
DELAVNICE ZA MLADE
OTROŠKE delavnice

GLEDALIŠKE PREDSTAVE

FOLKART 2017

KONCERTI

IGRIVI PARK • 23. 6. – 30. 6. 

JINX • petek, 23. 6. ob 23.00

ŽELJKO BEBEK • sobota, 24. 6. ob 21.00

JAN PLESTENJAK • sobota, 24. 6. ob 23.00

NINA PUŠLAR • nedelja 25. 6. ob 20.30

QUEEN - Real Tribute Band • nedelja, 25. 6. ob 22.15

Cikel klasične glasbe • 26. – 28. 6. ob 18.00

ĐUROLOGIJA • sreda, 28. 6. ob 19.30

FOLKART 2017• 29. 6. – 30. 6. ob 19.00



Izdajatelj:
Mestna občina Murska Sobota
Kardoševa ulica 2, 9000 Murska Sobota

T: 02 525 16 77
F: 02 525 16 15
S: www.soboskidnevi.si
E: mestna.obcina@murska-sobota.si

Tisk: Tiskarna digitalni tisk d.o.o., Murska Sobota
Naklada: 7.500 izvodov

Besedila in fotografije so objavljena z dovoljenjem 
izvajalcev oz. njihovih zastopnikov.
Murska Sobota, junij 2017

Drage občanke, dragi občani, 
spoštovani obiskovalci!

Pred nami je težko pričakovan začetek poletja, z njim pa 

konec šole in dopusti, več časa za druženje in zabavo ter 

seveda 22. Festival Soboški dnevi!

V festivalski brošuri najdete program številnih koncertov, 

predstav in drugih dogodkov, ki se bodo odvijali na 

različnih prizoriščih našega mesta. Prepričan sem, da bo 

vsak našel kaj zase! Prijazno vas vabim, da skupaj z nami 

stopite v letošnje poletje!

Festivalsko dogajanje bomo sklenili z nastopom folklornih 

skupin sveta v petek, 30. junija. Ta dan bo naše mesto, ki se 

ozira v prihodnost, tudi ciljno prizorišče rallyja električnih 

vozil.

V svojo sredino smo to poletje povabili tudi drage 

izseljence iz širnega sveta. Tradicionalno srečanje Slovencev 

po svetu »Dobrodošli doma« bo letos potekalo 8. julija v 

Dvorcu Rakičan. Tudi vas, drage občanke in cenjeni občani 

ter spoštovani obiskovalci, na ta dan vabim v čudovito 

okolje tega dvorca! Pripravili smo razgiban program, 

ki zajema kulturo, kulinarične užitke, iskanje poslovnih 

priložnosti in tkanje novih poznanstev ter zlasti veliko 

zabave!

Dr. Aleksander Jevšek, 
župan



PETEK, 23. 6. 2017

9.00–11.00  Trubarjev drevored  IGRIVI PARK – dopoldanske aktivnosti

16.00–19.00  Trubarjev drevored  IGRIVI PARK – popoldanske aktivnosti

19.00 grajsko dvorišče KO BOM VELIK … 
  plesno-igrana-lutkovna predstava 
  za otroke

20.00 glavni oder  HAPPY FACE, koncert 

21.00  glavni oder RED FIVE POINT STAR, koncert

23.00  glavni oder  JINX, koncert

01.00 grajsko dvorišče MRIGO & GHET LIVE W/ THA GODZ 
  koncert

SOBOTA, 24. 6. 2017

9.00–11.00  Trubarjev drevored  IGRIVI PARK – dopoldanske aktivnosti

16.00–19.00  Trubarjev drevored  IGRIVI PARK – popoldanske aktivnosti

19.00  grajsko dvorišče GUSARSKO GLEDALIŠČE 
  KAPITANA DADE 
  igrana predstava za otroke

