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

Svoboda
Sodobni zahodni človek živi v iluziji popolne svobode. Pojem si je sicer
zreduciral na svobodo pri izbiri poklica in zaposlitve, svobodno potrošništvo, svobodno gibanje, potovanje in prestopanje mej, svobodno
ekonomijo, svobodno izražanje mnenj. In v tem prividu tečejo leta navideznega zadovoljstva, sreče in izpolnjenosti.
Svet okoli nas pa se samodejno in neprestano pomika v polje nesvobode. Nerazumevanje, netoleranca, nestrpnost, celo nasilje v nas pljuskajo preko vseh družbenih kanalov. Radikalizmi postajajo družbeni
˝mainstream˝. Solidarnost je izumrla. Ne vidimo vrtincev krivic, revščine
in neenakosti, v katere se pogrezajo mnogi. Ne želimo videti stisk milijonov na pragu zahodnega sveta. Ne dovolimo jim, da bi se iztrgali
iz pekla, v katerem živijo, in dobili možnost, da zaživijo našo iluzijo
svobode. Postavili smo jim žične ograje, ki simbolizirajo stanje našega
duha in neprodušno zapirajo naše ozemlje. Na drugi strani pa nas nenehno opozarjajo, da smo morda na naši strani zaprti mi.
Ljudje v resnici morda še nikoli nismo bili bolj ujeti. Ujeti v spiralo zadovoljevanja nepotrebnih materialnih dobrin, ujeti v svoje strahove glede
družbene podobe in neuspeha, ujeti v labirintu nerazumevanja pravih
lastnih potreb in potreb sočloveka, ujeti v pomanjkanje časa, ujeti v
poplavi informacij, ki jih ne moremo in ne znamo ovrednotiti ter ustrezno sprocesirati, ujeti v svoj mali popolni svet, ki v resnici ne obstaja.
Festival Stična želi pomagati vzpostaviti svobodo duha. Umetnost,
začinjena z izobraževanjem in avanturizmom pomaga odkrivati nove
svetove, odstirati neznano in nezavedno ter podirati prepreke, ki smo
si jih zgradili. Pomaga poiskati stik s seboj in sočlovekom. Pomaga
izluščiti prave dobrine, ki človeka osrečujejo in osmišljajo na daljši čas.
Pridružite se nam v iskanju prave svobode, svobode duha.
						 Mik Lampret
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PREDFESTIVALSKO DOGAJANJE
Petek, 17. 11. 2017
16.00 Glasbeni maraton, Rock vizije in 		
natečaj Festivala Stična 2017		
koncert › Užitkarnica Jama
21.30

JU T
rock koncert › Užitkarnica Jama

Sobota, 18. 11. 2017
Dan knjižnice, branju prijazen dan - 		
Muca Copatarica na Festivalu Stična
9.00 Ura pravljic s Palčkom bralčkom
10.00

Slovensko-angleška ura pravljic

11.00

Socialne igre s knjigo
Kulturni dom Stična

OTVORITEV FESTIVALA
18.00

Tanja Ahčan, Parallel Universis /		
Vzporedni svetovi, fotografska razstava
Marija Tratar, Sakralna arhitektura, 		
likovna razstava
Big band Stična
galerija Muzeja krščanstva na Slovenskem

21.00

Josip Brez
funk rock koncert › Užitkarnica Jama

Nedelja, 19. 11. 2017
16.00 Po sledeh dinozavrov,
Siti teater Ljubljana
otroška gledališka predstava › Kulturni dom
Stična
19.30

Nesrečko; Dobrodošli v freedom, Urh Pirc;
Vsake oči imajo svojega malarja; Sanje;
The Black Man; Sonata; Use Your Illusion;
Andie – video poem, Luka Gluvić
filmski večer in pogovor Klemena Janežiča z
režiserjema › Kulturni dom Stična

Četrtek, 23. 11. 2017
20.00 15.537 km … Čile, Bolivija in Argentina,
Matej Košir
potopisni večer › Kulturni dom Stična
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Petek, 24. 11. 2017
21.30 Prismojeni profesorji bluesa
blues rock koncert › Užitkarnica Jama
Sobota, 25. 11. 2017
20.00 Feniks, Društvo mali petelin,
Mali Kamen
drama › Kulturni dom Stična
Nedelja, 26. 11. 2017
16.00 Glasbena hiša,
Kulturno umetniško društvo Cona 8
opera za otroke › Kulturni dom Stična
19.30

Tadžikistan in Kirgizija,
Ksenija Čermelj
potopisni večer › Kulturni dom Stična

Četrtek, 30. 11. 2017
20.00 Vietnam in Kambodža: 25 dni v osrčju
Indokine, Andreja Avberšek
potopisni večer › Kulturni dom Stična
Petek, 1. 12. 2017
19.00 Braćo i sestre, Amatersko pozorište
Mirko Tatalović – Ćira,
Nova Pazova, Srbija
komedija › Kulturni dom Stična
21.30

Brkovi, Hrvaška
rock koncert › Užitkarnica Jama

TA VESELI DAN KULTURE
Sobota, 2. 12. 2017
19.00 Ditka in Feri
glasbena pripoved › Kulturni dom Stična
21.30

Koala Voice,
predskupina Blue Town’s Radio
rock koncert › Užitkarnica Jama

FESTIVAL STIČNA 2017 | 5

Petek
17. 11. 2017
16.00
koncert
Užitkarnica
Jama

PREDFESTIVALSKO
DOGAJANJE
Glasbeni maraton, Rock vizije
in natečaj Festivala Stična
2017
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. Glasba namreč predstavlja
eno najmočnejših identitet vsakega naroda. Zato je ustvarjalnost mladih,
nadarjenih glasbenikov nujna za razvoj glasbene prihodnosti. Tudi slovenske. V ta namen vsako leto v programski sklop uvrstimo prireditev,
na katero se prijavljajo mlade, inovativne in neuveljavljene slovenske
glasbene skupine. Zmagovalec Rock vizij se uvrsti na državni festival
Vizije, zmagovalec natečaja Festivala Stična pa ima samostojen koncert
v okviru natečaja Festivala Stična prihodnje leto.
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Gross upi
Ajda Blaževič Arko, Mirjam Zvonar, Ela Krnc, Danijel Sami Blažič,
Jure Malovrh, Meta Kovačič, Luka Plevnik, Dora Plantarič, Ivana
Šifrar, Maja Drčar k. g.
Skupina Gross upi že od septembra 2008 deluje v Glasbeni šoli Grosuplje pod vodstvom prof. Polone Udovič. Izvajajo evropsko folk glasbo,
v izboru skladb pa se najde tudi kaka country, jazz ali klasična skladba.
V širokem repertoarju, ki obsega glasbo vse od Irske in Skandinavije,
preko Slovenije, pa tja do Makedonije, lahko slišite violine, kitaro, kontrabas, violončelo, petje in včasih celo tolkala. Ime Gross upi izhaja iz
imena mesta Grosuplje, v prevodu pa pomeni “Veliki upi”. Pobudo za
ime skupine je dal Bojan Cvetrežnik, član skupine Terrafolk in ustanovitelj Simboličnega orkestra, ki je bil v šolskem letu 2010/11 tudi njihov
redni mentor, sicer pa z njimi z veseljem sodeluje.
Skupina s svojo glasbo in pozitivno energijo zabava ljudi in jih vedno
znova navduši. Člani najbolj uživajo, če se občinstvo sprosti in se prepusti glasbi, na kratko, če naredijo ”žur”.
Gross upi redno sodelujejo s skupino Terrafolk, z Rokom Hozjanom in
Timijem Kranjcem ter nastopajo na različnih občinskih prireditvah, nastopili so v Cankarjevem domu, na festivalu Carniola in festivalu Najstfest. Na natečaju Festivala Stična 2010 so prejeli drugo nagrado, imeli
pa so tudi samostojni koncert v Stični.

