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Pribežališče
Verjetno v resnici nihče ne ve, od kod so pribežali njegovi predniki. 
In kdaj. Ter še posebej ne, zakaj. Ker smo podzavestno popolnoma 
prepričani, da smo tu, kjer prebivamo, od vedno. In da nam mali košček 
zemlje, ki ga zasedamo, brezpogojno pripada. Da smo ga obogatili z 
našo kulturo in mu dali posebno mesto na našem planetu. 

In vendar smo od nekje prišli ter zmotili oziroma onemogočili nekoga 
popolni mali svet, idilo in rutino. In ne vedno na prijazen način zasedli 
njegove vrtove. Se stabilizirali in utrdili. 

Na tem našem malem vrtičku se počutimo srečno, udobno in 
domače. Pri tem pa hkrati nenehoma bežimo. Pred samim sabo, 
pred sočlovekom, pred družbo, pred odgovornostjo. Zatekamo se 
v materialne dobrine, zabavo, televizijo, šport, internet … In ko smo 
tako srečno na poti, se sploh iskreno ne sprašujemo, zakaj in pred 
kom bežimo, kam smo namenjeni in kam nas to pelje. Zato, ker morda 
nimamo razloga, da bi bežali. Ker bežimo od preobilja, od tega, da bi 
se potrudili zase in za druge, da bi iskreno pogledali v svoje duše in si 
priznali, kaj je resnično vrednega in pomembnega v življenju. 

Beg ima neskončno oblik in dimenzij. Lahko je premikanje v boljšo 
prihodnost. Iskanje novih priložnosti. Reševanje obstoja. Lahko je 
nazadovanje v mračno preteklost. Je pa tudi stanje na mestu in 
zatiskanje oči, ko ob tem življenje zbeži mimo. In ne nazadnje je lahko 
tudi prebeg v svet, kjer je ostalo nekaj empatije, spoštovanja, sočutja in 
kolegialnosti.

Tudi Festival Stična pomeni beg. Pred monotonim vsakdanom. Pred 
malodušjem. Pred tem, da se zapiramo v svoje domove in svetove. 
Pomeni priložnost, da vložimo nekaj energije v združevanje odtujene 
družbe, da spoznamo druge svetove in kulture, da se srečamo s seboj 
in s sočlovekom, da ob umetniških in avanturističnih presežkih spet 
najdemo stik z vrednotami, ki tako hitro izginjajo iz naše družbe.

Ljudje se na žalost pogosto ne zavedamo, da se naša mala dejanja 
zlivajo v veliko kolektivno usodo. In da nas ta lahko pod prisilo napoti 
na negotovo pot. Ob tem ne vemo, niti nimamo izbire, kam nas bodo 
bežeče misli, dejanja in noge odnesle. Pri tem se poraja zla slutnja, da 
žal ne v boljšo prihodnost. Ter da se podobe, ki jih danes opazujemo z 
lahkotno nesočutno distanco, lahko hitro sprevržejo v del naše osebne 
usode. Zato je vsak majhen pozitiven prispevek posameznika tako 
pomemben kamen v mozaiku normalne prihodnosti.

Mik Lampret
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PREDFESTIVALSKO DOGAJANJE
Sobota, 14. 11. 2015
21.00  Duet Vlado in Bojan – člana skupine 

Orlek
 blues knapovska poezija › Mlin pri Marjanu
Petek, 20. 11. 2015
16.00  Glasbeni maraton, Rock vizije in natečaj 

Festivala Stična 2015
 rock koncert › bar Jama
21.30  Charlie Butter Fly, rock koncert › bar Jama
Sobota, 21. 11. 2015
 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
Sobota, 21. 11. 2015
18.00  Darja Srebnik in Franci Jaušovec – Fric
 likovna razstava › galerija Muzeja    
 krščanstva na Slovenskem
19.00  Orkester v fragmentih, Godalni orkester 

Kulturnega društva Stična
 komorni koncert › galerija Muzeja    
 krščanstva na Slovenskem
21.30 Kontrabant, etno koncert › bar Jama
Nedelja, 22. 11. 2015
16.00  Čarodej Saturno
 otroška čarovniška predstava  
 › Kulturni dom Stična
19.30  The Transcontinental Race; v petnajstih 

dneh s kolesom skozi dvanajst držav, 
Andrej Zaman

 potopisni večer › Kulturni dom Stična
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Četrtek, 26. 11. 2015
20.00  Tasmanija, Tina Grčar
 potopisni večer › Kulturni dom Stična 
Petek, 27. 11. 2015
21.30 TABU, rock koncert › bar Jama
Sobota, 28. 11. 2015
19.00 Čista 10-ka; 10. Folklorni večer,   
 Folklorna skupina Kulturnega    
 društva Stična
 › Kulturni dom Stična
Nedelja, 29. 11. 2015
16.00 Babica Marmelada, Loški oder
 otroška predstava › Kulturni dom Stična
19.30  Križarjenje po Karibih in Aljaski, Andrej 

Morelj, potopisni večer › Kulturni dom Stična
Četrtek, 3. 12. 2015
20.00  S kolesom do Južne Koreje,  

Boris Šajtegelj 
potopisni večer › Kulturni dom Stična

Petek, 4. 12. 2015
19.00  Butec na večerji, KUD Branko Radičević 

Stara Pazova, Srbija
 komedija › Kulturni dom Stična
21.30  Repetitor, Srbija
 alternativni rock post punk koncert    
 › bar Jama

TA VESELI DAN KULTURE 
Sobota, 5. 12. 2015
19.00  Režijska vaja za opero Gospodovalna 

služkinja, Slovensko komorno glasbeno 
gledališče, glasbena komedija  
› Kulturni dom Stična

21.30 Prismojeni profesorji bluesa
 blues koncert › bar Jama
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PREDFESTIVALSKO 
DOGAJANJE

Duet Vlado in Bojan – člana skupine 
Orlek, blues knapovska poezija
Vlado Poredoš in Bojan Bergant že nekaj časa nastopata v 
duetu. Oba sta člana skupine Orlek od nastanka skupine pred 
petindvajsetimi leti. Zaprisežena rokerja s posebnim občutkom za 
blues in angažirano pesem prijateljujeta že skoraj 40 let in sta bila 
prisotna pri vseh ustanovitvah skupin, ki so se kasneje združile v 
skupino Orlek. Nastope popestrita z akustično kitaro, orglicam in pa s 
knapovsko poezijo, ne manjka pa tudi tipičnega rudarskega humorja. 
Skratka prijetna možakarja! 