19.00 Gledališče Park  SLOVESNOST OB DNEVU DRŽAVNOSTI 
  s koncertom Mešanega pevskega zbora 
  Štefana Kovača 

20.00  glavni oder BQL, koncert 

21.00  glavni oder ŽELJKO BEBEK, koncert 

23.00  glavni oder  JAN PLESTENJAK, koncert   

01.00  grajsko dvorišče  JIMMY BARKA EXPERIENCE, koncert

NEDELJA, 25. 6. 2017

9.00–11.00  Trubarjev drevored  IGRIVI PARK – dopoldanske aktivnosti

16.00–19.00  Trubarjev drevored  IGRIVI PARK – popoldanske aktivnosti

19.00 grajsko dvorišče  ZVERINICE PRIJATELJICE, 
  koncert za otroke

20.00 glavni oder KUD DOLINA MIRU, koncert

20.30 glavni oder NINA PUŠLAR, koncert

22.15 glavni oder QUEEN Real Tribute Band, koncert

Festival SOBOŠKI DNEVI 2017 

Murska Sobota, 23. junij–30. junij 2017 

www.soboskidnevi.si

Organizator: Mestna občina Murska Sobota (MOMS) v sodelovanju 

z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota (ZKTŠ MS) 

in Mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska Sobota 

(MIKK MS).



PONEDELJEK, 26. 6. 2017

16.00–19.00  Trubarjev drevored  IGRIVI PARK – popoldanske aktivnosti

18.00 evangeličanska cerkev IRENA YEBUAH TIRAN IN EVA HREN 
  koncert klasične glasbe 

TOREK, 27. 6. 2017

16.00–19.00  Trubarjev drevored  IGRIVI PARK – popoldanske aktivnosti

18.00 evangeličanska cerkev PEVSKI KVINTET RIDIAMO 
  koncert klasične glasbe

19.30  grajsko dvorišče Petdeset odtenkov njive, 
  BOŠTJAN GORENC PIŽAMA 
  stand-up

SREDA, 28. 6. 2017

16.00–19.00  Trubarjev drevored IGRIVI PARK – popoldanske aktivnosti

18.00 evangeličanska cerkev GODALNI DUET HORVAT-GRČMAN  
  zmagovalki TEMSIG 2017 
  koncert klasične glasbe

19.30  grajsko dvorišče ĐUROLOGIJA, BRANKO ĐURIĆ – ĐURO 
  komedija

ČETRTEK, 29. 6. 2017 

16.00–19.00  Trubarjev drevored  IGRIVI PARK – popoldanske aktivnosti

19.00 vhodna ploščad gradu FOLKART 2017: KUBA, BOLGARIJA

PETEK  30. 6. 2017

16.00–19.00  Trubarjev drevored IGRIVI PARK – popoldanske aktivnosti

19.00 vhodna ploščad gradu FOLKART 2017: BOCVANA, GRUZIJA

PETEK, 14. 7. 2017 

21.00 Trg kulture PRAZNOVANJE OBČINSKEGA PRAZNIKA 
  Prekmurska godba Bakovci z gostoma: 
  Manca Špik in Isaac Leandro Palma



PETEK, 23. JUNIJ 2017

IGRIVI PARK je del Festivala Soboški dnevi, ki bo v tednu 
med 23. in 30. junijem 2017 pod gostimi krošnjami mestnega 
parka povezoval obiskovalce ter poskrbel, da bodo mladost-
niki, njihovi starši in naključni mimoidoči v teh dneh razgibano 
preživljali prosti čas. Igrivi park je skupek brezplačnih ustvar-
jalnih delavnic za mlade.
Vabljeni v IGRIVI PARK, kjer se bo vsak dan dogajalo nekaj 
novega, kreativnega, poučnega: otroške delavnice, športne 
dejavnosti, glasbene delavnice in še več …

9.00–11.00 in 16.00–19.00 • Trubarjev drevored

23.–25. junij od 9.00 • Trubarjev drevored 
IGRIVI PARK – ŠOLA URBANIH ŠPORTOV
V okviru IGRIVEGA PARKA bo od 23. do 25. junija Trubar-
jev drevored pod taktirko ekipe FLOWRAMPS oživel s šolo 
urbanih športov. Tam bo mladim na voljo brezplačna uporaba 
skatov, BMX-ov in skirojev, za pridobivanje znanja pa bodo 
skrbeli trije učitelji. Priča bomo demonstracijski vožnji profe-
sionalnih rolkarjev in BMX-kolesarjev, rolkarskemu tekmovan-
ju v jam formatu ter fotografskemu natečaju na tematiko 
urbanih športov.

