip Burt - kitara, vokal, orglice; Marko Petrušič - klaviature; Luka
Leskovar - kitara; Tomaž Dobravc - bas; Jan Kmet - bobni; Uroš
Sever - trobenta; Lenart Debock - klarinet, vokal.
Skupina Artel prihaja iz Ljubljane. Pod tem imenom obstajajo dobro leto
in pol, prej pa se je skupina imenovala Avantgardeners. Člani skupine
so stari od osemnajst do šestdeset let. Skupina igra avtorski rock blues
na tekste Philipa Burta, dolgoletnega profesorja na filozofski fakulteti.
Njihovi teksti so v angleščini, so družbeno kritični, nekateri pa se
navezujejo na elemente iz angleške zgodovine. Njihovi najbolj odmevni
nastopi so se zgodili v Tovarni Rog in v klubu Zlati zob v Ljubljani.

JU T
Tomaž Osojnik - električna kitara, vokal; Jani Legner – bas kitara,
back vokal, orglice; Uroš Bračič – bobni.
Za imenom skupine JU T ni filozofske razlage, ampak je okrajšava
imen treh glasbenikov. Jani na basu, Uroš na bobnih in Tomaž na kitari
igrajo avtorsko glasbo. Skupina obstaja približno dve leti. Odigrali so
že nekaj koncertov v Slovenj Gradcu in drugod po Sloveniji. V kratkem
bodo posneli tudi prvi album, ki ga bodo oziroma ga že promovirajo po
različnih »rock« prizoriščih po Sloveniji.

Kvintet za umret
Neža Dežman – vokal; Hana Jurca – kitara; Zala Klavs – klaviature;
Jurij Smrečnik – bobni; Anel Mešič - bas.
Kvintet za umret sestavlja pet devetošolcev Osnovne šole Simona Jenka
iz Ljubljane. Nastali so letošnjega maja. Že v dveh tednih so se odločili za
ime, pri tem pa niso pozabili niti na mentorico. Tako so čakali samo še
na skupne vaje meseca septembra. So mlada skupina, začetniki, a imajo
velike in dolgoročne sanje in vizijo. Radi se družijo, radi imajo glasbo, še
raje jo ustvarjajo in so veliki prijatelji.
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ManiacS
Primož Arhar – vokal; Matic Kunc – kitara; Ambrož Cigale - kitara,
vokal; Andraž Jereb - bas kitara, vokal; Žiga Mlinar- bobni.
ManiacS je mlada skupina dijakov in študentov, ki prihajajo iz Rovt
nad Logatcem. Skupina obstaja od leta 2010 in že od samega začetka
plava v punk rock vodah. Na začetku so preigravali priredbe skupin
Niet, Prisluhnimo tišini in tudi tujih skupin. V zadnjem času pa gradijo
na avtorski glasbi, s slovenskimi in tudi nekaj angleškimi besedili.

Plužni filozofi
Andreja Eršte - vokal, kitara, klaviature; Aljoša Dornik - kitara; Ivan
Dović - bas; Matija Kočevar – bobni.
Plužni profesorji prihajajo z Vrhnike. Z manjšimi spremembami v
zasedbi skupaj ustvarjajo že od leta 2009. Vsi člani so sicer že prej
igrali v drugih formalnih in tudi neformalnih skupinah kot na primer
Racija, KoreEna, Pacienti sobe 913, Stara pravda in The Dooms. Gojijo
lastno zvrst glasbe, besedila so napisana v slovenščini, vplive pa
prevzemajo iz punka, rocka, jazza in fusiona.

Rock Angeless
Urban Arko – kitara, vokal; Benjamin Lipužič – kitara; Samo Kotnik
- bas kitara; Gal Zabukovec - bobni.
Skupina Rock Angeless prihaja iz Ribnice ter njene okolice. Skupina
deluje leto in pol. V tem času so se predstavili na nekaj prireditvah,
med drugim v klubu Cirkus v Kopru, zaigrali pa so tudi s skupino San
Diego ter Carpe diem. Fantje delajo avtorske komade ter rock priredbe,
v kratkem pa načrtujejo snemanje prvih singlov.

Seul Océan
Gašper Jesenko - kitara; Borut Cigale - kitara; Urban Cigale - bas
kitara; Primož Arhar - bobni.
Skupina Seul Océan je nastala spomladi leta 2014 v Rovtah, blizu Logatca.
Kvartet, v katerem imajo že vsi člani izkušnje z igranjem v drugih bendih,
ustvarja instrumentalno glasbo. Navdih črpajo iz post rocka, progressive
ter s priokusi drugih žanrov ustvarjajo zanimivo paleto zvokov, ki popelje
od prijetnih občutkov zasanjanosti do epskega nažiganja kitar. Igrali so že v
raznih klubih in festivalih, kot so Mladinski klub na Jesenicah, Mladinski klub
Kotlovnica v Kamniku, na Ptuju, mladinski kulturni festival v Krškem, Rad bi
bil normalen v Ravnah pri Cerknem, Rock in Rovte 2015 in v Orto baru. V
letu 2015 so opravili kar 16 nastopov. Vsa glasba, ki jo igrajo, je avtorska.
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Sintagma
Matej Komljen – vokal; Irenej Kolšek – kitara; Virgil Kos - kitara,
violina; Grega Cerar – klaviature; Anže Kolšek - bas kitara; Rok
Petrovčič Vižintin – bobni.
Mladi bipolarni pop rock bend Sintagma Iz Ljubljane igra tako priredbe
skladb od 60. let do danes, kot tudi avtorsko glasbo. Skupina obstaja
že dobrih šest let. Posneli so nekaj avtorskih skladb in nastopali na
najrazličnejših lokacijah, kot so Pionirski dom, Orto bar, Kavarna
Nebotičnik, klub Cirkus, grad Kodeljevo, Tovarna Rog, Opera … V zasedbi
imajo poleg dveh kitar, basa, bobnov, klaviatur in vokala občasno še goste
– saksofon in/ali violino. Druži jih predvsem želja po ustvarjanju in skupna
energija, ki se pokaže v nastopu in avtorskih izdelkih.