GLASBENI MARATON, 
ROCK VIZIJE IN NATEČAJ 
FESTIVALA STIČNA 2015
koncert

Artenigma
Barbi Osolnik – vokal, Ema Krebs – vokal, Miha Medvešek – kitara, 
Benjamin Flisek – kitara, Mirko Medvešek – bas, Domen Malis – bobni.

Skupina Artenigma je svoje ustvarjanje pričela leta 2011, ko sta se oče in 
sin odločila združiti moči in ustvariti skupino, ki se je izoblikovala v začetni 
podobi: Miha in Mirko Medvešek, Domen Malis, Štefan Kokalj, Barbara 
Osolnik in Patricija Selan. Artenigma je v letih od 2012 do 2013 veliko 
koncertirala po vsej Sloveniji ter nastopila tudi na nekaterih velikih odrih: 
Noč v Bitnjah 2013, Zagorska noč, Blok party 4, festival Fronta, festival 
Štuor, Vinterojder 2012 s Trkajem … V letu 2014 so zamenjali kitarista in v 
band dobili novega člana – Benjamina Fliska. Z novo energijo se je skupina 
takoj odločila stopiti v studio, kjer so posneli nekaj novega materiala ter 
nov videospot. V veliko čast jim je bil nastop ob boku Siddharte in Mi2 na 
festivalu Vransko Summer night 2014. V začetku leta 2015 se je postava 
spet spremenila, saj je skupino zapustila vokalistka Patricija Selan. Ob 
njenem odhodu je skupina izdala še zadnji skupni izdelek z naslovom Sled, 

Sobota 
14. 11. 2015

21.00

Mlin pri Marjanu

Petek
20. 11. 2015

16.00

bar Jama
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ki mu je vizualno podobo dodala Barbi Osolnik. Ostalih pet članov se je 
odločilo delati še bolj vneto, pomoč pri tem pa jim je ponudila Ema Krebs, 
ki je s svežo energijo povzdignila band v nove dimenzije.

Gross upi
Polona Udovič Furlan – mentorica, violina, Urška Fajdiga – violina, 
Nika Škoda – violina, Brina Dolores Omahen – violina, Ela Krnc – 
violina, Mirjam Zvonar – violina, Lucija Ivan – violina, Ajda Blaževič 
Arko – violina, Ana Blaževič Arko – violina, Gašper Kastelic – 
violina, Luka Plevnik – kitara, Meta Kovačič – violončelo, Dora 
Plantarič – kontrabas.

Skupina Gross upi od septembra 2008 deluje v Glasbeni šoli Grosuplje 
pod vodstvom prof. Polone Udovič Furlan. Izvajajo evropsko folk 
glasbo, v njihovem izboru pa se najde tudi kaka country, jazz ali 
klasična skladba. V širokem repertoarju, ki obsega folk glasbo vse od 
Irske in Skandinavije, preko Slovenije, pa vse tja do Makedonije, lahko 
slišite violine, kitaro, kontrabas, violončelo, petje in včasih celo tolkala.

Gross upi redno nastopajo na prireditvah v Glasbeni šoli Grosuplje 
in na raznih občinskih prireditvah. Nastopili so na številnih koncertih, 
otvoritvah in podelitvah, med najbolj odmevne pa zagotovo lahko 
štejemo pet nastopov v Cankarjevem domu v Ljubljani. Nastopili so na 
prireditvi Jaz sem ti, večkrat so bili gostje skupine Terrafolk, z njimi so 
nastopili tudi na Prešernovem trgu v Ljubljani in na festivalu Carniola v 
Kranju. Junija 2010 so se udeležili glasbenega tekmovanja Najstfest v 
Ljubljani. Prejeli so 2. nagrado na Glasbenem maratonu, Rock Vizijah 
in Natečaju Festivala Stična 2010. Jeseni 2011 so organizirali svoj prvi 
samostojni koncert, kateremu vsako leto sledijo ponovitve. 

S svojo glasbo in pozitivno energijo zabavajo ljudi in jih vedno znova 
navdušujejo. Člani najbolj uživajo, če se publika sprosti in se prepusti 
glasbi. Na kratko, če naredijo ''žur''.

Lumberjack
Rok Ahačevčič – kitara, vokal, Jaka Novak – bas,  
Blaž Kuster – bobni, Žan Boc – kitara.

Novembra bo minilo štiri leta, odkar so Lumberjacki prvič »zažagali«. 
Takrat so skupino sestavljali frontman Rok, basist Jaka, kitarist Žan in 
bobnar Anže. Kmalu je Anžeta za bobni nadomestil Blaž. V tem času 
so Lumberjacki igrali na festivalu ŠVIC, Walk and rocku ter avdiciji za 
Vičstok v Ljubljani, Droogstocku in kavarni Rokaj v Mariboru, natečaju 
v Jesenicah in mnogih barih in klubih širom Slovenije. Igrali so tudi 
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v vadbeni sobi pred člani Big foot mame. Band igra tako imenovani 
grunge »n« roll, mešanico grunge-a in hard rocka in se posveča 
ustvarjanju avtorskih pesmi - do sedaj so jih ustvarili pet. Letos so se 
prvič lotili snemanja in posneli avtorska komada Kri ter Mlado telo.

Polna luna
Maja Obolnar – vokal, Miha Medvešek – kitara,  
Jakob Grčman – bas, Maks Marn – bobni.

Glasbeno skupino Polna luna sestavljajo mladi glasbeniki, ki jih združuje 
veselje do raziskovanja, odkrivanja ter razkrivanja lastnih glasbenih idej, 
preko ustvarjanja avtorskih skladb. Skladbe odražajo raznolikost zvočnih 
podob, predvsem se v njih zrcalijo vplivi jazz, blues ter rock glasbe. 
Polna luna s svojo glasbo vabi poslušalce, da se potopijo v svobodne 
gozdove njihove duše. Skupaj delujejo od oktobra 2014. Njihova vizija je 
deliti s svetom svojo glasbo ter veselje do ustvarjanja.

Rock Heroes
Žan Pasarič – vokal, kitara, Garvin Gajšek – bobni, Matevž Jecl – 
bas kitara, spremljevalni vokal, Jernej Jezovnik – kitara.