IGRIVI PARK

»Ko bom velik ...« je predstava, v kateri se prepletajo ples, igra, 
lutke in glasba. V zgodbi, postavljeni v afriško okolje, nastopa 
deček Jahim, ki nima ne mame ne očeta – in sploh nikogar, 
ki bi bil velik. Zato si Jahim želi postati prav to: velik. Če bi bil 
velik, bi bil močan, če bi bil velik, se ne bi ničesar bal, če bi bil 
velik, bi lahko skrbel za prijatelje, in če bi bil velik, bi morda 
lahko celo dosegel Luno. Želje otrok se pogosto uresničijo in 
tako Jahim postane velik. Zares velik!
Toda fant kmalu spozna, da biti velik ni tako preprosto.

Predstava je namenjena otrokom od 3. leta starosti in traja 40 
minut.

Koncept in režija:
Lea Menard

Igra in animacija:
Jose in Lea Menard

19.00 • Grajsko dvorišče 

Lea Menard: KO BOM VELIK …

plesno-IGRANA lutkovna PREDSTAVA ZA OTROKE 



KONCERT

KONCERT

Skupina Happy Face je bila ustanovljena leta 2007 v 
murskosoboški kleti, so prgišče zagrizenih mladostnikov, 
ki svoj zvok oblikuje na podlagi rocka. »Glavno, ka sejka« je 
njihova filozofija, ki jo radi delijo z drugimi glasbeniki. Ker so 
zadnja leta namenili zlasti ustvarjanju novega materiala, so v 
tem obdobju manj nastopali.

Leta 1998 so RFPS začeli kot punk-rock trio, a so v glasbo 
kmalu začeli vnašati elemente skaja, surfa itd. ter iskati 
nek lasten, originalen in izviren zvok. Trio je kmalu zrastel v 
sekstet in poleg koncertov v Sloveniji skoraj istočasno začel 
koncertirati zunaj njenih meja.

V teh letih so imeli več evropskih turnej, turnej po Balkanu, 
dve večji turneji v Južni Afriki (skupaj s Svazijem in Bocvano), 
povabljeni pa so bili tudi na ameriško turnejo kot predskupina 
legendarnim The Toasters (ki je bila nadaljevanje sodelovanja 
v Evropi), kjer so pod okriljem Megalith Records leta 2011 
izdali tudi tretjo studijsko ploščo »Worst Case Scenario«.

Red Five Point Star so se uveljavili zlasti kot koncertni band, ki 
je rezultat petnajstih let nastopanja v živo in stotine odigranih 
koncertov. Še vedno ustvarjajo unikatno glasbo, ki je zmes 
skaja, swinga, rockabillyja, modernega jazza, kubanskih ritmov 
in brazilske glasbe, pod vplivom punk-rocka.

Zasedba:
Čavla - bobni 
Kavčič - glavni vokali, ritem kitara 
Max - glavna kitara, stranska kitara 
Rutoš - bas kitara)

Zasedba:
Uroš Grahek – kitara, vokal 
Janez Vratanar – klaviature 
Janez Levec – bobni 
Gašper Gantar – bas kitara 
Matic Titovšek – saksofon, back vokali 
Boštjan Kerš – pozavna, back vokali

20.00 • Glavni oder 

HAPPY FACE

20.00 • Glavni oder 

RED FIVE POINT STAR

PETEK, 23. JUNIJ 2017



PETEK, 23. JUNIJ 2017

KONCERT

KONCERT

Skupina Jinx je na sceni že 23 let, a kljub temu jim ne zmanjka 
energije. Na odru seveda lahko najprej pričakujete vrhunsko 
zabavo, saj pripravljajo izjemno atraktiven presek te izredno 
neobičajne kariere, v katerem boste imeli priložnost uživati 
v hitih, kot so »Tamo gdje je sve po mom«, »Na zapadu«, 
»Smijem se«, »Da smo se voljeli manje«, »Bye Bye Bye 
Baby Bye«, če omenimo samo nekatere, in celi vrsti dobro 
poznanih pesmi, ki so postale medgeneracijski evergreeni. 
Kot poslastico bodo predstavili nekaj čisto svežih z novega 
albuma »Pogrebi, pomiriši«.