Petek
18. 11. 2016
21.30
rock koncert
bar Jama

Lumberjack
Rok Ahačevčič – vokal, kitara; Žan Boc – kitara; Jaka Novak –
bas kitara; Blaž Kuster – bobni.
Lani so na natečaju Festivala Stična slavili Lumberjack. Fantje so
prvič "zažagali" pred petimi leti, od tedaj pa so 19-letni fantje iz
osrčja Dolenjske nanizali kar nekaj zavidljivih uspehov. Bend igra tako
imenovani grunge»n«roll, mešanico grunga in hard rocka in se posveča
ustvarjanju avtorskih pesmi. Nastopili so kot predskupina svojim idolom,
skupini Big Foot Mama, igrali na festivalu ŠVIC, nastopili so na Walk and
rocku in Vičstoku v Ljubljani, Droogstocku in kavarni Rokaj v Mariboru
ter številnih klubih širom Slovenije, kamor se zatekajo privrženci grunge
in rock glasbe. Letos so fantje, ki so stilsko zvesti starim rockerskim
dušam, igrali na festivalu Vransko summer night, uvrstili pa so se tudi
na polfinale Špillige v Kinu Šiška in tam pustili močan pečat tako s
preigravanjem rock hitov kot z avtorskimi skladbami, ki počasi dobivajo
svojo formo tudi v glasbenih studiih. Lani so posneli dve avtorski pesmi
Kri in Mlado telo, letos pa komad Oči, za katerega bodo posneli tudi
videospot.
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Sobota
19. 11. 2015

Kulturni dom
Stična

Dan knjižnice na Festivalu
Stična - Branju prijazen dan
20. novembra vsako leto praznujemo Dan slovenskih splošnih knjižnic,
zato bo festivalsko dogajanje dalo prostor domači osrednji knjižnici
Ivančna Gorica, ki ima svojo enoto tudi v Stični. Obiskovalci se lahko
prijavijo na tri bralne dejavnosti, ki se v knjižnici sicer redno dogajajo.
Dejavnosti bodo v dvorani Kulturnega doma Stična, sprejemnica pa se
bo ta čas spremenila v kavarnico oziroma čitalnico. Prijave sprejemamo
do zasedbe mest. Upošteva se starostna omejitev.
Letos bo rdeča nit naših dejavnosti z Zlato hruško (nagrada Mestne
knjižnice Ljubljana za najboljšo mladinsko knjigo) nagrajena knjiga
domačina Tadeja Trnovška Zaklad pisarja Bernarda. Tadej je nagrado
prejel pred petimi leti za najboljšo slovensko poučno slikanico. Z zgodbo
o pisarju Bernardu nam je približal rokopisno dejavnost v stiškem
samostanu v 12. stoletju, hkrati pa nam je tudi razložil pripomočke in
postopke, ki so se takrat uporabljali za izdelavo srednjeveških knjig. Ob
letošnjih obletnicah 880 let ustanovitve Cistercijanske opatije Stična in
10 let Muzeja krščanstva na Slovenskem, ki je knjigo tudi založil, želimo
nagrajeni slikanici posvetiti ustrezno pozornost. Naše dejavnosti bodo
tudi širše domoznanske, kar pomeni, da bodo otroci preko iger in pravljic
spoznavali stiške znamenitosti.
Pričakujejo vas knjižničarji Ksenija Medved, Anita Globokar, Petra Volkar,
Maruša Pušnik in študentka bibliotekarstva Anja Thaler Zupan.
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9.00 Angleška ura pravljic
Ura pravljic poteka deloma v slovenskem in deloma v angleškem
jeziku. Tako otroci ostrijo svoj posluh za jezike, drugače doživijo
znane tekste in mimogrede osvojijo tudi kako novo besedo. Temu so
namenjene tudi spremljevalne didaktične igre. Glavna književna oseba
bo tokrat knjižničar Marold iz pravljice Tadeja Trnovška, s pomočjo
katerega se bomo naučili predstaviti Stično. Uro s knjižničarji izvaja
Anja Thaler Zupan.
Za otroke od 6. leta starosti.

10.00 Ura pravljic s Palčkom Bralčkom
Palček Bralček živi v naših srcih in poganja željo po branju. Obišče
nas vsak mesec na urah pravljic in pripoveduje zgodbe, s katerimi
nas odpelje v svet domišljije. Igramo se besedne igre, se sladkamo
s Palčkovimi piškotki, Palček tudi kaj začara in zapoje. Tokrat je na
obisk povabil Tadeja Trnovška, kustosa v Muzeju krščanstva na
Slovenskem, s katerim bosta predstavila pravljico o pisarju Bernardu.
Tadej predstavi predvsem predmete, ki so jih uporabljali v skriptorijih.
Ob zaključku bodo otroci dobili nalogo izdelati svojo inicialko.
Za otroke od 6. leta starosti.

11.00

Socialne igre s knjigo
Socialne igre niso čisto navadne družabne igre, pač pa so razvite
v tehnike, s pomočjo katerih vplivamo na višjo raven psihosocialne
kompetentnosti, razvoj socialnih spretnosti, otrokovo predstavo o sebi,
samovrednotenje in samozaupanje. Med socialne igre štejemo tiste,
ki namesto tekmovalnosti v ospredje postavljajo socialne odnose med
ljudmi. Dejavnost poteka ob zgodbah. Knjižničarji jih pripovedujejo
v tehniki kamishibai (malo namizno gledališče), socialne igre pa so
nastale v projektnem delu socialne pedagoginje Nives Medved. Letos
jih pripravljamo na temo raziskovanja Stične.
Za osnovnošolce 1. in 2. triade.
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Sobota
19. 11. 2016
18.00
jubilejna
razstava
Galerija Muzeja
krščanstva na
Slovenskem