Člani skupine Rock Heroes so stari od 14 do 16 let in prihajajo iz Žalca. 
Pred dvema letoma so začeli kot šolski band, preizkusili pa so se že 
tudi na večjih odrih. Tako so nastopili na Žalski noči mladih 2014 in 
2015, Vičstocku, na prireditvi Vransko Summer Night, v sodelovanju s 
Tomijem Megličem in Miletom Kekinom pa tudi v predsedniški palači. 
Na vsak nastop so ponosni, saj jih druži veselje do glasbe, ki jo igrajo. 
Preigravajo skladbe skupin Nirvana, Guns n Roses, AC/DC, Siddharta, 
Metallica. Imajo pa tudi že avtorske skladbe.

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 band Sintagma Iz Ljubljane igra tako priredbe 
skladb od 60-ih let do danes, kot tudi avtorsko glasbo. Trenutno njihov 
repertoar obsega dobri dve uri inštrumentalnih in vokalnih skladb, 
pripravljenih s polnim ozvočenjem ali akustično. 

Skupina deluje štiri leta. Posneli so nekaj avtorskih skladb in nastopali 
na najrazličnejših lokacijah, kot so Pionirski dom, Orto bar, Kavarna 
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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.

Charlie Butter Fly
rock koncert

Klemen Kirašič – kitara, vokal, Tadej Kirašič – bobni,  
Miha Rupnik – bas kitara.

Skupina Charlie Butter Fly prihaja iz Kočevja in deluje od leta 2010, 
svojo glasbo pa opredeljuje kot ''charlie rock''. Navdušeni so nad 
starim rockom, večinoma pa ustvarjajo avtorske komade. Svoj prvi 
videospot so posneli za pesem The empty road. Za prvi album 
so združili moči s priznanim slovenskim producentom Dejanom 
Radičevičem in naredili pesmi s slovenskimi besedili. Plato »Še vedno 
živ« so izdali konec leta 2014 v samozaložbi. 

Fantje pa niso bili le v studiu. Igrali so že na Alternativi (Ribnica), Kočevski 
rock sceni, Schengenfestu 2012, bili izbrani kot najboljša skupina na Glasu 
mladih, njihova skladba Between two legs je bila uvrščena na mednarodno 
kompilacijo bendov s področja področja bivše Jugoslavije – Ex YU No 
Borders Underground Jamming, igrali na prireditvi Rokerji pojejo pesnike, 
igrali skupaj z Zoranom Predinom, Trkajem, Andražem Hribarjem, s 
kočevskim pihalnim orkestrom in nastopali kot predskupina hrvaških 
legend LET3. So lanskoletni zmagovalci Glasbenega maratona, Rock vizij 
in Natečaja Festivala Stična.

Petek
20. 11. 2015

21.30

bar Jama
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Sobota
21. 11. 2015

Kulturni dom 
Stična

9.00

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 bodo 
lahko prijavili na tri bralne dejavnosti, ki se v knjižnici sicer redno 
dogajajo. Dejavnosti bodo v sprejemnem prostoru Kulturnega doma 
Stična, dvorana pa se bo ta čas spremenila v kavarnico/čitalnico za 
starše. Prijave sprejemamo do zasedbe mest. 

Angleška ura pravljic
Ura pravljic poteka deloma v slovenskem in deloma v angleškem jeziku. 
Otroci tako 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 pišče, 
ki se izvali v račjem gnezdu, ker pa je drugačno od ostalih malih račk, 
ga takoj označijo za grdega. Torej stara Andersenova klasična pravljica 
v novi preobleki. 

Za otroke od 6. leta starosti.
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Ura pravljic s Palčkom Bralčkom
Palček Bralček živi v naših srcih in poganja željo po branju. Obišče 
nas tudi 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.

Za otroke od 6. leta starosti.

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. Če ljudje jemljejo resno 
drug drugega, če upoštevajo potrebe vseh in se ob teh zahtevah 
dalje razvijajo, nastaja med njimi socialna energija. Med socialne igre 
štejemo tiste igre, ki namesto tekmovalnosti v ospredje postavljajo 
socialne odnose med ljudmi. Naše igre potekajo ob zgodbah. 
Knjižničarji jih pripovedujejo v tehniki kamishibai (malo namizno 
gledališče), socialne igre pa so nastale v projektnem delu študentke 
socialne pedagogike, Nives Medved.

Za osnovnošolce 1. in 2. triade.

10.00

11.00



12 | FESTIVAL STIČNA 2015

OTVORITEV FESTIVALA
Darja Srebnik in Franci 
Jaušovec – Fric
likovna razstava

Darja Sebenik se je rodila leta 1966 v Slovenj Gradcu. Leta 1986 
je diplomirala na Pedagoški fakulteti v Mariboru, leta 1994 pa je pri 
profesorju Janezu Berniku diplomirala še na Akademiji za likovno 
umetnost v Ljubljani. Leta 1996 je zaključila podiplomski študij 
restavratorstva. V letu 1998 je bila kot štipendistka British Councila 
na šestmesečnem študijskem izpopolnjevanju v konzervatorstvu 
in restavratorstvu na Konservatorskem oddelku Škotske narodne 
galerije v Edinburghu. Trinajst let je bila zaposlena kot restavratorka v 
Muzeju krščanstva na Slovenskem v Stični. Sedaj je samozaposlena 
na področju kulture kot slikarka in restavratorka. Slikarski izraz išče 
skozi ponotranjanje narave in svetlobe. Leta 2000 je sodelovala pri 
ustanavljanju Festivala Stična, do odhoda iz Stične pa je skrbela za 
likovni del programa festivala.

Predstavila se je na nekaj samostojnih in skupinskih razstavah. 

Sobota
21. 11. 2015 

18.00

galerija Muzeja 
krščanstva na 

Slovenskem
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Franci Jaušovec – Fric se je rodil 1956 v Murski Soboti. V svojem 
skoraj petdesetletnem bogatem ustvarjanju išče pomen življenja skozi 
slikarsko izražanje. Trije glavni motivi, ki se pojavljajo v njegovih delih, 
so trave, okna in čas. »Brez okna ni svetlobe, življenja, je tema; trave ne 
vzvalovijo in ne zadišijo …« V številnih delih preteklih let pa se prepleta 
močna družbeno angažirana tematika; razkroj družbe, brezizhodnost, 
samota, onesnaževanje okolja, tekma s časom. Pri zgodnjem 
ustvarjanju sta mu bila mentorja Lojze Logar in Ignac Meden. Živi in 
ustvarja v Stenetincih v Prlekiji.  