Mrigz & Ghet sta velenjska raperska težkokategornika, ki 
sta svojo zastavo na zemljevid hip-hopa brezkompromisno 
zapičila leta 2011 z albumom »Mrigz ‘n’ Ghet Hitz«, ki je brez 
dvoma eden najboljših slovenskih albumov rapa.

Konec leta 2012 je Ghet postregel z mikstejpom »Ghet Banga 
Rap« in videospotom »Z bloka snajper«, ki je že presegel 
milijon ogledov, leta 2013 pa je iz zvočnikov naokoli bobnel 
še veleborski album »Božja gamad«, ki sta ga Mrigo in Ghet 
zakuhala z Mariborčanoma Emkejem in Mitom pod založbo 
Wudisban Records.

S trdim in neizprosnim slogom sta kriva za peklenske rap 
nastope po vsej Sloveniji, odre pa sta si med drugim delila 
z legendami hip-hopa, kot so ONYX, M.O.P., GZA (Wu Tang 
Clan) in DAS EFX.

Lani sta posnela video »MOREBIT remix«, ki je bil posnet tudi 
na »žici« oz. zlovenski meji.

V okviru pete obletnice skupnega albuma »MRIGZ ‘N’ GHET 
HITZ« bosta nastopila z bendom Tha Godz, ki ga sestavljajo 
David Slatinek (bobni), Leon Firšt (klaviatura), Grega Skaza 
(saksofon, ewi), Alen Kovše (kitara) in Matic Pokorn (bas).

Zasedba
Jadranka Ivaniš – Yaya – vokal
Gordan Muratović – Coki – kitara
Berko Muratović – bobni
Marijan Gudelj – klaviature
Kruno Cvanciger – bas
Igor Pavlica – trobenta
Miron Hauser – trombon
Ivan Kovačić – saksofon

Zasedba Mrigo & Ghet:
Mrigo
Ghet

Zasedba Tha Godz:
David Slatinek - bobni
Leon Firšt - klaviatura
Grega Skaza - saksofon, ewi
Alen Kovše - kitara
Matic Pokorn - bas

23.00 • Glavni oder 

JINX

01.00 • Grajsko dvorišče 

Mrigo & Ghet live w/ Tha Godz



sobota, 24. JUNIJ 2017

9.00–11.00 in 16.00–19.00 • Trubarjev drevored 

9.00 • Trubarjev drevored – ŠOLA URBANIH ŠPORTOV
18.00 Demonstracijska vožnja profesionalnih rolkarjev in BMX 

kolesarjev.

IGRIVI PARK

Kapitan Dada je brez ladje in posadke, nikjer ne najde 
svojega kompasa, kaj šele zemljevida do zaklada. Pobegnila 
mu je lažniva veverička, da o opici sploh ne govorimo. Ja, 
potreboval bo pomoč občinstva!

Do obzorja, čez rob in do dna!

Predstava je namenjena otrokom od 4. leta starosti in traja 35 
minut.

Režija:
Vida Cerkvenik Bren

Igrata:
Grega Močivnik 
Nika Gabrovšek

19.00 • GRAJSKO DVORIŠČE

GUSARSKO GLEDALIŠČE KAPITANA DADE
(KUD LJUD)

igraNA PREDSTAVA ZA OTROKE 

Mešani pevski zbor Štefana Kovača neprekinjeno deluje že vse 
od leta 1967 in v tem letu praznuje visoki jubilej – 50 let.

Repertoar pesmi sega od slovenskih in tujih ljudskih, umetnih 
in sakralnih skladb do spiritualov in zabavne glasbe. Ves 
čas iščejo nove izzive v zahtevnejših skladbah, radi pa se 
tudi pevsko sproščajo ob preprostejših izvedbah. Ker se 
za vsakega najde nekaj, je tudi njihova sestava pestra, od 
študentov do upokojencev. Zbor vodi Tomi Bušinoski.