OTVORITEV FESTIVALA
Sit hic museum! 10 let Muzeja
krščanstva na Slovenskem in
33 let muzejske dejavnosti v
Stični
Leto 2016 je za Muzej krščanstva na Slovenskem, ki deluje v delu
Cistercijanske opatije Stična, jubilejno, saj mineva 10 let, odkar je
stiški muzej dobil status muzeja državnega pomena. Po večletnih
prizadevanjih je postal osrednji državni muzej za krščansko umetnost
in zgodovino krščanstva na Slovenskem, ki s svojim delovanjem
bogati ves slovenski in mednarodni kulturni prostor. Tega jubileja pa
ne bi praznovali, če ne bi pred 33 leti, torej leta 1983, stiški menihi
pod vodstvom opata p. dr. Antona Nadraha pripravili prve razstave.
Postavljena je bila v dveh prostorih Stare prelature, ki je bila Stiški
opatiji vrnjena po dolgotrajnih denacionalizacijskih postopkih, da bi v
njej nastal muzej sakralne umetnosti.
Muzej krščanstva na Slovenskem je muzej, ki sledi prek 1700 let staro
versko izročilo na območju Slovenije. Krščanstvo je v teh stoletjih
ustvarilo izjemno materialno in duhovno zapuščino, ki znotraj muzejskih
aktivnosti dobiva nove dimenzije. Na eni strani muzej predstavlja
različne zbirke premične sakralne kulturne dediščine, na drugi strani
pa prinaša historični pregled družbenih tokov, v katerih je imelo
krščanstvo pomembno vlogo. Muzej z razstavami, publikacijami in
prireditvami komunicira z javnostjo, ker se zaveda, da krščanstvo
ni samo del historičnega konteksta, ampak ima svoje mesto tudi v
sodobni družbi. Posebno pozornost namenja izobraževanju mladih,
saj je del aktualnega medkulturnega dialoga tudi dialog med verstvi. V
današnjem svetu je vse bolj prisoten in v prihodnosti človeštva bo imel
odločilno vlogo.
Namen razstave je prestaviti delo in ohraniti spomin na prehojeno
pot, po kateri so ambiciozno stopali mnogi kulturno ozaveščeni
posamezniki in posameznice, mnogi med njimi pa po poti kulture in
omike stopamo še danes. Prav tako muzealci želijo pokazati hvaležnost
vsem dobrotnikom in dobrotnicam, podpornikom v javni in zasebni
sferi, donatorjem ter domačim in tujim obiskovalcem muzeja.
Jubilejna razstava bo na ogled do 5. marca 2017.
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Sobota
19. 11. 2016
18.00

Galerija Muzeja
krščanstva na
Slovenskem

TriO
Lovorka Nemeš Dular – klavir, Nikolina Kovač Juvan – flavta,
Robert Petrič – rog.
Trije glasbeniki – vsak s svojim inštrumentom, dušo in ljubeznijo do
glasbenega ustvarjanja –so stopili skupaj, da bi ustvarjali in tudi z
drugimi delili lepoto te umetnosti. Flavta, rog in klavir je neobičajna
zasedba, ki lahko marsikaj pričara in izrazi – subtilno in krhko spevnost
ter vulkansko moč ali čisto otroško veselje in na drugi strani globoko
žalost.
Nikolina Kovač Juvan, Robert Petrič in Lovorka Nemeš Dular so
akademsko izobraženi glasbeniki, ki so se našli na Glasbeni šoli
Grosuplje, kjer trenutno poučujejo. Trio, ki je preprosto poimenovan kar
TriO, izvaja dela klasične glasbe s primesmi jazza in še drugih slogov
ter pritegne pozornost občinstva s predano, temperamentno izvedbo.

FESTIVAL STIČNA 2016 | 13

Sobota
19. 11. 2016
20.00
pop swing jazz
koncert
Kulturni dom
Stična

Zborallica in
Anakrousis (Italija)
Po nekaj letih se bo v Stični ponovno zgodila pevska naveza ZborallicaAnakrousis, naveza dveh zborov, ki jim je skupna točka mladost,
ljubezen do moderne glasbe in predvsem ustvarjanje kvalitetne glasbe.
Njihov tokratni koncert bo vodil v svet popa, rocka in jazza.
Anakrùza, iz grščine anàcrousis, pomeni predtakt in je eden izmed treh
ritmičnih načinov, s katerimi se lahko začne neka skladba. Največkrat
jo uporabljajo pri swingu in jazzu, glasbenih zvrsteh, ki se jih zelo rada
in z veliko zagnanosti loteva mladinska vokalna skupina Anakrousis iz
Gropade. Glasbeni izraz, ki jim je dal idejo za ime vokalne skupine, pa
nosi s seboj tudi nekaj nepredvidljivosti. Pri anakruzi namreč nikoli ne
veš natančno, kako se bo razvijala skladba. In prav tako je razgibana
a cappella pot anakrousisov. Skupina od začetka leta 2014 deluje v
manjši zasedbi. Nekaj »starih« pevk in pevcev je ostalo, dobili pa so še
nekaj novih moči, med njimi tudi zborovodjo, Jarija Jarca. V skupini je
Jari ustvaril posebno, skoraj družinsko vzdušje, ki ga lahko začuti vsak.
Pevci so se po komaj letu dni delovanja maja 2015 udeležili dveh zelo
ambicioznih tekmovanj, in sicer državnega zborovskega tekmovanja
Vittorio Veneto ter mednarodnega zborovskega tekmovanja Città di
Palmanova. V slednjem je skupina osvojila prvo nagrado. Dve leti
nazaj so nastopali v sodelovanju s praško glasbeno akademijo na treh
večerih, predstavili so se na sprejemu zmagovalcev Barkovljanke v