Sodeloval je na številnih skupinskih razstavah širom bivše Jugoslavije, 
v Avstriji in na Madžarskem.
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Orkester v fragmentih, 
Godalni orkester Kulturnega 
društva Stična
komorni koncert

Godalni orkester Kulturnega društva Stična deluje od septembra 
2012. Umetniška, programska in idejna vodja je od samega začetka 
akademska glasbenica, violinistka Polona Udovič Furlan. Člani orkestra 
so mladi godalci, stari od 10 do 20 let, ki svoje znanje izpopolnjujejo v 
glasbenih izobraževalnih ustanovah ali pa so svoje šolanje v glasbeni 
šoli že zaključili in se radi družijo, ohranjajo stik z inštrumentom ter 
igranjem. Orkester je na začetku obiskovalo 16 glasbenikov, vsako 
leto pa se pridruži nekaj novih članov, tako da jih trenutno v glasbeni 
zasedbi muzicira okoli 30. 

Sobota
21. 11. 2015 

19.00

Muzej 
krščanstva na 

Slovenskem
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Orkester se je krstno predstavil javnosti na otvoritvi 13. Festivala 
Stična, kjer je doživel pozitiven odziv občinstva. To je bila odskočna 
deska za nadaljnje delovanje in koncertiranje. Orkester je sodeloval 
na številnih občinskih prireditvah, vsako leto decembra gostuje 
na Božičnem koncertu v Bohinju, redno gostuje tudi na koncertih 
novogoriškega simfoničnega orkestra Filharmonija NOVA. Za 
popestritev programa orkester pogosto sodeluje tudi z ostalimi 
vokalnimi in inštrumentalnimi zasedbami kot so zbor Art Voices, 
Šentviški slavčki, kvartet Mascara, mešani pevski zbor Zborallica 
in drugimi perspektivnimi glasbeniki iz širšega okolja. Dvakrat letno 
pripravi samostojni celovečerni koncert v domačem kraju, kjer pokaže 
celoletno delo in ustvarjanje med vajami. Za kakovost in polnost 
koncerta orkestraši poleg rednih vaj, ki potekajo enkrat tedensko, 
vsako leto organizirajo tridnevne intenzivne vaje, na katerih vadijo 
program za koncert, izpopolnijo svoje znanje ter tkejo prijateljske vezi. 
Na repertoarju orkestra se poleg klasičnih del v godalni in včasih celo 
simfonični zasedbi znajdejo tudi priredbe zabavnih, zimzelenih, rock in 
etno glasbenih del.

Na letošnjem koncertu z naslovom Orkester v fragmentih se bodo člani 
orkestra občinstvu pokazali v nekoliko drugačni luči. Kot pove že sam 
naslov koncerta, se bo orkester razdelil v fragmente - majhne delce. 
Ali to pomeni razpad edinega društvenega godalnega orkestra v radiju 
50 kilometrov? Ideja je v tem, da si vsak posameznik v orkestru najde 
svoje glasbene prijatelje, ki so mu podobni v stilu in okusu glasbe, 
poišče skladbo, ki bi vsem v fragmentu odgovarjala, na spletu, v 
knjižnici ali pa v notni zbirki starejših kolegov in učiteljev najde primerno 
notno gradivo, se dogovori za vaje izven »obratovalnega časa« orkestra 
ter igra in uživa v vsakem trenutku muziciranja in vadbe; skratka se še 
bolj poveže z glasbo in vrstniki. Na koncertu se bodo torej predstavile 
manjše, strokovno rečeno komorne zasedbe, ki so jih po lastni volji in 
željah sestavili mladi nadobudni glasbeniki znotraj orkestra.
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Kontrabant
etno koncert

Béla Szomi Kralj – harmonika, klasična kitara, buzuki, vokal, Dušan 
Železnikar – kitara, buzuki, kljunasta flavta, vokal, Pál Szomi – bobni, 
cajon, kitara, vokal, Tomaž Juvančič – mandolina, kitara, orglice, 
harmonika, vokal, Matijas Severhen – bas čelo, bas kitara, bobni, vokal.

Skupina Kontrabant deluje že več kot dvajset let. Od ustanovitve 
je zamenjala kar nekaj članov, trenutno pa šteje pet glasbenikov na 
čelu z ustanoviteljem skupine Bélo. Odlikuje jo združevanje različnih 
glasbenih zvrsti v različnih jezikih. Neguje kakovostno akustično 
etno, folk, country in druge zvrsti glasbe v slovenskem, madžarskem, 
srbohrvaškem, romskem, židovskem in angleškem jeziku ter s pridihom 
teh tako različnih kultur. 

Kontrabant je pustil pečat v slovenskem prostoru s številnimi albumi in 
uspešnicami, nekatere med njimi, npr. “Regrat v salat” in “Prekmurje moje 
Prekmurje” pa so v Sloveniji ponarodele. Za svoje delo si je Kontrabant 
prislužil več nominacij za slovensko glasbeno priznanje Zlati petelin.

Pod imenom Nepridiprav so izdali dva zelo priljubljena CD-ja za otroke, 
kot producenti in glasbeniki pa so sodelovali tudi pri nastanku dveh 
CD-jev s slovensko ljudsko glasbo. Béla je izdal tudi samostojni album, 
ki so ga v letu 2014 ponatisnili. Pred kratkim so izdali svoj osmi studijski 
album “Távozóban”, poezijo madžarskega pesnika Bence Lajosa. 
Skladbe z albuma izvajajo tako v slovenščini kot v madžarščini. Fantje pa 

Sobota
21. 11. 2015 

21.30

bar Jama
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Nedelja
22. 11. 2015

16.00

Kulturni dom 
Stična

Čarodej Saturno
otroška čarovniška predstava

Čarodej Saturno je resnično pravi čarodej, poln domišljije in novih idej, 
ki otrokom vsem starosti na obraz nariše začudenje in veselje. Pričarati 
zna zajčke, bele golobe in naredi, da ti spet skrivnostno izginejo. Izvaja 
tudi čarovnije z žogicami, kartami, čudežnimi ruticami in še mnoge 
druge, v svoje čarovnije pa vključi tudi svoje občinstvo in gledalce 
nekaj čarovnij tudi nauči.