Ice on Fire
Amadej Papež - vokal, kitara, Janez Janežič - solo kitara, vokal,
Nejc Godec - bas kitara, Alex Zorko – bobni.
Ice on Fire je štiričlanska rock zasedba, ki je nastala leta 2011 v Novem
mestu. Po začetnih dolgotrajnih izkušnjah, ko kot najstniški glasbeniki
preigravajo Green Daye in nato po nekaj letih zatišja, so ponovno v zagonu s svežino mladega bobnarja in prihajajočo ploščo, ki jo napovedujejo
že od začetka svojega obstoja. Fantje skozi avtorsko glasbo razvijajo
svoj slog s primesmi pank rocka, rock'n rolla in težjih ritmov hard glasbe.
Velik poudarek dajo na svoj značilen »sound« in pazijo, da se kombinacija posameznih inštrumentov poveže v celoto in lepo sodeluje. Njihovo
vodilo za pisanje je izražanje čustev in sporočil skozi svojo glasbo in
njena besedila. Od sebe pričakujejo predanost in trdo delo, saj je njihov
glavni cilj prodor na slovensko ter kasneje tudi tujo glasbeno sceno.
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Relentless Youth
David Guzelj – vokal, Urban Cigale – bas kitara, Ambrož Cigale –
kitara, Vili Marinčič – kitara, Neža Dolmovič – bobni.
Relentless Youth je hardcore punk (in druge podzvrsti punka in metala)
skupina, ki je nastala leta 2011. Predstavili so se s singlom Drowning. Po
približno dveh letih igranja po manjših odrih (Orto bar, Jalla Jalla, Rock in
Rovte ...) je skupina zaradi različnih interesov članov razpadla. Na začetku
leta 2016 so se vrnili v novi zasedbi, proti koncu leta pa so izdali prvi EP
"Resentment", vrnitev skupine pa so potrdili z nastopi na Drunk iN Public
in nekaj drugih manjših klubih.

Vinci & Plačanci
Lenart Sušnik “Vinci” – glavni vokal, ritem kitara, Žan Ambrožič –
tolkala, Lara Gril – spremljevalni vokal, Matic Košir – solo kitara,
David Ravnikar – bas kitara, Žan Jugovič – harmonika, Kristjan Voje
– violina, spremljevalni vokal.
Skupina Vinci & Plačanci je bila ustanovljena na pobudo umetniškega
vodje, frontmana in v večini tudi avtorja njihovih skladb Lenarta Sušnika,
ki deluje pod psevdonimom Vinci.
Na začetku vse skupaj ni bilo mišljeno kot stalna zasedba, ki bo ustvarjala avtorsko glasbo in koncertirala. Februarja 2016 se je Vinci odločil,
da posname eno od svojih avtorskih skladb (Pridi) z nabrano zasedbo,
v kateri je združil glasbenike, s katerimi je že sodeloval v času svoje
glasbene poti. Takrat je bilo to mišljeno le kot projekt, kasneje pa se je
prelevilo v nekaj večjega.
Večina članov je skupaj z Vincijem osnovala stalno zasedbo Vinci & Plačanci, ki ima jasen cilj: ustvarjati svojo lastno in unikatno akustično glasbo. Kasneje so posneli še drugo avtorsko skladbo z naslovom Ljubim te
še. Glavna značilnost te zasedbe sta violina in harmonika, saj sta stalnica zasedbe in ne le inštrumenta, ki se pojavljata občasno.
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Petek
17. 11. 2017
21.30
rock koncert
Užitkarnica
Jama

JU T
Tomaž Osojnik – električna kitara, vokal, Jani Legner – bas kitara,
back vokal, orglice, Uroš Bračič – bobni.
Slovenjgraški trio JU T ustvarja avtorsko glasbo, ki se žanrsko levi iz
različnih primesi rock glasbe. Stoji za melodičnimi ritmi in aranžiranimi dodatki. Skupina obstaja, deluje in sodeluje že nekaj let na različnih koncertnih prizoriščih. V lanskem letu so prepričali žirijo na natečaju
Festivala Stična 2016 ter si s tem zagotovili povratek na stiški oder ter
samostojen koncert na festivalu.
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Sobota
18. 11. 2017

Dan knjižnice, branju prijazen
dan - Muca Copatarica na
Festivalu Stična

Kulturni dom
Stična

Dan knjižnice, branju prijazen dan, sovpada z vseslovenskim praznikom
splošnih knjižnic, pa tudi s praznovanjem šestdesete obletnice rojstva
Muce Copatarice. Tako kot v preteklih letih bo na to soboto pred dvorano knjižnična kavarna, kjer boste lahko poklepetali v prijetnem vzdušju
(ob kavi in čaju), medtem ko se bodo otroci spoznavali z bralno kulturo.
Letos se bo vse vrtilo okrog Muce Copatarice. Prireditve so brezplačne,
prijave pa že zbiramo na številki 031 350 706 oziroma na elektronskem
naslovu anja.zupan7@gmail.com. Dejavnosti so primerne za predšolske
in šolske otroke (mogoče le namig, da otroke, mlajše od 5 let, pred vrati
(v kavarni) čakajo starši). Možno bo tudi kupiti knjige in izdelke Muce
Copatarice, pa tudi še kak drug maček, denimo Maček Muri, se bo našel. Ob koncu dobijo otroci za spomin fotografijo z Muco Copatarico. Za
vstopnino pa vam bodo hostese narisale mačje brčice.
Med odmori, ob 8.45 in 9.45, se boste z Muco Copatarico (maskoto
Mladinske knjige), ki vas bo sprejela v mačji hišici, lahko fotografirali
tudi za spomin. Fotografa smo zagotovili, že razvite fotografije pa vam
podarimo ob koncu, od 11.45 do 12. ure ali v knjižnici še ves teden, ki
bo sledil dnevu knjižnice na Festivalu Stična.
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9.00 Ura pravljic s Palčkom bralčkom

Ela Peroci: Muca Copatarica

Palček Bralček živi v naših srcih in poganja željo po branju. Včasih nas
obišče na uri pravljic in nam 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 nam bo povedal pravljico
o Muci Copatarici, ob zaključku pa boste z njim šli v hišico, kjer Muca
Copatarica živi, kjer se bodo otroci z njo lahko tudi fotografirali za spomin. Igra ga pravljičarka Anita Globokar.