14 | FESTIVAL STIČNA 2016

tržaškem knjižnem centru TS360, na televiziji Koper pri predstavitvi
novega portala SVSD (Slovenci v sosednjih državah) in še bi lahko
naštevali. Po novem letu so Anakrousisi nastopali kot glasbeni gostje
na nagrajevanju Osebnosti Primorske 2015. Aprila so organizirali prvo
mladinsko pevsko revijo Vokalna eksplozija. Ob zaključku sezone, julija
letos, pa se je vokalna skupina odpravila na prestižno mednarodno
zborovsko tekmovanje Seghizzi v Gorici in osvojila absolutno nagrado
publike ter prodrla do finala, kjer se je v kategoriji “jazz in lahka
glasba” uvrstila na tretje mesto. Z letošnjo sezono Anakrousisi, poleg
koncertov, pripravljajo še zgoščenko in potujejo po Sloveniji.
Zborallica je mešani pevski zbor, ki pod okriljem Kulturnega društva
Stična deluje od leta 2009. Pevcev in zborovodje, Janje Omejec,
ne povezuje le glasba, temveč tudi pristne prijateljske vezi, ki so se
stkale med rednimi vajami in priložnostnimi druženji. Njihov zborovski
repertoar obsega zborovske priredbe popularne glasbe, ljudske
in zahtevnejše umetne zborovske skladbe, vedno pa je prilagojen
priložnosti in ciljnemu občinstvu. Pevci z željo po čim večjem
pojavljanju na glasbenem prizorišču sodelujejo na različnih kulturnih in
družabnih prireditvah ter vsako leto izvedejo tudi samostojni koncert.
Leta 2015 so svoje poslušalce s svojo pevsko predstavo popeljali s
pesmijo po svetu, nato pa so avgusta s pesmijo v svet odpotovali
tudi sami, in sicer v Makedonijo, na Ohrid, kjer so na zborovskem
tekmovanju prejeli srebrno priznanje. Letos pa so pripravili televizijski
program z malo reklamami in veliko dobrih glasbenih vsebin.
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Nedelja
20. 11. 2016
16.00
kabaret za
otroke
Kulturni dom
Stična

Čuk na palici
Režija: Nika Bezeljak
Likovna podoba: Nina Šulin
Nastopajoči in avtorji glasbenih aranžmajev: Laura Zafred, Miha
Bezeljak, Žiga Fabbro, Matic Smolnikar, Aleš Zorec
Producentki: Laura Zafred, Nika Bezeljak
Koprodukcija: Kulturni zavod KULT
Oblikovanje: Larisa Kazić
Otroški kabaret predstavlja oživljene glavne junake iz zbirke otroških
pesmi Svetlane Makarovič v lutkovni podobi. V družbi navihanih,
prevzetnih, požrešnih, razvajenih, lažnivih, kratkovidnih in zaljubljenih
živali spoznamo življenjske zagate in rešitve. Otroci v predstavi
spoznajo tudi različne inštrumente: violino, kitaro, ukulele bas, klarinet,
bobne, ksilofon, dežno palico, lončeni bas, činele, glinene ptičke in
drumljo. Nekatere od njih lahko ob koncu predstave tudi preizkusijo.
Predstava traja 45 minut in je primerna za otroke od 3. leta starosti
naprej.
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Nedelja
20. 11. 2016
19.30
potopisni večer
Kulturni dom
Stična
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Namibija in Bocvana,			
5000 km skozi puščave,		
slana jezera in delte			
mogočnih rek,					
Andreja Avberšek
5000 kilometrov dolgo samostojno potovanje z najetim džipom se
je začelo med najstarejšimi rdečimi sipinami na svetu in mističnimi
mrtvimi drevesi. V prostranih zalivih Namibije je bilo moč opazovati
množice flamingov, razigranih delfinov in tisoče tjulnjev. Visoki osamelci Spitzkoppe se dvigajo sredi povsem ravninske Namibije. Nacionalni
park Etosha je postregel s čudovitim safarijem in velikim številom živali,
ki jim je popotnica zrla v oči. Tudi levom in levinjam, leopardom ter redkim črnim nosorogom. Nacionalni park Chobe obiskovalce med drugim
razvaja s pogledom na nilske konje in ogromne krokodile. Jutranje
srečanje z divjimi surikatami ob največjem posušenem slanem jezeru
na svetu je bilo neprecenljivo. V Bocvani je popotnica objemala zelo
posebna in ogromna drevesa vrste baobab. Med najlepšimi doživetji pa
je bil zagotovo helikopterski prelet čudovitih Viktorijinih slapov ter delte
Okavanga s safarijem iz zraka.

Četrtek
24. 11. 2016
20.00
potopisni večer
Kulturni dom
Stična

Puščavski in gorski
ultramaratonec,
Toni Vencelj
Toni Vencelj je športu predan poklicno in osebno. Teče že več kot 30
let. Dvakrat je bil državni prvak v maratonu in postal svetovni podprvak
v gorskem maratonu.
Zadnja leta so njegove razdalje vse daljše. Petkrat se je udeležil več
kot 200 km dolgega etapnega Marathona des Sables v maroški Sahari,
petkrat je nastopil na najprestižnejšem 170 km dolgem gorskem
ultramaratonu Ultra trail de Mont Blanc.
V prostem času skupaj z ženo Katjo, ki je tudi ultramaratonka, rada
potujeta in potovanja povezujeta s tekom.
Ob kratkih filmih in ob fotografijah bo predstavil svoje puščavske in
gorske maratone ter zanimiva potovanja povezana z njimi.
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Petek
25. 11. 2016
21.30
rock koncert
bar Jama