Jože Koren je pod imenom Magic Saturno 
kot prvi čarodej v Sloveniji začel nastopati po 
šolah in vrtcih že leta 1976. Ima veliko izkušenj 
z nastopi po celi Evropi. Večino magičnih 
pripomočkov, ki jih uporablja za svoje 
čarovnije, pa je izumil sam.

Za otroke od 3. leta starosti.

napovedujejo tudi album s predelavami svojih lastnih pesmi skupaj z nekaj 
novimi skladbami, ki bodo izšle pod naslovom The Best of Kontrabant.

Vsi člani so tudi avtorji glasbe, Bela, ustanovitelj, je avtor okoli 180 
pesmi, prevajalec mnogih pesnikov in avtor več knjig s področij 
astronomije, logike in drugih znanosti. Med drugim je tudi avtor 
vseznane slovenske pesmi “Zelena dežela”, ki jo je izvajala skupina 
Victory. Tomaž je avtor skladbe “Dotik požene kri”, ki jo je izvajal na 
Slovenski popevki 2013 in avtor skladbe “Pomlad vedno pride”, ki je 
bila izvajana na Slovenski popevki 2014.



Transcontinental Race;  
v petnajstih dneh s kolesom 
skozi dvanajst držav,  
Andrej Zaman
potopisni večer

Ljudje si, odkar smo, postavljamo vedno nove in nove izzive, da jih 
premagujemo. Na vseh področjih, zelo pogosto pa v športu.

Izzivi Andreja Zamana iz Dobravelj pri Ajdovščini, sicer pa rojenega 
Novomeščana, slovenskega ultra kolesarja in tekača so taki, da večina 
od nas nanje niti ne pomisli, kaj šele, da bi se jih lotil. A Andrej se jih 
loteva in to več kot uspešno. V kolesarstvu in v teku. Znan je po tem, da 
ne manjka na skoraj nobeni kolesarski preizkušnji v Sloveniji na razdaljah 
od 200 do več kot 1000 km. Udeležil se je tudi več tujih in tistih nad 1000 
km niti ne šteje več. Ne uidejo mu niti tekaški maratoni, traili, več kot 
petdeset kilometrski teki čez drn in strn, pa so letos njegova poslastica.

Julij 2015 pa je njegova in slovenska prelomnica ultra kolesarstva. 
Kot prvi Slovenec je namreč prekolesaril kar 4200 km dolgo dirko The 
Transcontinental race 2015 - tretjo izvedbo epske in najtežje kolesarske 
dirke v Evropi - brez pomoči spremljevalne ekipe ali kogarkoli drugega, 
podnevi in ponoči, v najrazličnejših vremenskih in prometnih pogojih. 
Iz Belgije preko Slovenije do Istanbula v Turčiji, kjer je bil cilj poti. 
Z Borisom Pupičem iz Črnomlja sta oba v petnajstih dneh uspešno 
končala to noro lepo, ubrisano težko, zelo adrenalinsko, včasih precej 
nevarno, predvsem pa nepozabno dirko.

Kakšen človek je Andrej, da vse to zmore? Nadčlovek? Ne, tak je kot mi ostali. 

Nedelja
22. 11. 2015

19.30

Kulturni dom 
Stična
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Tasmanija, Tina Grčar
potopisni večer

Na meji med Indijskim in Tihim oceanom leži Tasmanija, ki spada pod 
Avstralijo kot šesta zvezna država. Na trikratni površini Slovenije poseljuje 
le pol milijona prebivalcev. Daleč ''tam dol'' kraljuje neokrnjena narava, 
nacionalni parki, neskončni zalivi hladnega morja, edinstven rastlinski in 
živalski svet ter prijazni - nekoliko drugačni Avstralci. Tam lahko uživamo 
ob okusni morski hrani in dobrih vinih, siru ter sadju. Avstralija tako niso le 
opevana velika mesta in kilometri puščave.

Četrtek
26. 11. 2015 

20.00

Kulturni dom 
Stična
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TABU
rock koncert

Petek
27. 11. 2015

21.30

bar Jama
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Eva Elena Beus – vokal, Primož Štorman – bobni, Tomaž Trop – 
kitara, Iztok Melanšek – bas, Aleš Beriša – klaviature.

Skupina Tabu se je zgodila leta 1998 in je s svojo energijo še vedno 
ena najbolj prepoznavnih glasbenih skupin v Sloveniji. Le kdo ne pozna 
njihovih komadov Lahko sem srce, Angel, Ocean, Dobra vila, Pesek in 
dotik, Nekoč nekje? Skupini dajejo poseben pečat predvsem ženski del 
skupine. Prvotni člani so bili Nina Vodopivec (vokal), Primož Štorman 
(bobni),Tomaž Trop (kitara), Iztok Melanšek (bas kitara), Marjan Pader 
(akustična kitara) in Sandi Trojner (klaviature). V takšni zasedbi je 
skupina izdala prve tri albume. 

Leta 2006 je prišlo v skupini do sprememb, med drugim jo je zaradi 
težav z glasilkami zapustila pevka Nina. Prišla pa je Tina Marinšek. V 
tej zasedbi so leta 2007 izdali singl »Oblak za dva«, leta 2008 »Pesek in 
dotik« ter leta 2009 »Namesto srca«. Kasneje leta 2009 je izšel njihov 
četrti album z naslovom 42. Turneja 42 je v letih 2011 in 2012 uspešno 
polnila dvorane, nastajali pa so tudi novi komadi. Spoznali smo Morje 
luči in Romanje. 

Junija 2013 je skupina Tabu podpisala pogodbo z vodilno svetovno 
glasbeno založbo Universal Music Group. Jeseni 2013 so izdali šesto 
studijsko ploščo z naslovom Hvala za ribe. Na plošči je poleg omenjene 
pesmi še pet dodatnih skladb. Skladba z naslovom Nekoč nekje je 
dosegla sam vrh predvajanosti na radijskih postajah po Sloveniji in za 
njo so posneli že 15. videospot v karieri skupine Tabu. Po osmih letih 
sodelovanja so se marca 2015 razšli s Tino Marinšek, skupini pa se je 
pridružila Eva Elena Beus.