10.00 Slovensko-angleška ura pravljic

Slipper Keeper Kitty: Oblačila
Ura pravljic poteka deloma v slovenskem in deloma v angleškem jeziku.
Tako otroci ostrijo svoj posluh za jezike, drugače doživijo znana besedila
in mimogrede osvojijo tudi kako novo besedo. Temu so namenjene tudi
spremljevalne didaktične igre in učni list za domov. Muca Copatarica
nas nauči pospravljati copatke, a tudi druga oblačila pospravljamo za
sabo. Naučili se bomo novih besed za oblačila v angleščini. Uro vodi
Anja Thaler – Zupan.

11.00 Socialne igre s knjigo

Rad imam red ob kamišibaju z Muco
Copatarico v verzih
Med socialne (družabne) igre štejemo tiste, ki namesto tekmovalnosti
v ospredje postavljajo socialne odnose med ljudmi. Dejavnost poteka
ob zgodbah ali pesmih. Tokrat bodo knjižničarji prispevali avtorsko
priredbo Muce Copatarice. V verze jo je prepesnila Ksenija Medved,
tudi ilustracije za kamišibaj (namizno gledališče) bodo avtorske, pripravlja jih Maruša Pušnik. Socialne igre bo vodila socialna pedagoginja Nives Medved.
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Sobota
18. 11. 2017
18.00

Galerija Muzeja
krščanstva na
Slovenskem

OTVORITEV FESTIVALA
Tanja Ahčan, Parallel
Universis / Vzporedni svetovi,
fotografska razstava
Marija Tratar, Sakralna
arhitektura, likovna razstava
Big band Stična
Tanja Ahčan v razstavljenih fotografskih delih, posnetih v Albaniji poleti
2017, sledi uvodni misli pisca Alana Andonija v članku z naslovom Parallel
Universes, objavljenem v Tirana Times septembra 2016, da v družbah,
ki jim je nekdaj vladal komunistični režim, na različnih ravneh še vedno
obstajajo vzporedni svetovi resničnega in fantazijskega. Za komunistične
režime je bilo značilno, da so »ideal« prikazovali kot »resničnost«, resničnost pa je bila odrinjena v deželo neizrekljivega in nedotakljivega. Mediji
so poročali o gospodarskih ali političnih »čudežih« in ostro sankcionirali
posameznike, ki so opozorili na resnična dejstva, zato so se ljudje naučili
samocenzure in življenja v vzporednih svetovih. Značilnost, ki je še vedno
močno prisotna v albanski stvarnosti, skoraj trideset let po začetku njene
tranzicijske poti, čeprav država nima več monopola nad mediji.
Tanja Ahčan se s fotografijo ljubiteljsko ukvarja od leta 1990. Znanje s
področja analogne fotografije in tiska je dobila pri pokojnem fotografu
Dušanu Pirihu - Hupu. Sodelovala je na več skupinskih razstavah v okviru KUD France Prešeren in v avli NLB d. d. v Ljubljani, samostojno pa je
razstavljala v prostorih društva YHD na Metelkovi. Njena zadnja samostojna razstava z naslovom LoneStar je bila v nekdanjem ljubljanskem
lokalu Bi.ko.fe.
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Marija Tratar je rojena leta 1954 v Stični. Po poklicu je inženirka prometa, zdaj je upokojena in se ljubiteljsko ukvarja s slikarstvom.
Veselje do risanja je kazala že v osnovni šoli, slikati pa je začela po letu
1975. Na njeno slikanje je pomembno vplival akademski slikar pater Gabrijel Humek, ki jo je spodbujal in svetoval.
Slikarsko se je usposabljala na več tečajih – tudi na Akademiji za likovno
umetnost pri prof. Francu Novincu in na poletni likovni šoli v Novem
mestu pri dr. Jožetu Muhoviču.
Slika večinoma v olju. Priljubljeni tematiki sta krajna in tihožitje, v svoje
slike pa rada vpleta simboliko. Veliko se je ukvarjala tudi s slikanjem
na svilo.
Imela je nekaj samostojnih razstav (Knjižnica Grosuplje, Pošta Ljubljana, Družbeni dom Stadion Ljubljana, Slovenski krščanski muzej Stična,
Galerija Kresnička Muljava, Knjižnica Ivančna Gorica), sodelovala pa
je tudi na več skupinskih razstavah (Podoba Ljubljane, razstava PTT
delavcev – I. in II. Bienale Cetinje, Grosuplje, Šentvid pri Stični, Ivančna
Gorica, Muljava).
Big Band orkester Stična je bil ustanovljen septembra 2017. Deluje
pod mentorstvom Braca Doblekarja, člana legendarne zasedbe Hazard, v okviru Kulturnega društva Stična. Orkester je za enkrat še v razvoju in šteje 10 članov. Zasedba igra predvsem jazz in swing, kasneje
pa se bo bolj poglobila v igranje slovenskih popevk. Big Band se prvič
predstavlja prav na Festivalu Stična. Njihov cilj je predvsem narediti
nekaj novega, kar v Stični in okolici še nismo videli.
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Sobota
18. 11. 2017
21.00
funk rock
koncert
Užitkarnica
Jama

Josip Brez
Rok Kovačič-Fish – bobni, Matjaž Ugovšek – kitara, Rok Šinkovec –
piano, Uroš Buh – vokal, Daniel Homšak – bas
Zasedba Josip Brez je skupek profesionalnih glasbenikov, ki so se združili
v želji po preigravanju kakovostne glasbe svetovnih in domačih izvajalcev.
Njihov repertoar obsega velika tuja imena od Petra Gabriela, Franka Sinatre, Queenov,The Beatlesov, pa do modernejših Stinga, Bruna Marsa,
Mumford 'n' sons, Pharella Willliamsa, ne manjkajo pa seveda tudi domači
uspehi Benča, Slavka Ivančiča, pa hrvaških Jinxov, Bajage, Idolov ...
Josip Brez sestavljajo bobnar Rok Kovačič-Fish (Aikula, Putrovke), kitarist Matjaž Ugovšek (Same babe, Cherry Wine), pianist Rok Šinkovec
(Brencl banda, Cherry Wine) in vokalist Uroš Buh (ReLight, Same babe,
Zaklonišče prepeva), basist zasedbe pa je Daniel Homšak (Blue train
Quintet, Easy walkers, Jezdeci prostranih dimenzij).
Josip Brez ne pustijo nikogar ravnodušnega, od tistih, ki ob dobri glasbi
radi zaplešejo, do teh, ki radi le zbrano poslušajo skladbe, ki jih je razen
v izvirniku težko še kje slišati v živo.
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Nedelja
19. 11. 2017
16.00
otroška
gledališka
predstava
Kulturni
dom Stična