Društvo mrtvih pesnikov
Alan Vitezič – kitara, vokal; Peter Dekleva – kitara; Boštjan Artiček
– klaviature; Tomaž Koncilija – bas; Marko Zajc – bobni.
Kdo ne pozna novomeške pop-rock skupine Društvo mrtvih pesnikov
(DMP)? Komadi Ti si vse, Rabm, Me že ma, da bi te, Čutm mnoge
spomnijo na najstniške dni.
Zametki skupine segajo v jesen leta 1987, ko so se zbrali, še
osnovnošolci, Borut Tiran, Boštjan Kovačič, Simon Žižek in Tomaž
Koncilija. Fantje so imeli prve vaje v garaži pri Boštjanu doma, prva
skladba, ki je zazvenela izpod njihovih prstov, pa je bila Let it be (The
Beatles). Skupina se je poimenovala Proteus. To so bili časi, ko je bil
ves bend priključen na en kitarski ojačevalec. Kljub temu so koncertni
debi fantje doživeli že junija 1988 na valeti OŠ Šmihel, nato pa so imeli
prvi samostojni nastop v gozdičku Ragov log sredi Novega mesta.
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Proteusi so naštudirali 15 priredb. V tem času se je pojavila potreba po še enem kitaristu, ki bi
zapolnil zvok skupine med Borutovim petjem. Fantje so k sodelovanju povabili Alana Viteziča.
Bend je veliko nastopal, ime Proteus pa je postajalo znano po Novem mestu in okolici.
Alan, Borut, Boštjan, Simon in Tomaž so sklenili, da si najdejo novo ime, ki bi bolj ustrezalo
njihovemu glasbenemu ustvarjanju. Navdahnjeni od ogleda filma Društvo mrtvih pesnikov z
Robinom Williamsom v glavni vlogi, ki opisuje razred srednješolcev, ki jim profesor književnosti
odpre in pokaže nov svet samostojnega in samosvojega razmišljanja, neukleščenega v kalupe
vsakdanjega življenja, so se enoglasno preimenovali v Društvo mrtvih pesnikov – DMP. Tudi z
novim imenom so DMP veliko nastopali. 29. novembra 1991 so v novomeški športni dvorani
Marof organizirali odmeven koncert s predstavitvijo lastne glasbe in ustvarjanja. In DMP so
pesnili in igrali še naprej, z nekaj menjavami v zasedbi.
V zadnjih 25-ih letih je v zakladnico slovenske popularne glasbe prispevala šest studijskih
albumov in več kot 50 avtorskih skladb, med njimi kopico uspešnic, ki si jih požvižgava staro
in mlado. Jeseni 2015 je ob 25-letnici delovanja skupine izšel dvojni album 25, na katerega so
DMP uvrstili svoje največje uspešnice, pa tudi nekatere skladbe, ki so bile iz različnih razlogov
medijsko spregledane in bi si po mnenju članov skupine zaslužile večjo pozornost javnosti.
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Sobota
26. 11. 2016
20.00
komedija
Kulturni dom
Stična

Moj ata, socialistični kulak,
Šentjakobsko gledališče
Ljubljana
Avtor: Tone Partljič
Režija: Gojmir Lešnjak - Gojc
Scenografija: Ana Rahela Klopčič
Kostumografija: Zvonka Makuc
Asistent kostumografije: Bojan Vister
Glasba: Bojan Jurjevčič - Jurki
Lektor: Simon Šerbinek
Igrajo:
Ata, Joža Malek: Saša Klančnik
Mama, Mimika Malek: Mirjam Sedmak
Olga, hči: Zala Simčič
Tinček, sin: Jan Zgonc
Vanč: Leopold Pungerčar / Žiga Sedmak
Edo, miličnik: Rok Glavan
Župnik: Bojan Vister
Farovška Rozi: Tatjana Rebolj
Medved, kmet: Peter Teichmeister
Učiteljica: Jerica Majerhold / Tjaša Valentinčič
Predsednik KLO: Dragan Remškar
Tovariš z okraja: Matic Valič / Elias Rudolf
Mali: Oskar Glavan
Vodja predstave in rekviziterka: Tanja Skrbinšek
Šepetalka: Zdenka Bregant Muha
Garderoba: Marko Skok, Bojan Vister
Oblikovanje maske: Urša Vrbančič
Maskerke: Urša Vrbančič, Mateja Kunstelj Slak, Nataša Castaldi,
Sarah Novak
Mojster luči: Boris Milanko
Ton: Gregor Törner
Izdelava scene: Milenko Pavlović, Ivan Kostanjevec
Izdelava in predelava kostumov: Lidija Törner, Bojan Vister
Scenski tehnik: Ivan Kostanjevec
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Komična in hkrati trpka igra o usodi malega človeka v neusmiljenem
kolesju zgodovine in o družbenih spremembah po drugi svetovni vojni
nam ponuja vzporednice z današnjimi turbulentnimi časi. Naš glavni
junak se po koncu vojne, v kateri se je vojskoval na različnih straneh,
vrne domov k družini na majhno kmetijo. Poln je idealov, sanj, vere
v moralno boljši svet in ekonomsko pravičnejšo družbo. Toda kmalu
spozna, da so bile sanje samo sanje … Velika uspešnica, po kateri
je bil posnet tudi priljubljen film, je bila ob svojem nastanku drzna in
provokativna, danes pa predvsem ponuja sočuten in polemičen spomin
na polpretekli čas. Kaj se je od takrat v resnici spremenilo? Se je za
malega človeka sploh kaj?
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Igralci Šentjakobskega gledališča so v društvo prostovoljno včlanjeni
ljudje vseh starosti, ki se z gledališko dejavnostjo ukvarjajo ljubiteljsko
v svojem prostem času in za to ne prejemajo honorarja. Pri predstavah
sodelujejo s profesionalnimi zunanjimi sodelavci (režiserji, dramaturgi,
kostumografi, scenografi itd.), ki k projektom pristopijo pogodbeno,
med njimi pa se najdejo tudi velika imena slovenske gledališke
scene. Šentjakobsko gledališče že od nekdaj predstavlja za številne
mlade igralce odskočno desko na njihovi poklicni igralski poti. Na
Šentjakobskem odru so igralske izkušnje pridobivali Danilo Bučar, Ivan
Cesar, Metka Bučar, Ančka Levarjeva, Stane Sever, Miran Sancin,
Frane Milčinski - Ježek, Bine Matoh, Saša Pavček, Draga Potočnjak,
Barbara Cerar, Nataša Barbara Gračner, Lara Jankovič, Jurij Zrnec
… Sicer pa ima to gledališče tudi pomembno socialno-vzgojno
funkcijo, saj s svojim programom dela ponuja možnosti kakovostnega
in ustvarjalnega preživljanja prostega časa. 95 let delovanja enega
najstarejših ljubiteljskih repertoarnih gledališč v Sloveniji in Evropi je
popotnica, zaradi katere so, kljub gledališki dejavnosti neprijaznim
časom, odločeni vztrajati.
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Nedelja
27. 11. 2016
16.00
otroška
predstava
Kulturni dom
Stična