17 let neprekinjenega delovanja, obsežna diskografija, bogata 
zgodovina benda, ki naredi žur in je porušil nekatere tabuje v Sloveniji, 
so zagotovilo, da se nam v Stični obeta vrhunski koncert.
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Čista 10-ka; 10. Folklorni 
večer, Folklorna skupina 
Kulturnega društva Stična

Folklorna skupina Kulturnega društva Stična deluje od leta 2004, ko 
so ljudske plese začeli najprej preplesavati štirje pari pod vodstvom 
Boštjana Genoria. Skupini se je hitro pridružilo več novih plesalk 
in plesalcev, tako da folklorne vaje že leta redno obiskuje okrog 
trideset plesalcev in štirje godci. Skupino vodi Irena Palčar, plešejo pa 
predvsem domače dolenjske, belokranjske, prekmurske in gorenjske 
plese. Sestavljajo jo mladi iz Stične in okolice, ki jih druži veselje do 
ohranjanja ljudskega izročila in pozitivna energija. Plesati pri Folklorni 
skupini Stična pomeni biti vesel, nasmejan in vedno dobre volje. 

Folklorna skupina Stična vsako leto organizira celovečerni koncert, ki 
ga izvede s sodelovanjem folklornih skupin in glasbenikov iz različnih 
slovenskih pokrajin. Z veseljem se odzovejo povabilu drugih društev 
in folklornih skupin, kjer navadno v okviru njihovih letnih pa tudi 
samostojnih prireditev, zaplešejo pred tujo publiko. V svojem kratkem 
delovanju je bila FS Stična trikrat uvrščena na Državno srečanje 
odraslih folklornih skupin. Udeležujejo se tudi mednarodnih folklornih 
festivalov. Gostovali so že v Srbiji, dvakrat v Romuniji, na Hrvaškem 
in Portugalskem. Slovensko folklorno izročilo redno delijo s turisti iz 

Sobota
28. 11. 2015

19.00

Kulturni dom 
Stična
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celega sveta, s katerimi se srečujejo na Slovenskih večerih pod okriljem 
Židane marele in na ta način sodelujejo tudi pri promociji kulturne 
dediščine Slovenije. 

Letos bo Folklorna skupina Stična praznovala svoj rojstni dan v okviru 
Festivala Stična. Že 10 let je minilo, odkar so začeli s prvimi plesnimi 
koraki, s katerimi ohranjajo bogastvo ljudskega izročila tako doma kot v 
tujini. Naj bo zibenšrit, mazurka, sotiš ali valček, vse jim gre gladko od 
nog. Zaplešite s plesalci Folklorne skupina Stična tudi vi. Tempo večera 
bo narekovala Nataša Tič Ralijan.
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Nedelja
29. 11. 2015

16.00

Kulturni dom 
Stična

Babica Marmelada, 
Loški oder
otroška predstava

Avtor: Rok Vilčnik – Rokgre 
Režija: Juša Berce 
Govor: Ludvik Kaluža 
Scenografija: Roza Peternelj 
Kostumografija: Tina Dobrajc 
Avtor glasbe: Denis Kokalj 
Zvočni efekti: Žiga Srebot – Jelovšek 
Oblikovanje tiskovin, luč in ton: Jure Ž. Florjančič

Igrajo: Onia Brank Pečko, Enej Okorn, Lia Trdina, Tilen Lajevec,  
Tia Bišćević, Uroš Jelenc.

Babica Marmelada je igrica o dobri babici, ki stanuje v veliki mušnici 
sredi gozda. Ves ljubi dan kuha marmelado iz gozdnih plodov in jo 
vlaga v steklene kozarce za svoje vnuke. Ko utrujena od celodnevnega 
dela že skoraj zaspi, potrka na vrata veverica in babico prosi, naj 
ji skuha marmelado. Prijazna babica veverici ustreže in ji natoči 
zvrhan kozarec marmelade. Komaj babica odslovi veverico, na vrata 
babičinega doma potrka ježek, ki si prav tako kot veverica zaželi 
marmelado. Dobra babica ustreže tudi njemu. Tako se v babičinem 
domu zvrste še druge gozdne živali, dokler na koncu ne pride sam 
gozdni palček, ki si zaželi marmelado iz lune.
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Rok Vilčnik – Rokgre je pisatelj, pesnik, dramatik, režiser, scenarist, 
dramaturg in kostumograf. Nekaj let je delal kot dramaturg v Mestnem 
gledališču Ptuj, kasneje pa je posvetil pisateljevanju in dramatiki. Znan 
je tudi kot idejni vodja in avtor besedil glasbene skupine Patetico. Je 
koscenarist humoristične TV serije Naša mala klinika in Lepo je biti 
sosed. Piše tudi besedila za pevko Neisho. Dvakrat je prejel Grumovo 
nagrado (2000 in 2008) in leta 2004 nagrado Žlahtno komedijsko 
pero za najbolje napisano komedijo Pavlek, ki je zmagala na Festivalu 
monodrama Ptuj 2004.

Kulturno društvo Loški oder ima bogato gledališko tradicijo, ki sega 
že v pričetek prejšnjega stoletja. Zadnjih enaindvajset let deluje na 
polprofesionalni ravni, saj so vsi sodelavci profesionalci, le igralska 
in tehnična ekipa delujeta ljubiteljsko. So redni udeleženci gledaliških 
festivalov po Sloveniji in tujini, nagrajeni pa so bili tudi na državnem 
Linhartovem srečanju, srečanju ljubiteljskih gledaliških skupin Slovenije.

Za otroke od 3. leta starosti.
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Križarjenje po Karibih in 
Aljaski, Andrej Morelj
potopisni večer

Andrej Morelj se je udeležil zanimivih križarjenj po svetovnih morjih in 
rekah. Bil je na krovu preko 10 križark v pristaniščih od Kopra preko 
Benetk in Genove do Savone. Spoznavanje ladij in njihove pestre ter 
izredno bogate ponudbe je vedno zanimiv dogodek, poln nepozabnih 
spominov, z vrhunskimi kulinaričnimi dobrotami ladijskih kuharjev in 
odličnimi vini. Potnike iz Slovenije je na križarjenju po Karibih spremljal 
tudi na veliki ladji, Freedom of the Seas, ki sprejme 3640 potnikov in 
1600 članov posadke. Poleg posebnega utripa tako velike ladje je užival 
ob opazovanju osupljivih plaž in kristalno čistega turkiznega morja ter 
drugih naravnih lepot otočja. Če ne pogrešate peščenih plaž in toplega 
morja, pa bo na potopisnem večeru predstavil tudi križarjenje v malo 
hladnejših vodah Aljaske ter skrite kotičke njene prečudovite narave.