Po sledeh dinozavrov,
Siti teater Ljubljana
gospa Guga: Katja Lavrič
dinozaver: Uroš Lavrič
scenografija in kostumi: Mateja Demšar, Martin Lunder in Nataša Hrabar
produkcija: Zavod Enostavno Prijatelji
Po sledeh dinozavrov je zabavna, smešna in interaktivna predstava za
otroke o teh nekoč živečih bitjih. Jamska gospa Guga živi v veliki jami
in se vsak dan igra v bližnjem gozdu. Nekega dne opazi čudne sledi, ki
jo pripeljejo do velikega jajca, ki ga še ni videla. Ker ne ve, kaj je našla,
ji pomagajo otroci. Skupaj ugotovijo, da je jajce za pojesti in Guga se
razveseli, saj je zelo lačna. A bolj, ko se trudi razbiti jajce, bolj trda je njegova lupina, zato se odloči poiskati kamen. Medtem pa ji jajce zmakne
jamski gospod Uga, ki umira od lakote. Sledi pravi dvoboj, a še preden
se uspeta dogovoriti, jajce oživi!
Predstava traja 40 minut in je namenjena za otroke od 3. leta dalje.
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Nedelja
19. 11. 2017
19.30

Nesrečko; Dobrodošli v
freedom, Urh Pirc

filmski večer
in pogovor
Klemena
Janežiča z
režiserjema

Vsake oči imajo svojega
malarja; Sanje; The Black Man;
Sonata; Use Your Illusion; Andie
– video poem, Luka Gluvić

Kulturni dom
Stična

Urh Pirc je dijak Ekonomske šole Novo mesto programa medijski tehnik,
svoj prosti čas pa v večini namenja filmu. Večkrat se je tudi že podal v
glasbene vode kot avtor nekaterih videospotov, vendar film ostaja njegova prva strast. Zanimajo ga vsakdanje teme in zgodbe preprostih ljudi, ki
jih sam rad zlije na papir. Njegova največja želja in hkrati tudi cilj je snemati
filme ter ustvarjati oz. bolje rečeno raziskovati zgodbe ljudi okoli nas.
Urh se loteva družbeno angažiranih tem, na drugi strani pa dokumentarno zapisuje delce sveta, ki ga vznemirjajo. V filmu Nesrečko tako opisuje
stisko in moralne zadrege, v katerih se znajde brezposelni oče samohranilec. Film Dobrodošli v Freedom pa dokumentira prvi freestyle rap battle.
V njem je zbrana vsa smetana slovenske rap scene. Manipulacija montaže
naredi film igrani, radovednost kamere snemalca pa dokumentarnega.
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Luka Gluvić se je rodil leta 1981. Je vsestransko nadarjeni umetnik.
Poleg snemanja filmov se ukvarja z glasbo in je kantavtor. Sodeluje v
gledališki skupini GGNeNi, s katero je posnel več filmov, med drugim
tudi Ujeti zajca (režiser in scenarist), ki se je leta 2007 uvrstil na Festival slovenskega filma v Portorožu. Piše tudi kratko prozo (Mentor, Novi
zvon), dramskega besedila (O mrtvih samo dobro), mladinske igre (Ljubezen boli). Na Linhartovem srečanju leta 2010 je za vlogo Jeffreya v
predstavi Jeffrey Bernard je bolan v izvedbi gledališča GGNeNi je prejel
Matička za najboljšo moško vlogo.
Pri ustvarjanju filmov si je Luka z ekipo pomagal le s tistim, kar so imeli
na razpolago – nič. Z minimalnimi stroški, naravno svetlobo in igralci, za
katere so bile napisane vloge (in ne obratno) je vedno poizkušal prikazati
kreativno zgodbo, ki se je prav tako podrejala lokacijam, rekvizitom in
kostumografiji, ki je bila na voljo. Na njegovo filmsko ustvarjanje je najbolj vplival francoski režiser Eric Rohmer.
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Četrtek
23. 11. 2017
20.00
potopisni večer
Kulturni dom
Stična

15.537 km … Čile, Bolivija in
Argentina, Matej Košir
Razdalje v Južni Ameriki so res gromozanske, toda v slabih treh mesecih
potovanja v najlepšem spominu zagotovo ostane kopanje v gejzirjih na
višini 4.300 m, vožnja po največjem slanem jezeru na svetu, in sicer na
strehi razmajanega jeepa, vzpon na delujoči vulkan Villarrica, sprehodi
po 20 kilometrov dolgi peščeni plaži, 4000 let stara drevesa, rafting po
reki Futaleufu, dežela pustolovščin – Patagonija, obisk mesteca Ushuaia
na koncu sveta, nogometna tekma v Buenos Airesu, kjer 70 000 navijačev celo tekmo prepeva, in še marsikaj …
Matej Košir, ki je po izobrazbi univerzitetni diplomirani geograf, večino
svojega časa preživi na potovanjih kot popotnik z nahrbtnikom na rami
ali pa kot vodnik in mu oboje danes predstavlja nekakšen način življenja.
Leta 2005 je ustanovil Klub popotnikov Lama, kasneje pa še popotniško
agencijo Lama, s katero danes odkriva ta naš res čudoviti planet. Po
vsakem svojem potovanju pripravi zanimivo potopisno predavanje in do
danes jih je imel že več kot 270. Matej je tudi član Društva popotnih
fotografov in fotoreporterjev pod okriljem priznanih fotografov, in sicer
Arneta Hodaliča in Iztoka Bončine. Do danes je imel tudi nekaj samostojnih fotografskih razstav in multimedijskih predstavitev, nekaj fotografij
in reportaž pa so objavili tudi v različnih revijah: National Geographic
Slovenija, National Geographic Popotnik, Delo, Adria Airways In-Flight
Magazine, Gea ... Leta 2010 je njegova fotografija zmagala tudi na letnem natečaju revije National Geographic Slovenija, izkupiček prodanih
fotografij pa je šel v dobrodelne namene.
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Petek
24. 11. 2017
21.30
blues rock
koncert
Užitkarnica
Jama