Svinjski pastir, Osnovna šola
Stična, Razredno gledališče
Nastopajoči:
Kraljična: Lea Bernetič Rijavec
Svinjski pastir, princ: Alex Lekić
Kralj, sluga: Nal Roš Omahen
Dvorne dame: Naja Mrvar, Jana Tratar, Uršula Černelč,
Brina Ravbar, Ajša Hodžić, Teja Zaletelj,
Ula Regali, Sara Jontes, Patricija Štefančič
Nekoč je živel reven princ, ki je imel majhno kraljestvo. Na stotine princes
bi se omožilo z njim, vendar se je želel poročiti s cesarjevo hčerjo. Zato ji
je poslal vrtnico, ki je dišala tako lepo, da je ob njej človek pozabil na vse
tegobe tega sveta - in slavčka, ki je pel najlepše pesmi. Vendar princesa
ni marala za ta darila, ker so bila naravna in ne umetna.
Tako se je princ preoblekel v skromna oblačila in si na cesarjevem
gradu priskrbel službo svinjskega pastirja. Tam je izdelal pripravo, ki je
znala zaigrati katerokoli pesem. Ker jo je princesa hotela imeti, je morala
svinjskemu pastirju zanjo odšteti sto poljubov. Med poljubljanjem jo je
zalotil oče in je oba izgnal iz kraljestva.
Ob tem se je princesa razjokala in si želela, da bi na začetku sprejela
lepega princa. Svinjski pastir pa si je obrisal obraz in stopil pred njo kot
princ. Vendar ji je rekel, da jo mora zavrniti. Kaj je svinjski pastir kraljični
na koncu povedal in kako se je pravljica končala, si oglejte v predstavi ...
Predstava traja 20 minut in je primerna za otroke od 4. leta
starosti naprej.
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Nedelja
27. 11. 2016
19.30
potopisni večer
Kulturni dom
Stična

Z motorjem po Iranu,
Borut Busič
Borut Busič iz Bele krajine in Helena Šušteršič iz Novega mesta sta se
lani odločila, da se preizkusita na eni večji avanturi … in šla na potovanje
z motorjem v Iran.
Iran se jima je vtisnil v spomin kot država s čudovito pokrajino in izjemno
prijaznimi ljudmi, ki so jima pomagali in ju spremljali na vsakem koraku poti.
Julijskega dne sta se ob dveh zjutraj na motorju odpravila od doma. V
treh dneh sta prevozila Hrvaško, Srbijo, Bolgarijo, Turčijo in prispela do
iranske meje (2835 km). Četrti dan sta zgodaj zjutraj prestopila meje
Irana, kjer sta začela spoznavati skrivnosti, drugačni svet: perzijsko
kulturo, znamenitosti, pokrajino in domačine.
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Četrtek
1. 12. 2016
20.00
dokumentarni
film
Kulturni dom
Stična

Borba in upanje –
z virusom HIV je mogoče živeti,
(Srbija)
Film Borba in upanje je nastal v okviru mladinskega projekta Združenja
mladih aktivistov Pećinci Informiraj se o HIV-u s ciljem promoviranja
zdravih in varnih načinov življenja mladih v sremskem okraju. Na
Festivalu Stična pa ga bomo predstavili v okviru svetovnega dneva
boja proti AIDS-u.
V enournem filmu nastopajo ljudje vseh generacij, ki so se, vsak na svoj
način, soočili z dejstvom, da so okuženi z virusom HIV in morajo s tem
živeti naprej, pa četudi brez podpore svoje okolice.
Sporočilo filma je jasno. HIV ne sme več biti tabu tema, o bolezni je
treba odprto govoriti, predvsem pa je treba skrbeti za svoje zdravje in
preprečiti, da do bolezni sploh pride.
Scenarij za film je napisal Slobodan Stanković iz Pećincev, film pa je
režiral Aleksander Bako iz Stare Pazove. V filmu nastopajo igralci iz
celega Srema.
Združenje mladih aktivistov Pećinci je nevladna organizacija, katere
namen je doseganje ciljev na področjih mladinske politike, izgradnje
civilne družbe ter aktivizem. Cilji združenja so: izboljšanje kvalitete
življenja ljudi, še posebno mladih, promoviranje mladinskih idej,
spodbujanje ljudi k aktivnemu delovanju v društvu ter samostojno
reševanje problematik, ki se neposredno ali posredno tičejo mladih.
Film bo predvajan v srbskem jeziku.
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Petek
2. 12. 2016
19.00
komedija
Kulturni dom
Stična

Snubitev, Dramski studio
Godot, NUCK Kulturni
dom Beli Mugri Kočani,
Makedonija
Avtor: Anton Pavlovič Čehov
Priredba in režija: Trajče Gjorgiev
Igrajo: Marija Gjorgieva, Aleksandar Arsov, Todor Gjorgiev
Izbor glasbe ter kostumov: Trajce Gjorgiev
Tehnična podpora: Vlatko Misov (ton), Toni Gjorgiev (luč)
Snubitev je ena prvih kratkih dram – enodejank, ki jo je Čehov ustvaril
v skoraj istem obdobju kot dela Medved, Labodova pesem, Tatjana
Rjepina itd. Gre za začetek njegovega ustvarjanja v dramski obliki in je v
tesni povezavi z njegovim pripovednim ustvarjanjem. Ta dramska dela
so neusahljivi vir smeha ter prave mojstrovine, še posebno Snubitev
in Medved, ki sta uspešnici in stalnici na gledaliških repertoarjih vseh
svetovni gledališč.
Tudi veliki Stanislavski je imel o teh delih visoko mnenje. V njih je videl
izredno šolsko podlago za bodoče igralce in je bil mnenja, da se jih mora
enkrat lotiti vsak igralec.
Naša Snubitev je prav taka: vesela, igriva in lahka priredba te enodejanke,
mala šola, v kateri mladi igralci dopolnjujejo drug drugega, se igrajo in
zabavajo ter znajo biti na trenutke tudi zelo resni. (Trajce Gjorgiev)
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Petek
2. 12. 2016
20.30
komedija
Kulturni dom
Stična