Slavnostni govornik:
dr. Aleksander Jevšek, župan

Nastopajo:
Mešani pevski zbor Štefana 
Kovača

Zborovodja:
Tomi Bušinoski

19.00 • Gledališče Park

Slovesnost ob dnevu državnosti

SLOVESNOST



sobota, 24. JUNIJ 2017

KONCERT

BQL sta brata Anej in Rok Piletič. Kot komet sta se pred 
slabim letom pojavila na slovenskem glasbenem nebu s hitom 
»Muza« in v prvem mesecu zavzela radijske postaje. S skladbo 
»Heart of Gold« sta osvojila Slovenijo na letošnji Emi. Skupno 
z drugim mestom in z zmago na telefonskem glasovanju se 
v zadnjih nekaj mesecih odvija prava BQL-manija. Z nastopi 
navdušujeta po vsej Sloveniji, »Heart of Gold« pa je trenutno 
največja slovenska radijska uspešnica. Na nastopih Rok in 
Anej navdušujeta z repertoarjem svetovnih hitov in z lastnimi 
uspešnicami. Z akustično BQL-turnejo obiskujeta vse kotičke 
Slovenije, prav gotovo dobra glasba ne bo manjkala niti na 
Soboških dnevih.

Zasedba:
Anej Piletič
Rok Piletič

20.00 • GLAVNI ODER 

BQL

Zagotovo eden najbolj ustvarjalnih glasbenikov na pop-rock 
sceni področja nekdanje Jugoslavije – Željko Bebek – s svojim 
bandom prihaja na oder Soboških dnevov.

Željko Bebek je pevsko kariero začel v sarajevski skupini 
Kodeksi in se pozneje na povabilo Gorana Bregovića pridružil 
legendarni zasedbi Bijelo dugme. V njej je deloval deset let in 
s člani skupine ustvaril nekaj nepozabnih hitov, kot so »Kad 
bi’ bio bijelo dugme«, »Selma«, »Da sam pekar«, »Ne spavaj, 
mala moja, muzika dok svira«, »Ima neka tajna veza«, »Tako 
ti je, mala moja, kad ljubi Bosanac«, »Ne gledaj me tako i ne 
ljubi me više«, »Loše vino«, »Na zadnjem sjedištu moga auta«, 
»Bitanga i princeza«, »Pristao sam, biću sve što hoće« in 
»Doživjeti stotu«.

Pozneje je zgradil izvrstno solo kariero, začenši s hitoma 
»Čaša otrova« in »Laku noć, svirači«. Obeta se nam zanimiv 
jugonostalgični večer.

Zasedba:
Željko Bebek in band

21.00 • Glavni oder 

Željko Bebek

KONCERT



Jimmy Barka Experience je projekt treh veteranov slovenske 
glasbene scene, ki bežijo iz okvirov standardnega sodelovanja 
didžej/glasbenik. So pravi pravcati bend, trio, ki se odmika 
od ideje instrumentacije na didžejevsko podlago. Rezultat je 
kolaž raznovrstne godbe od funka, brejkov, afra in vse tja do 
eksploatacije balkana in rocka. Na koncu pridemo do hektične 
mešanice in divje, toda ubrane vožnje od Peruja do Bakuja. 
Aprila 2016 so JBE izdali mini album »Stolen Boats«.

Najuspešnejši slovenski glasbenik in avtor številnih uspešnic 
predstavlja svoj trinajsti studijski album »Dvigni krila«, 
naslednika z zlato ploščo nagrajenega albuma »Večja od 
neba«.Tudi tokrat se je Jan Plestenjak pri ustvarjanju pesmi 
poigral z različnimi žanri ter glasbene zgodbe albuma 
povezal z izpovednimi baladami, udarnimi rock ritmi in 
vrhunskim popom, ki odlikuje njegovo glasbeno ustvarjanje. 
Na koncertih ga spremljajo vrhunski glasbeniki basist Anže 
Langus Petrović, bobnar Roman Ratej, kitarista Zdenko Cotič 
in Marko Hrvatin ter klaviaturista Boštjan Grabnar in Gašper 
Konec.

Poleg pesmi z novega albuma nas bo Jan nostalgično popeljal 
tudi skozi uspešnice, ki so nastale v obdobju njegovega 
24-letnega glasbenega ustvarjanja, kot so »Ona sanja o 
Ljubljani«, »Večja od neba«, »Soba 102«, »Sam da ti maš mene 
rada« in številne druge.