Prismojeni profesorji bluesa
Miha Erič - vokal, orglice, Julijan Erič - vokal, kitara, Miha Ribarič –
bas, Zlatko Đogič - vokal, bobni.
Začetki Prismojenih profesorjev bluesa segajo v leto 2009, ko je Julijan Erič,
mladi blues rock kitarist in vokalist spoznal basista Miho Ribariča in ga povabil na jam session. Julijan in njegov gimnazijski prijatelj, bobnar Zlatko
Đogič, sta že prej igrala skupaj v nekaj bendih, sedaj pa sta iskala glasbenike za skupno igranje in improviziranje. Po prvem skupnem srečanju je
minilo skoraj pol leta, da so Julijan, Miha in Zlatko začeli redno igrati in vaditi
skupaj. Takrat se jim je pridružil Julijanov brat Miha Erič, ki je bil kljub svojim
mladim letom na dobri poti, da postane virtuoz na ustni harmoniki.
Navdihnjeni nad glasbo Jimija Hendrixa in starih črnskih blues izvajalcev so
počasi začeli ustvarjati svoje skladbe. Njihovo glavno orodje je bila improvizacija na lastne skladbe in priredbe, kar se v igranju pozna še danes.
Prvi koncert so imeli konec leta 2009 pod imenom The Đipsiz na manjšem
festivalu. Čeprav še niso imeli čisto narejenega repertoarja, je bil koncert
sprejet z navdušenjem in dobili so nove priložnosti za igranje. Urili so se v
slogu, koncertirali, kolikor je bilo pač mogoče, in si počasi utirali pot. Leta
2010 so nastopili tudi na Festivalu Stična ter s svojo energičnostjo do jutra
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razgrevali polarno zimsko noč. Skoraj na vsakem koncertu so poželi navdušenje, saj v Sloveniji takrat
ni bilo veliko take glasbe, posebnost pa je dodajal Miha z izjemno energičnim igranjem ustne harmonike. Orgličar Miha in bobnar Zlatko sta kasneje začela pisati besedila ter peti. Če je prej imel vlogo
vokalista samo kitarist Julijan, sta zdaj bend obogatila še dva zelo specifična vokalista.
Ime The Đipsiz so zamenjali s Prismojeni Profesorji bluesa. Kar je bil prej samo slogan za koncert
na Akademiji za likovno umetnost, je sedaj postalo pravo ime. Vse bolj in bolj se je začel risati njihov
prepoznavni slog, ki je bil nekakšna eklektična posledica različnih vplivov. Julijan je izšel iz tradicije
bluesa in rocka 60. let, njegov brat Miha iz bluesa in countryja, Miha Ribarič iz funka, rapa in metala,
Zlatko pa iz soula in rokenrola. Ko pa združijo moči, nastane čarobna glasba. Ritem in energija, ki jo
ustvarijo, je tako intenzivna, da se dotakne poslušalca in ga prevzame. Sami večkrat pravijo, da je njihova glasba trans, nekakšna meditacija, ki se zgodi skozi pozorno poslušanje in improvizacijo. Glasbo
večkrat dinamično dvignejo do vrhunca, in ko imaš občutek, da se ne da več nikamor, znajo dvigniti
energijo še višje. Od leta 2013 do danes so igrali praktično na vseh lokacijah v Sloveniji, nekaj malega
na Hrvaškem in v Pragi na Češkem. Število njihovih oboževalcev strmo narašča in kdor jih sliši prvič,
ga prevzame polnost zvoka. Leta 2015 so ponovno napolnili Bar Jama v okviru Festivala Stična. Leta
2016 so posneli prvi album z naslovom Family. K sodelovanju na albumu so povabili Boruta Činča,
klaviaturista znane jugoslovanske skupine Buldožer.
Med večje dosežke band prišteva tudi samostojne koncerte v napolnjenih Križankah in Kinu Šiška
ter turnejo po ZDA s triinosemdesetimi odigranimi koncerti, ki je trajala kar tri mesece (od vzhodne
do zahodne obale ZDA). V letu 2017 je band že izdal drugi, kar dvojni album, ki pa je bil posnet v
živo. V začetku leta 2018 pa že lahko pričakujemo tudi novo studijsko ploščo.
FESTIVAL STIČNA 2017 | 21

Sobota
25. 11. 2017
20.00
drama
Kulturni dom
Stična

Feniks, Društvo mali petelin,
Mali Kamen
Scenarij in režija: Rok Sanda
Producent: David Radej
Vodja predstave: Jasmina Rački
Asistentka režije: Eva Rolih
Scenografija in kostumografija: Urška Mazej
Glasba: Andrej Černelč
Tehnični vodja: Klemen Štih
PR: Jasmina Rački, Nuša Knez, Eva Rolih
Tehnična ekipa: Mateja Gačnik, Gašper Rodman
Nastopajoči:
Slavko Opeka: David Radej
Andrej Opeka: Klemen Kovačič
Marija Lešnik: Tina Lipovec
Bert Magajna: Martin Valič
Olga Požar: Maja Pinterič
Tobias Stieber: Goran Puljić
Ženice: Maja Pinterič
Duplete: Maja Dolinar, Andraž Žigart
Produkcija: Little Rooster Productions
Koprodukcija: KCPT Šentjernej
Generalni pokrovitelj: Občina Krško
Ko so tuji osvajalci vkorakali v naše kraje, si prisvojili slovenska mesta in
slovenske urade, so vdrli tudi v naše domove, naše ume in vnesli razkol
v že tako razpet narod.
Zgodba Feniksa nadaljuje z naslednjo generacijo dveh sinov Metoda
Opeke in njune bitke z vojno, ki se je rodila iz ruševin prejšnje in njune
borbe s fašističnimi silami, ki so razklale narod in njegove potomce.
Ali lahko v teh časih velikih izdajstev in upora zraste novo upanje? Lahko
iz pepela požganih domov zaživi Feniks? Prerojen, predrugačen in napojen z bitkami, ki so ga ustvarile?
Kdo bo stal na pogorišču razklanega naroda in kdo bo stal kot zmagovalec po bitki med pravičniki?
Feniks je ideja. In ideje so večje od posameznikov, ki jih rojevajo.
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Nedelja
26. 11. 2017
16.00
opera za otroke
Kulturni dom
Stična

Glasbena hiša, Kulturno
umetniško društvo Cona 8
glasba: Aleksandra Naumovski Potisk
libreto: Saša Potisk
režija in scenografija: Matej Filipčič
kostumografija: Vesna Mirtelj
maska: Neža Dežman
ilustracija: Domen Koželj
fotografiranje projekta: Janez Kotar
Zasedba:
Martina Burger, sopran (Deklica Martina, Teta Cvetka, Učiteljica
Eva, Lepotica Andreja, Mama Ha)
Matej Vovk, tenor (Drago Drvar, Franci s fajfo, Gorazd Gozdar,
Očka Ha)
Filip Samobor, igralec (Urejevalec sanj prvega reda Filip)
Aleksandra Naumovski Potisk, klavir
Koprodukcija: Kulturno umetniško društvo Cona 8, Slovenska
Filharmonija in SNG Opera in balet Maribor, v sodelovanju z
Imago Sloveniae.
Včasih skozi v solzah spočete sanje sami odkrijemo pot v boljši jutri.
Sanje, ki bodo deklici Martini za vedno spremenile življenje, jo popeljejo
v Glasbeno hišo, kjer se ji predstavijo njeni prebivalci in ji povedo veliko
več kot samo svoje zgodbe.
Glasbena hiša je poučna in zabavna opera za otroke v izvedbi vrhunskih
izvajalcev in poleg očitnega pedagoškega koncepta (glasbeno opismenjevanje, spoznavanje osnov glasbe) nosi tudi druga bolj ali manj očitna
sporočila, ki se nanašajo na vzgojo (medsebojno spoštovanje, strpnost,
sodelovanje ...), na umetnost (operno petje, pomen umetnosti v življenju), kakor tudi na splošen odnos do življenja v smislu pozitivnega razreševanja problemov in ustvarjanja novega in dobrega.
Predstava traja 45 minut in je primerna za otroke od 4. leta starosti naprej.
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Nedelja
26. 11. 2017
19.30
potopisni večer
Kulturni dom
Stična