Jakove ženske, Dramski
studio Godot, NUCK Kulturni
dom Beli Mugri Kočani,
Makedonija
Avtor: Neil Simon
Režija: Kristina Atanasova Arsova
Igrajo: Vladimir Ignatov, Marija Lakovik, Nina Lakovik, Marija
Gorgieva, Jovana Jordanova, Renata Stojanova, Simona Krstova,
Zorica Miteva
Izbor glasbe in kostumov: Kristina Atanasova Arsova
Tehnična podpora: Vlatko Misov (ton), Toni Gjorgiev (luč)

Neil Simon je ameriški dramatik in scenarist
in velja za enega najboljših piscev komedij
v zgodovini ameriškega gledališča. V petih
desetletjih svojega pisanja je ustvaril več
kot trideset dramskih besedil in ravno toliko
filmskih scenarijev. Njegova dela odlikuje
humoren vpogled v življenje povprečnega
ameriškega človeka ter komična slika življenja
in tegob navadnih ljudi. Ljubitelji filmov ga
verjetno najbolj poznajo po komediji Zares
čuden par z Jackom Lemmonom in Walterjem
Matthaujem v glavnih vlogah.
Jake je uspešen pisatelj, ki se sooča z velikimi
težavami v življenju, predvsem v svojem zakonu.
Okrog njega se vrti mnogo žensk, s katerimi se
nenehno zapleta v razne pogovore. Veliko se
pogovarja z ženskami, tako tistimi, ki jih pozna
v resničnem življenju - kot tistimi, ki so le del
njegove domišljije. Jake zaradi svoje psihoze
in videnj svoje hčere, ko je imela še 12 let, ter
svoje pokojne prve žene, ne more delati – pisati,
zato mora najprej rešiti svoje težave. Komedija
je doživela tudi filmsko priredbo v režiji Glenna
Jordana ter Alanom Aldo v glavni vlogi.

Dramski studio Godot deluje v Kočanih v
Makedoniji od leta 2007 v sklopu centra za
kulturo “Beli Mugri«. Vodi ga ustanoviteljica
in mentorica diplomirana igralka Kristina
Atanasova Arsova. Studio šteje 25 članov, ki
delujejo v dveh skupinah. Gledališka ekipa
nastopa tako pred domačo kočansko publiko
kot tudi drugod po Makedoniji. Predstavili
so se tudi publiki izven države ter nastopili v
Srbiji, Črni gori, Albaniji, Bosni in Hercegovini
… Za svoje ustvarjanje pa so prejeli že lepo
število nagrad in priznanj med drugim sta bili
nagrajeni tudi predstavi Snubitev in Jakove
ženske.
Javni zavod Center za kulturo Beli Mugri v
Kočanih je bil zgrajen v sedemdesetih letih
prejšnjega stoletja ter med drugim razpolaga z
veliko dvorano, ki ima 438 sedežev. V ustanovi
poleg dramskega studia delujejo tudi likovna
šola, baletni studio, folklorno-umetniško
društvo ter orkester.
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Petek
2. 12. 2016
22.00

New Candys (Italija),
predskupina Ingrit Schűller

rock koncert Ingrit Schűller
bar Jama

Luka Jernejčič – boben; Anže Resnik – bas kitara; Damjan Oven –
kitara, backvokal; Gašper Tomaševič – kitara, vokal.
Zasedba Ingrit Schűller je s trenutnimi člani aktivna dobro leto.
Psihadelična zasedba je instrumentalno gledano klasičen kvartet.
Melanholične žalostinke se dopolnjujejo z živahnimi, a še vedno
temnimi ritmi. Navkljub navidezni kitarski podrejenosti glasbenega
ustvarjanja je skupina daleč od klasičnega rockovskega žaganja. S
kitarsko manipulacijo na trenutke ustvarja vtis elektronskih žanrov
in s tem prečisti žanrske stereotipe. Postpankovsko vulgaren vokal,
ki udarja prek melodičnih delov, poda skupini prepoznaven šarm in
poslušalca navdahne s svežo doktrino šoka. Skupina ima za seboj
dva koncerta, in sicer v Kolnkišti (Ptuj) in na promociji tretjega albuma
skupine Astrid Lindgren »Tree« v Mlinu pri Marjanu v Stični. Prvi album
je v nastajanju in bo luč sveta ugledal v začetku leta 2017.
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New Candys

Stefano Bidoggia – bas; Dario Lucchesi – bobni; Diego
Menegaldo – kitare, vokal; Fernando Nuti – kitare, vokal.
Psihadelični rock'n'roll bend New Candys prihaja iz Benetk.
Odkar so avgusta 2010 izdali svojo prvo ploščo, ki je pritegnila
italijansko javnost, neprestano nastopajo na različnih odrih, ki so
si jih delili tudi z umetniki, kot so Crystal Stilts, Dead Skeletons,
Jon Spencer Blues Explosion, Rose Windows in drugimi. Leta
2012 so izdali album Stars Reach The Abyss in sledila je turneja
po Veliki Britaniji. Lani so izdali album New Candys as Medicine,
ki je bil odlično sprejet. New Candys vas hipnotične toplo
komaj držijo pri zavesti. Topli kitarski solo se prepleta z bobni
in vokalom, za katerega se zdi, da je ostal nekje za vogalom,
medtem ko vas vodi med neskončnimi ulicami napolnjenimi z
užitkom.
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Sobota
3. 12. 2016
19.00
koncert
klasične glasbe
in poezije
Kulturni dom
Stična