Zasedba:
Borka & Bakto - gramofoni
Marjan Stanić - bobni

Zasedba:
Jan Plestenjak
Zdenko Cotič - kitara
Marko Hravtin - kitara
Anže Langus Petrović - bas
Roman Ratej - bobni
Boštjan Grabnar - klaviature
Gašper Konec - klaviature

01.00 • Grajsko dvorišče 

JIMMY BARKA EXPERIENCE

23.00 • Glavni oder 

Jan Plestenjak

KONCERT

KONCERT
SOBOTA, 24. JUNIJ 2017



NEDELJA, 25. JUNIJ 2017

9.00–11.00 in 16.00–19.00 • Trubarjev drevored

9.00 • Trubarjev drevored – ŠOLA URBANIH ŠPORTOV

IGRIVI PARK

Gotovo ste že slišali za Zverinice iz Rezije. No, zdaj so tukaj 
Zverinice prijateljice in vljudno vabljeni na koncert, na katerem 
boste skozi pesmi spoznali poleg tujca, foresta, še volka, 
lisjaka, veščo, čuka, kavko, mačko, miško, dinozavra in še in še 
zverinic ... Napisal jih je priljubljeni avtor za majhne in velike 
otroke Matjaž Pikalo, čigar »zavezanost poeziji se občuteno 
izpoje v preurejeni otroški semantiki, ki spaja besede in igrive 
besedne zveze v jezikovno posodobljeno izročilo«, kot piše o 
Zverinicah v časopisu.

Glasba nekoliko spominja na beneško, torej na ljudsko, pa tudi 
na blues, reggae, ska, punk, kolo, uspavanko, koračnico in še 
kaj ... Pesmi sta uglasbila Matjaž Pikalo in Luka Ropret, izvaja 
pa jih ansambel Autodafé, ki igra na akustična glasbila.

Koncert je namenjen otrokom od 3. leta starosti in traja 45 
minut.

Zasedba:
Matjaž Pikalo - harmonika, glas 
Luka Ropret - kitara
Andrej Hawlina - violina
Jaka Hawlina - bariton, trobenta
Petra Pikalo - bobni, tolkala, glas

19.00 • Grajsko dvorišče 

Matjaž Pikalo:
ZVERINICE PRIJATELJICE

KONCERT za otroke

Predstavili se bodo učenci Glasbene ustvarjalnice KUD 
Dolina miru pod vodstvom mentorjev Karin Zemljič in Mateja 
Brodarja. Slišali boste slovenske in tuje skladbe v priredbah.

20.00 • Glavni oder 

KUD DOLINA MIRU

KONCERT



nedelja, 25. JUNIJ 2017

Nina Pušlar je deseto obletnico glasbene poti obeležila 
septembra 2015 z velikim koncertom v ljubljanskih Križankah. 
Z izidom svojega petega albuma je vse od takrat nadaljevala 
koncertno pot po Sloveniji. Letošnja poletna etapa turneje 
#malodrugace bo nekaj posebnega, saj se seli na prekrasne 
ambiente slovenskih gradov in parkov. Z bandom bo Nina 
pričarala glasbeni presek prvih enajstih let ustvarjanja.

Kaj vse je v teh enajstih letih ustvarila in kaj vse še bo, vam bo 
predstavila na svojstven način, še bolj osebno, še bolj intimno, 
še bolj povezano z občinstvom. Kdo vse jo je spremljal v teh 
letih, katere pesmi so najbolj njene, katere so najbolj naše, 
vaše, vse to in še več ter z novostmi in zadnjim albumom 
#malodrugace.

Koncerti #malodrugace so samo in zgolj uživanje. Tako bo 
tudi v Murski Soboti.

Največji evropski Queen tribute band! Imeli so že štiri velike 
turneje po Braziliji (več kot 75 koncertov), nastopili so na 
mnogih velikih festivalih in konvencijah po svetu in Evropi.