Tadžikistan in Kirgizija,
Ksenija Čermelj
Potovanje se začne na kirgiško-tadžiški meji, na drugi najvišji cesti na
svetu (Pamir highway) na t. i. streho sveta, ki morda najbolj spominja na
Tibet. Pot nas bo zanesla v nomadsko in divjo notranjost Tadžikistana,
kjer se je ustavil tudi Marko Polo. Nato se bomo napotili preko številnih
prelazov, ledenikov, turkiznih jezer s fantastično kuliso visokega Pamirja
in Hindukuša, kjer živijo številne etnične skupine. Nato bomo prečkali
zgodovinsko pomembno pokrajino Wakhan tik ob afganistanski meji,
kjer si bomo ogledali sufijske grobnice, budistične stupe, zoroastrijske
templje ognja, več tisoč let stare petroglife, karavanske postojanke, se
namakali v toplotnih vrelcih ter se pogovorili z domačini, popili vodko in
opazovali najboljši, preko 6000 metrov visoki "gorski par": Pik Marx in
Pik Engels. Nazadnje bomo prišli v prestolnico Tadžikistana, moderno
post sovjetsko mesto Dušanbe. Od tu se bomo odpravili še na izjemno
slikovit treking v Fanskih gorah, kjer bomo zaključili pot. Skupaj bomo
spoznali najbolj neznan biser svilene ceste, ki ponuja pravo dozo avanturizma in je pravi odklop za prave popotnike.
Ksenija je prepotovala že dobršen del sveta. Še posebej jo navdušuje
Azija, kjer je preživela kar nekaj let. V okviru magistrskega dela (Ksenija je po izobrazbi kulturna antropologinja in etnologinja) je opravljala
terensko delo v Pakistanu, kjer je preživela skoraj dve leti, tri leta pa je
preživela v Indiji. Dela kot turistična vodička in pretežno vodi po Indiji,
osrednji Aziji (Turkmenistan, Uzbekistan, Kirgizija), Iranu, Pakistanu, Turčiji, Balkanu, Romuniji, Islandiji, Maroku, Sloveniji itd. Dela tudi kot novinarka, predavateljica, učiteljica, koordinatorka in organizatorka kulturnih
dogodkov, pripovedovalka zgodb.
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Četrtek
30. 11. 2017
20.00
potopisni večer
Kulturni dom
Stična

Vietnam in Kambodža:
25 dni v osrčju Indokine,
Andreja Avberšek
Osrčje Indokine ponuja popolno popotniško raznolikost in pestrost.
Kambodža je postregla z raziskovanjem edinstvenega tempeljskega mesta Angkor Wat in čudovitim sončnim vzhodom. Čutiti utrip praznovanja
kitajskega novega leta v ogromnih vietnamskih velemestih, je posebno
doživetje. Nadvse rodovitno delto Mekonga domačini nazivajo “polna
skleda riža“. Sveže in lokalne dobrote lepšajo popotniški vsakdan. Čudovite rajske plaže, bele sipine in lokalne tržnice so zaznamovale obalni
del. Sprehodili se bomo po cesarskem mestu Hue in najbolj romantičnem mestu na svetu Hoi An. Ustavili se bomo še na severu ob času
sajenja riža ter občudovali z vodo napolnjene riževe terase. Za konec
potovanja si bomo privoščili še vožnjo z ladjo med stožci kraške pokrajine v Ha Longu in An Trangu.
Andreja Avberšek živi za potovanja. Za 30. rojstni dan si je podarila potovanje na Tajsko za dobre 3 tedne. Sama, prvič z nahrbtnikom in brez
načrta. To potovanje je v njej vzbudilo nova spoznanja in doživetja ter
hkrati začetek novega življenjskega stila, ki je podrejen potovanjem. Zadnja leta potuje s partnerjem večkrat na leto na daljša in krajša potovanja
ter izlete. Vsak vikend pa raziskujeta tudi lepote naše dežele.
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Petek
1. 12. 2017
19.00
komedija
Kulturni dom
Stična

Braćo i sestre, Amatersko
pozorište Mirko Tatalović –
Ćira, Nova Pazova, Srbija
Avtor: Duško M. Petrović
Režija, scenografija in adaptacija: Aleksander Bako
Kostumografija: kolektiv
Šepetalec: Milica Pavićević
Luč: Katarina Dobrevski, Vladimir Bako
Zvok: Mladen Crnomarković
Oblikovanje propagandnega materiala: Aleksander Bako
Organizator: Spasoje Milić
Igrajo:
Arsen Noar, Čukun-čukun-čukun vnuk Arsenija Čarnojevića: Nenad Sladić
Darinka, sestra, mama in zvesta ljubezen: Dijana Vlainić Dragin
Ravijojla, sestra in ljubica: Antonela Bijelić/Ivana Gašić
Mileta, brat, oče in sin: Slaviša Zekić
Milutin, brat in oče: Milan Dudić
Uroš, sin: Jovan Miljević
Gertruda, njegova žena: Antonela Bijelić
Dva moška z vzhoda: Luka Pavićević, Nikola Ristić
Vukašin, prednik: Spasoje Milić
Amatersko gledališče Mirko Tatalović – Ćira iz Nove Pazove je nastalo
iz Delavnice lepih umetnosti, ki je od leta 1992 delovala pod vodstvom
Mirka Tatalovića. Po Mirkovi smrti leta 2002 je skupina njegovih spremljevalcev leta 2006 ponovno začela z delom kot dramska sekcija KUD
Mladost. V znak hvaležnosti in spomina na Mirka so leta 2011 sprejeli
sedanje ime. V zadnjih šestih letih so pripravili šest premier glavnega
ansambla ter štiri otroškega. V gledališču je trideset članov. Dosegli so
dobre rezultate na območnih, pokrajinskih in republiških srečanjih ljubiteljskih gledališč Srbije.
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Petek
1. 12. 2017
21.30
rock koncert
Užitkarnica
Jama