Nedelja
29. 11. 2015

19.30

Kulturni dom 
Stična
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S kolesom do Južne Koreje, 
Boris Šajtegelj
potopisni večer

Boris Šajtegelj, športnik in svetovni popotnik, je v letih 2007, 2008 in 
2013 s kolesom prevozil 55.000 kilometrov od Balkana do Azije po 
različnih poteh (iz Črne gore do Južne Koreje, iz Srbije do Singapurja 
ter iz Slovenije do Egipta). Vse njegove poti so individualne, brez 
predhodnega načrtovanja, brez sponzorjev, zelo avanturistične in 
malce neobičajne. Prenočuje tam, kjer ga doleti noč (večinoma pri 
domačinih, v šotoru, mošejah, samostanih), le redko prespi v kakšnem 
hostlu. Potroši minimalno količino denarja, kakšnih 2000 evrov za slabo 
leto. Potuje z gorskim kolesom z minimalno prtljago (kolo s prtljago 
tehta manj kot 30 kg). Vse dokumente in vize ureja sproti na poti. 
Zagotovo imate veliko vprašanj, kako mu vse to uspeva. 

Njegovo zadnje popotovanje je potekalo iz Črne gore preko Kosova, 
Makedonije, Grčije, sredozemske obale Turčije do severnega 
Iraka (Kurdistana), nadalje preko Gruzije in Azerbajdžana do 
Kaspijskega morja. Po prečkanju morja po širnih Kazahstanskih 
stepah do Kirgizistana in vse do gorovja Pamir v Tadžikistanu na 
meji z Afganistanom. Iz Tadžikistana pa preko južnega Kirgizistana 
do Kitajske, ob severnem delu puščave Taklamakan vse do 
visokogorskega Qinghaia in naprej preko centralne Kitajske do Tihega 
oceana, od tam pa preko Rumenega morja do Južne Koreje.

Četrtek
3. 12. 2015

20.00

Kulturni dom 
Stična



28 | FESTIVAL STIČNA 2015

Butec na večerji, KUD 
Branko Radičević Stara 
Pazova, Srbija 
komedija

Avtor: Francis Veber 
Režija: Aleksander Bako

Igrajo: Igor Piskla, Ljiljana Šimpraga, Janko Šarkezi, Dejan Kikić, 
Aleksandar Petrović, Radica Števanov, Goran Kovačević,  
Aleksander Bako

Ostali sodelavci: Marija Kuzmanović, Vladimir Bako, Ognjen Opačić, 
Vladimir Đarmotski, Mirjana Radovanović – Jeja, Marjan Karavla, 
Branislav Pokoracki,Jaroslav Litavski, Ratomir Igrač, Lazo Okulić, 
Momir Krkić, Dragan Pjetlović, Davor Gašpar, Igor Vesteg, Lazo 
Bilanović, Željko Pajić, Anđelka Petrović, Petar Ž. Nerandžić.

Izvrstna komedija o treh prijateljih, ki se dogovorijo za organizacijo 
večerje, na katero mora vsak pripeljati svojega »butca«. Zmagal bo tisti, 
ki bo pripeljal najbolj smešnega gosta.

Petek
4. 12. 2015

19.00

Kulturni dom 
Stična
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Avtor Francis Veber je francoski filmski režiser, scenarist, producent 
in dramatik. Poleg dramskih uspešnic je napisal tudi veliko filmskih 
scenarijev, po katerih je bilo posnetih kar nekaj uspešnih komedij. 
Najbolj odmevna je ravno „Butec na večerji“, za katerega scenarij je 
Francis Veber prejel nominacijo za oskarja. 

Kulturno-umetniško društvo ''Branko Radičević'' iz Stare Pazove je 
bilo ustanovljeno leta 1972 z namenom negovanja in prikazovanja 
narodnih običajev in kulture, zborovskega petje in plesa ter gledališke 
igre znotraj države ter v mednarodnem prostoru. Društvo ima okoli 400 
aktivnih članov in izvaja mnogovrstne dejavnosti – folkloro, recitacije, 
pevsko sekcijo, narodni orkester, dramsko ter etno sekcijo.

Aleksander Bako, igralec in režiser, je gledališko kariero pričel leta 1985 
in je vse do danes aktiven v slovaškem gledališču „VHV“. Nastopal 
je v 17 gledaliških predstavah, režiral pa jih je 22. Lutkarsko režijo je 
doštudiral v Novem Sadu leta 2005. Je prejemnik mnogih festivalskih 
nagrad kot igralec, režiser in scenograf, in tudi priznanj, med drugim 
za velik doprinos v kulturi v občini Stara Pazova, v Sremu ter celi 
Vojvodini. Je prejemnik zlate značke KPZ Srbije leta 2005, kar je 
največje priznanje, ki ga lahko prejme ljubiteljski gledališki ustvarjalec v 
Srbiji. Napisal, režiral in igral je v več kot 50 radijskih igrah. Nastopal je 
v več uspešnih filmih med drugim v filmu »Črna mačka, beli mačkon« 
ter se podpisal tudi pod režijo filma »Borba i nada«.
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Repetitor, Srbija 
alternativni rock post punk koncert

Boris Vlastelica – kitara, vokal, Ana-Marija Cupin – bas kitara, 
vokal, Milena Milutinović – bobni.

Repetitor, garažni rock post punk trio iz Beograda, je eden najzanimivejših 
in najprodornejših mladih bendov iz balkanskega polotoka. Energični 
Beograjčani ponujajo žanrsko raznolike in neobremenjene komade, 
sestavljene iz nabrite medigre instrumentov in vokalov, ki postopoma 
gradijo neprebojni in kotaleči zvočni zid, ki ruši vse pred seboj. Postopoma 
so oblikovali lasten prepoznaven zvok, v katerem združujejo energični 
rock’n’roll, post-punk in še marsikaj. Za njihovo glasbo je težko najti 
primerjavo, toda v njej je mogoče prepoznati širok spekter skupin, ki 
segajo od zgodnjih Mudhoney, Šarlo Akrobata, Fugazi, Sonic Youth, Pixies 
in zgodnje Nirvane pa vse do Black Sabbath ali celo Suicide. Čeprav 
vse to na prvi pogled deluje nezdružljivo, Repetitor to naredi z izredno 
lahkotnostjo in postreže z zvočno izkušnjo, ki bi težko bila bolj razveseljiva. 
Surovi rock s samosvojim pristopom, ki je izstreljen iz dna duše. 