TA VESELI DAN KULTURE
Anja Bukovec in
Boris Cavazza
Anja Bukovec je mednarodno priznana in najuspešnejša klasična
violinistka v Sloveniji. Je vrhunska glasbenica in priljubljena medijska
osebnost z edinstveno kvaliteto, ki jo uvršča v sam vrh sodobnih
progresivnih umetnikov. Ob tehnični dovršenosti izstopa zaradi
prepoznavnega sloga, edinstvene interpretacije in komunikacije
z občinstvom. Je prepoznavna in cenjena oseba, ki je lik kulturne
ambasadorke pilila na šolanju v Ljubljani, Pragi, Kölnu in na Dunaju.
Nastopa kot solistka, osvaja mednarodne nagrade in navdušuje
občinstvo po vsem svetu. Njene plošče Gemini, Follow, Chameleon,
Violinski opus Janeza Matičiča so se pojavile na vrhu popularnih
lestvic in so najbolje prodajane plošče klasične glasbe doma. Anja
je sodelovala z Alban Berg kvartetom, Igorjem Ozimom, En Shaom,
Urošem Lajovcem, Markom Letonjo, Antonom Nanutom, večkratnim
dobitnikom nagrad BAFTA Christopherjem Gunningom, vrhunskimi
pop/rock izvajalci kot so Die Fantastichen 4, Marla Glen, Marquie, Jeff
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Healey, imela pa je čast ekskluzivno nastopiti tudi za njeno veličanstvo
kraljico Elizabeto II.
Nastopajoče bo na klavirju spremljal odličen pianist Igor Vićentić, ki je
šolanje na londonskem Trinity Collegeu in izpopolnjevanje na Julliard
School v New Yorku nadgradil kot profesor na Konservatoriju za glasbo
in balet v Ljubljani, na odru pa se bo Anji kot gost pridružil izjemni in
edinstveni igralec Boris Cavazza.
Boris Cavazza se je rodil italijanskemu očetu in slovenski materi leta
1939 v Milanu. Ko mu je pri osmih letih umrl oče, ga je mama poslala
k sorodnikom v Solkan. Pri trinajstih se je vrnil v Milano, kjer je ob delu
hodil v večerno šolo. V Piranu je končal srednjo pomorsko šolo in nato
štiri leta plul po morju. Na AGRFT se je vpisal po obdobju mornarskega
življenja in začetem študiju strojništva ter nato študiju germanistike in
romanistike. Zaposlen je bil v SSG Trst, SNG Drama Ljubljana, SMG
Ljubljana in Gledališču Koper, kot gost pa je sodeloval v MGL, PDG
Kranj, Špas teatru, gledališču Glej in drugih gledališčih, delal je tudi
kot režiser in filmski igralec. Svoje znanje je posredoval prihajajočim
generacijam kot redni profesor za dramsko igro in igro pred kamero v
letih 1995 do 2002 na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo
v Ljubljani. Je Prešernov in Borštnikov nagrajenec in prejemnik
Borštnikovega prstana.
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Sobota
3. 12. 2016
22.00
rock koncert
bar Jama

Zgrešeni primeri,
predskupina Hanibal
Boštjan Uršič - Hanibal po štirih letih previdno vstopa v tradicijo lokalne
scene. Tokrat s klasično kitaro in novim materialom. Alternativen pristop,
melodičnost, teksti s čudnim okusom.
Hanibal je bil član različnih zasedb stiške rockovske scene in reden
gost na vseh lokalnih festivalih. Na Festivalu Stična je leta 2012 igral kot
predskupina legendarne zasedbe Niet. Na festival pa se vrača kot uvod v
koncert svojih kolegov.
Janko Rošelj – vokal, bas; Robi A. Glač – kitara; Luka Mavrič – kitara;
Pavel Uršič – bobni.
Fantje iz skupine Zgrešeni primeri ne marajo dolgih in težko izgovorljivih
besed, katerih prvi in edini namen je nerazumljivost. O življenju, ki
še zdaleč ni lepo za vse, govorijo brezkompromisno. Pojejo o svetu,
v katerem živijo, delajo, nastopajo in ustvarjajo. Nastope si vedno
jemljejo kot zabavo in priložnost za razkazovanje avtorskih in izvajalskih
sposobnosti. Na odru so odločni, energični in nepopustljivi, repertoar pa
zavzema predvsem avtorske komade.
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Leta 2008 so pri založbi Multirecords izdali svoj prvenec z naslovom
M.E.M. S tega ploščka so za komada Adam, Eva in raj ter Mi posneli tudi
prva spota. Septembra 2010 je izšla njihova druga zgoščenka RAZLIKE.
Prvi singel z istoimenskim naslovom so predvajali na radijskih postajah
širom Slovenije in je bil poleg komadov Adam, Eva in raj, Kako si kaj?
in V najlepše dni popevka tedna na Valu 202. Slednji je komadu Kaku
si kej? namenil tudi mesto na zgoščenki »Imamo dobro glasbo 2010«.
Njihov zadnji celostni izdelek nosi naslov Račun, širšemu občinstvu je bil
predstavljen marca 2015. S ploščka so komadi Misliš na vse, V najlepše
dni ter Vljudno vabljeni tudi vizualno predstavljeni z videospoti.
Zgrešenci so odločeni do konca leta odigrati dogovorjene nastope, nato
pa si bodo vzeli odrski premor. Posvetiti se nameravajo mnogim idejam,
ki so med drugim tudi plod pomlajene ekipe. Ideje bodo preigravali,
premetavali in iskali skupni imenovalec mogoče bodočemu albumu, več
pa bo pokazal čas.
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CISTERCIJANSKA OPATIJA STIČNA
AMBROSIA D.O.O. | ARMEX ARMATURE D.O.O. | BALDAHINI.SI | CVETLIČARNA OREL BRANKA S.P.
DANA MIRNA D.D. | ELSTAB D.O.O. | ELEKTRO INŠTALATERSTVO, ANDREJ CILENŠEK S.P.
ELGO - NOVA D.O.O. | FRIZERSKI SALON JELKA KAMNIKAR S.P. | INIS MATJAŽ GOJAK S.P.
INŠTALATERSTVO MARIJAN NOGRAŠEK S.P. | JANEZ ROGELJ S.P. | JSKD OI IVANČNA GORICA
KORLE D.O.O. | KS STIČNA | KZ STIČNA Z.O.O. | LAMAS D.O.O. | LOGO D.O.O. | MARKET MARINKA MAVER S.P.
MIZARSTVO SAMO KAVŠEK S.P. | NOEMA COOPERATING D.O.O.
OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA IVANČNA GORICA | REKON D.O.O. | SAMASTUR D.O.O.
SENČILA OVEN, TOMAŽ OVEN S.P. | SETR D.O.O. | SIR-PAK D.O.O. | ŽITO D.D.