Brkovi, Hrvaška
Vedran Pehar – vokal, Tomislav Kalousek – bas, Vedran Ivčić –
kitara, Damir Dinjar – kitara, Mario Šarac – bobni.
Brkovi je skupina iz Zagreba, ki je spojila za mnoge popolnoma nekompatibilne glasbene žanre (turbofolk, punk rock, heavy metal), zbrala ogromno in
zvesto publiko ter pri tem zadržala iskreno poslovno DIY politiko. Danes je
verjetno največja atrakcija na hrvaški glasbeni sceni. Njihovi divji, brezkompromisni nastopi predstavljajo trk punk energije z narodnim melosom, vse
to pa Brkovi tudi izvrstno odigrajo in vizualno perfektno predstavijo.
Običajno družbeno in politično tematiko punka so zamenjali z ljubezenskimi
teksti in zabavno glasbo. Namesto pravih imen se navadno predstavljajo z
vzdevki. Trenutni pevec Shamso 69 je tudi avtor večine besedil.
Leta 2013 so Brkovi izdali kompilacijo, na kateri bendi iz regije igrajo priredbe njihovih komadov. V zadnjih letih so dosegli širšo publiko, tako da so leta
2015 imeli tudi samostojni koncert v zagrebškem Domu sportova.
Albume objavljajo samostojno, brez posredništva založb in za promocijo
skrbijo sami. Njihovi albumi so brezplačni – možno jih je prevzeti v mp3
formatu na njihovi uradi spletni strani. Izdali so naslednje albume: Punkfolkwellness (2010), Društvo brkatih mladića (2011), Balkanski esperanto
(2012), Brkati gosti (2013), Pizda Materina (2014), Torzo Dade Topića (2016).
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Sobota
2. 12. 2017
19.00
glasbena
pripoved
Kulturni dom
Stična

TA VESELI DAN KULTURE
Ditka in Feri
Ditka – vokal, akustična kitara, Gorazd Čepin – klaviature, back
vokal, Jure Praper – električna kitara, Jan Lužnik – bas kitara, David
Slatinek – tolkala, Feri Lainšček, interpretacija poezije.
Mladosten glas, ki je našel tankočutni glasbeni izraz za liriko priljubljenega pesnika. To je opis glasbene pripovedi, s katero pevka, kitaristka in
skladateljica Ditka ter pesnik Feri Lainšček navdušujeta poslušalce po
Sloveniji. Ditka in Gorazd Čepin sta uglasbila pesmi Ferija Lainščka in
tako je nastal celovit pesniško-glasbeni projekt s prepoznavno avtorsko
govorico. Tokrat se jima bodo na odru pridružili še člani spremljevalne
zasedbe, ki so sodelovali tudi pri nastajanju albuma z naslovom Ne spreminjaj me.
Ditka je v svet glasbe vstopila kot majhna deklica. Njen oče Gorazd,
profesor glasbe, pianist, komponist in pevec, jo je navdušil za glasbo
in kmalu sta začela skupaj ustvarjati. Zgodba, ki jo pišeta danes,
je kombinacija uglasbene poezije znanih slovenskih pesnikov (Feri
Lainšček, Tone Pavček, Marko Pavček, Ciril Zlobec) in avtorske
glasbe v angleškem jeziku. Ne bodi kot drugi je pesem pesnika
Ferija Lainščka, ki jo je leta 2012 uglasbil Gorazd Čepin in je med
poslušalci postala zelo priljubljena. V sodelovanju z omenjenim
pesnikom je izdala dve zgoščenki, in sicer Ne bodi kot drugi (2013) in
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Ne spreminjaj me (2016). Ditka ima za sabo številne samostojne koncerte po vsej Sloveniji ter
koncerte v sklopu večjih festivalov. Njen namen je ustvarjati kakovostno glasbo, ki človeka ne
pusti ravnodušnega, ter delati kontinuirano in na dolgi rok, kar se dobro kaže tudi na podlagi
singlov, ki jih redno izdaja. Ditkina avtorska glasba v angleškem jeziku je dobro sprejeta doma
in v tujini, kar kažejo tudi uspehi na raznih glasbenih festivalih. Svoje znanje petja in igranja
kitare ves čas nadgrajuje.
Pisatelj, pesnik, dramatik in scenarist Feri Lainšček (z rojstnim imenom Franc) se je rodil leta
1959 v Dolencih na Goričkem, hribovitem delu Prekmurja blizu madžarske meje. V domači »bajti«,
butani iz blata in pokriti s slamo, niso imeli niti elektrike, kaj šele knjig. Toda starša sta bila odlična
pripovedovalca zgodb in tudi prenašalca ljudskega izročila. S svojo živo govorico sta ga znala popeljati v svetove, ki jih marsikatere oči žal ne morejo nikoli videti. Tako mu je že zgodaj v otroštvu
začelo rasti veliko uho za poslušanje in razlaganje življenja. Do osnovne šole je govoril in poslušal
samo narečje. Zapisano knjižno besedo je odkril ob reviji Ciciban, ki je v njem vzbudila strašansko
radovednost in prepričanje, da je vsa skrivnost zapisana v knjigah. Že v predšolskem obdobju je
srčno upal, da mu jo bo nekoč dano razumeti. Tudi zato je v prvih razredih osnovne šole postal
strasten bralec in obiskovalec šolske knjižnice. Od takrat o moči besede in preživetju knjige ni
nikoli podvomil, čeprav se kot ustvarjalec uspešno preizkuša tudi v drugih medijih in čeprav je kot
pisatelj in založnik pogosto občutil, da družbene razmere knjigi niso (dovolj) naklonjene. Pisanje
in branje literature mu pomenita spraševanje o duši, ki ga lahko vpelje v dialog z večnostjo, zato
sta zanj neprecenljivi vrednoti.
Od mladostnih izkušenj, ki so določile njegov odnos do sveta, so tudi srečevanja s cigani. Ker so
v družini njihovo izvorno drugačnost sprejemali z naklonjenostjo, so ga z nekaterimi ciganskimi
dečki povezovala prava tovarištva. Da ga je pri teh potomcih svetovnih nomadov očaral prvobiten
odnos do življenja z neustavljivo željo in potrebo po svobodi, je povsem razumel šele kasneje,
ko se je ukvarjal z raziskovanjem arhaičnih plasti v človeku. Ciganska duša, za katero je značilna
močna intuicija, pa mu je na poseben način blizu še danes, saj se – podobno kot umetniška –
upira racionalnemu pogledu na svet.
V zgodnji puberteti je doživel tudi čarobnost ljubezenske dvojine, ob kateri je zaslutil, da človek
lahko izpolni svoj bivanjski smisel samo s pomočjo drugega človeka. Deklica, ki ga je kot osnovnošolca povsem prevzela, je njegova življenjska sopotnica še danes, ljubezen kot gonilna sila pa
usodno zaznamuje tudi zgodbe njegovih literarnih likov.
Lainšček je zaslovel z romani, uveljavil pa se je tudi na področju mladinske književnosti, kratke proze, radijske in lutkovne igre, filmskih scenarijev in kot tekstopisec popevk ter šansonov. Za svoje literarno delo je prejel več uglednih nagrad: Kajuhovo za roman Raza, nagrado
Prešernovega sklada za roman Ki jo je megla prinesla, Kresnika za romana Namesto koga
roža cveti in Muriša ter Večernico za zbirko pravljic Mislice. Posamezni romani so prevedeni v
madžarščino, angleščino, nemščino, hrvaščino, češčino, španščino in katalonščino, pravljice
pa tudi v porabščino.
O svojem ustvarjanju pravi: »Ustvarjanje zame ni poklic, temveč način življenja. Knjige, ki sem
jih napisal, filmi, pri katerih sem sodeloval, glasba, ki sem jo soustvarjal, pa tudi vse tisto drugo,
kar je spotoma nastajalo in seveda še nastaja, je na nek način moja duhovna biografija. Čeprav
nisem ravnodušen ob tem, kaj drugi mislijo o mojem ustvarjanju, me najbolj vznemirjajo trenutki,
ko nastaja nekaj novega.«
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Sobota
2. 12. 2017
21.30
rock koncert
Užitkarnica
Jama