S svojima dvema ploščama Sve što vidim je prvi put (Odličan Hrčak, 
2008) in Dobrodošli na okean (Moonlee Records, 2012) se je Repetitor 
hitro zavihtel na vrhove lestvic, bil deležen izrazito pozitivnih kritik, 
s številnimi energetsko nabitimi koncerti, ki so nedvomno eno 
najmočnejših orožij skupine, pa tudi hitro širi svojo bazo oboževalcev. 
Repetitor je odigral nešteto koncertov širom Balkana, izvedel tri 
evropske turneje ter nastopil na vseh ključnih festivalih v regiji (Sziget, 
Exit, Pohoda, INmusic, Terraneo, SuperUho, Lent ...). 

Repetitor predstavlja najboljše, kar danes lahko ponudi sodobna 
beograjska garage rock scena in ustvarja še nenapisano poglavje 
rockovske kulture širše regije.

Petek
4. 12. 2015

21.30

bar Jama
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TA VESELI DAN KULTURE 
Režijska vaja za opero 
Gospodovalna služkinja, 
Slovensko komorno 
glasbeno gledališče 
glasbena komedija

Glasba: Giovanni Battista Pergolesi 
Libreto: Gennarantonio Federico 
Scenarij in režija: Nana Milčinski 
Kostumografija: Maja Možic 
Svetovalka za scenografijo:  
Tatjana Oblak Milčinski 
Napovedovalec: Predrag Lalič 
Priprava zvočnih posnetkov:  
Matjaž Moraus Zdešar 
Oblikovanje zvoka in luči: Gregor Fidej, 
Aleksandar Dimić 
Pomoč pri izdelavi scene: Dušan Polegek

Nastopajo: Katja Konvalinka – sopran, 
Klemen Torkar – tenor, Jože Šalej – 
dirigent, pianist, Nana Milčinski – režiserka.

Koprodukcija: Slovensko komorno glasbeno 
gledališče, Festival Velenje, Zavod Morpheus 
Sodelovanje: Mini Teater Ljubljana 
Donator: SNG Opera in balet Ljubljana

Sobota
5. 12. 2015

19.00

Kulturni dom 
Stična
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Glasbeno-gledališka uprizoritev Režijska vaja za opero Gospodovalna 
služkinja je zamišljena kot izobraževalna predstava za mladino in 
odrasle, v kateri na komičen način prikažejo, kako nastaja sodobna 
operna predstava. Okvir dramske zgodbe je konflikt med opernima 
pevcema, ki sta pristaša realističnega psihološkega dramskega 
gledališča in sta se prvič znašla v sodobnem gledališkem konceptu, 
režiserko, ki skuša pevca pripraviti do performativnega nastopa, 
in dirigentom, ki zastopa diktat glasbe. Ustvarjalci se poigravajo s 
stereotipnimi vlogami vseh teh oseb in jih prepletajo z vlogami iz 
Pergolesijeve opere Gospodovalna služkinja. Gledalce opozarjajo, da 
je vsakršna podobnost z resničnimi osebami, kraji in dogodki zgolj 
naključje in plod gledalčeve domišljije. 

Gospodovalna služkinja (La serva padrona) je kratka komična opera v 
dveh dejanjih, ki jo je italijanski skladatelj Giovanni Battista Pergolesi 
napisal leta 1733, in je najslavnejši operni intermezzo. V njem služkinja 
Serpina s svojo odločnostjo in ukazovalnostjo prepriča delodajalca 
Uberta, da se z njo poroči in tako iz služkinje postane gospodarica 
hiše. Sčasoma se je izkazalo, da Gospodovalna služkinja presega zvrst 
intermezza in začeli so jo uprizarjati kot samostojno operno delo. Je 
tudi skladateljeva najuspešnejša opera.

Slovensko komorno glasbeno gledališče (SKGG) je bilo ustanovljeno 
leta 1996. Nameni in cilji SKGG so uprizarjanje komornih glasbeno-
gledaliških del vseh obdobij, predvsem pa del iz obdobja glasbenega 
baroka ter sodobnih del tujih in slovenskih skladateljev. Pri tem 
sodelujejo z različnimi gledališkimi in glasbenimi ustvarjalci in 
poustvarjalci.
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Prismojeni profesorji bluesa, 
blues koncert

Zlatko Đogič – bobni, Miha Ribarič – bas, Julijan Erič – kitara in 
vokal, Miha Erič – orglice in vokal.

Štiričlanska zasedba z imenom Prismojeni profesorji bluesa igra 
energičen blues, ki se mu lahko zgodi, da postane psihadelični rock 
ali ritmični funk. Bendu specifičnost dodajo distorzirane orglice, 
ki popeljejo že tako veselo in energično muziko do pravih čutnih 
ekstaz. Dolžina skladb in posledično koncerta je navadno odvisna od 
trenutnega razpoloženja. Čeprav ima skladba neko določeno trajanje, 
se ob dobri energiji njena dolžina poveča tudi trikrat, skrajša nikoli. 
Njihov repertoar je sestavljen iz avtorskih skladb, sem ter tja pa se 
na njihovem glasbenem meniju znajde tudi kakšna priredba tujih 
izvajalcev, njihovih idolov, kot na primer legendarnega rock kitarista 
Jimija Hendrixa in blues velikanov Freddija Kinga ter Muddyja Watersa.

Sobota
5. 12. 2015

21.30

bar Jama
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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 potrebno dvigniti najkasneje 30 min pred začetkom 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 2015 je organiziran v sodelovanju 
z JSKD OI Ivančna Gorica. Galerijski del Festivala Stična 2015 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.

Vsi, ki bodo prišli v Knjižnico Ivančna Gorica s tem biltenom v času Festivala Stična 2015, 
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 
šestnajstih 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 2015. 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
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