Koala Voice,
predskupina Blue Town's Radio
Blue Town's Radio

Matija Lampret – bobni, Anže Hauptman – bas, Matej Pižem – kitara.
Blue Town’s Radio je band s tremi člani, ki jih povezuje želja po igranju in
ustvarjanju avtorske glasbe. Ideja o bendu se je razvila spontano z željo
po ustvarjanju. Navdih za glasbo tako temelji na spontanosti, minimalizmu in trenutnih počutjih. Blue Town’s Radio je zato žanrsko nekoliko
težje opredeliti, saj se bend na same glasbene zvrsti ne ozira, kar pa
se lahko opazi v raznolikosti skladb. Na splošno pa lahko rečemo, da
navdih črpajo iz psihadele 60. let in prav tako iz modernejše alternative.
V svoji karieri so že nastopali na klubski turneji Radia študent KM16, v
sklopu katere so igrali na več slovenskih klubskih odrih. V času obstoja
benda so delali predvsem na avtorskem materialu, sedaj pa je v nastajanju tudi prvi studijski album, ki naj bi izšel čez nekaj mesecev.
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Koala Voice

Manca Trampuš – vokal, kitara, Tilen Prašnikar – bas, vokal, Domen Don Holc –
kitara, Miha Prašnikar – bobni, vokal.
Skupino Koala Voice so pred zmago na prvi ediciji natečaja dijaških bandov Špil liga poznali le redki, danes pa so dobo poznani na slovenski glasbeni sceni. Štiričlanska zasedba
je po uvrstitvi na Klubski maraton in izdaji prvenca Kangaroo's a Neighbour s svojo zasvajajočo mešanico rocka, popa, disca, punka ter neustavljivo odrsko prezenco pričela pohod
po odrih tako doma kot v tujini. V zadnjih dveh letih so tako koncerte odigrali vse od Rusije
do Liverpoola, pa vse od Nizozemske do Bratislave in Skopja. Britanski časopis DIY pa jih
je razglasil za eno izmed petih najboljših odkritij konference Eurosonic leta 2016.
Manca, Domen, Tilen in Miha so oktobra izdali drugi studijski album Wolkenfabrik, kjer je za
snemanje in produkcijo poskrbel uveljavljen londonski producent Danton Supple.
Album Wolkenfabrik je po besedah članov skupine ogledalo korakov, ki so jih naredili od
Kisovca, Ljubljane, Črnomlja, Moskve, Liverpoola, Talina, Varšave in do Groningena. Zdelo
se jim je skoraj več let v enem. In čas je, da zazveni album v živo tudi v Stični!
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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 treba dvigniti najkasneje 30 minut pred
začetkom dogodka. Za rezervirane vstopnice velja cena na dan dogodka.
Informacije:
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 2017 je organiziran
v sodelovanju z JSKD OI Ivančna Gorica. Galerijski del Festivala Stična 2017
je pripravljen v sodelovanju z Muzejem krščanstva na Slovenskem. Ta veseli
dan kulture se bo odvil v sodelovanju z Občino Ivančna Gorica in ZKD Občine Ivančna Gorica. Dogodki festivala, ki se dogajajo v Užitkarnici Jama, so
organizirani v sodelovanju z Užitkarnico Jama.
Dijaki, študentje in upokojenci imajo 20 % popust na cene vstopnic prireditev
Festivala Stična 2017. Popust ne velja za predprodajo vstopnic.
Vsi, ki bodo prišli v Knjižnico Ivančna Gorica s tem biltenom v času Festivala
Stična 2017, 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 osemnajstih Festivalov Stična. Za podporo in prostor za
izvedbo koncertov se zahvaljujemo Užitkarnici Jama. Prav tako se zahvaljujemo Knjižnici Ivančna Gorica in vsem, ki so pripomogli k utelešenju Festivala
Stična 2017. Pri tem je posebna hvaležnost namenjena vsem donatorjem in
sponzorjem, ki nam vsa leta stojijo ob strani in brez katerih Festivala Stična
ne bi bilo.
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Uredila: Neža Mikelj in Mik Lampret | Lektorirala: Helena Kavaš
Prelom: Polona Kastelic | Tisk: Alfagraf tiskarna d.o.o. | Naklada: 700 izvodov
November 2017

MARKET
MARINKA
MAVER S.P.

ARMEX ARMATURE D.O.O. | BALDAHINI.SI | CVETLIČARNA BRANKA | DANA MIRNA D.D. | ELSTAB D.O.O.
ELGO – NOVA | FOTOGRAF MARJAN TRAVNIK S.P. | FRIZERSKI SALON BOMAX | FRIZERSKI SALON JELKA KAMNIKAR
INIS MATJAŽ GOJAK S.P. | INŠTALATERSTVO MARIJAN NOGRAŠEK S.P. | JANEZ ROGELJ S.P. | JOLLY-S D.O.O.
KORLE D.O.O. | KS STIČNA | KZ STIČNA Z.O.O. | KZ METLIKA | LAMAS D.O.O. | MELODIJA GLASBILA D.O.O.
MIZARSTVO SAMO KAVŠEK S.P. | NOEMA COOPERATING D.O.O. | OBČINSKA TURISTIČNA ZVEZA IVANČNA GORICA
PIZZERIJA KEGELJČEK | REKON D.O.O. | SAMASTUR D.O.O. | SENČILA OVEN, TOMAŽ OVEN S.P.
SETR D.O.O. | SIR-PAK d.o.o. | SLO PACK d.o.o.