Zraven odlične izvedbe in energije jih krasi garderoba, 
identična tisti, ki so jo nosili člani originalne zasedbe. Kitarist 
igra enako kitaro s kovinskim kovancem, torej kot Brian May, 
da dobi originalno barvo zvoka. Pevec ima enako barvo glasu 
kot Freddie Mercury ...

Koncert, na katerem boste v živo podoživeli vso veličino 
legendarne skupine Queen in obudili enega največjih 
svetovnih pevcev Freddieja Mercuryja.

»Show Must Go On«, »We are the Champions«, »I Want 
to Break Free«, »Radio Ga Ga«, »We Will Rock You« in 
»Bohemian Rhapsody« so samo nekateri od legendarnih hitov, 
ki jih boste lahko slišali v živo.

Mega glasbeni spektakel mednarodne zasedbe največjega 
evropskega Queen tribute banda, ki ga preprosto ne smete 
zamuditi!

Zasedba:
Nina Puslar - vokal, klavir
Janez Skaza - kitare, back vokal
Ales Ogrin - klaviature, back vokal
Jani Šepetavec - saksofon, kitare, 
back vokal
Ana Ferme - spremljevalni vokal
Giovanni Toffoloni - bas
Goran Moskovski - tolkala
Tomi Purich - bobni, spremljevalni 
vokal

QUEEN Real Tribute Band
The Best From Europe

20.30 • Glavni oder 

Nina Pušlar & skupina

22.15 • Glavni oder 

QUEEN REAL TRIBUTE BAND

KONCERT

KONCERT



PONEDELJEK, 26. JUNIJ 2017

IGRIVI PARK

Mezzosopranistka Irena Yebuah Tiran je z odliko diplomirala 
na salzburškem Mozarteumu v razredu prof. Ingrid Mayr in 
zaključila podiplomski študij – smer samospev – v razredu prof. 
Wolfganga Holzmairja. Debitirala je v ljubljanski Operi, redno 
sodeluje z novomeškim Anton Podbevšek teatrom in poučuje 
petje na novomeški glasbeni šoli. Sodeluje tudi pri mnogih 
drugih glasbenih in gledališko-scenskih projektih ter z različnimi 
priznanimi orkestri doma in v tujini. Je prejemnica številnih 
nagrad.

Pevka in kitaristka Eva Hren spada med tiste slovenske 
glasbenike, ki so zavestno odprti za različne glasbene vplive. 
Študirala je klasično in jazzovsko glasbo ter končala študij kitare 
na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Pevsko kariero na področju 
zabavne glasbe je začela s tercetom Katrinas, pozneje pa je 
stopila na samostojno pot kot pevka, izdala več zgoščenk ter 
nastopila s številnimi vrhunskimi glasbeniki in orkestri. Večinoma 
se posveča predelavi ljudskih pesmi v moderne žanre.

Temperamentni in navdihujoči umetnici, ki sta bili tudi 
sonastopajoči v oddaji Znan obraz ima svoj glas, bosta tokrat 
nastopili s programom španskih avtorjev, kot so Federico García 
Lorca, Hector Villa, Roberto Gerhard in Manuel de Falla.

Zasedba:
Irena Yebuah Tiran - mezzosopran
Eva Hren - kitara

18.00 • EVANGELIČANSKA CERKEV

ŠPANSKA RAPSODIJA

KONCERT KLASIČNE GLASBE

16.00–19.00 • Trubarjev drevored

IGRIVI PARK



16.00–19.00 • Trubarjev drevored

IGRIVI PARK

torek, 27. JUNIJ 2017

Člani skupine Ridiamo se izobražujejo na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani in na Koroškem deželnem konservatoriju v Celovcu 
ter redno koncertirajo, bodisi kot solisti bodisi v različnih 
komornih skupinah doma in na tujem. Udeležujejo se tudi 
domačih in mednarodnih tekmovanj ter so prejemniki številnih 
nagrad in priznanj.

Vokalno-inštrumentalna skupina Ridiamo deluje pod 
mentorstvom prof. Edite Garčević Koželj. Kot komorna 
skupina so prvič nastopili leta 2013 na tekmovanju Lazar 
Jovanović v Beogradu, kjer so takoj prejeli prvo nagrado, leto 
pozneje pa so na tekmovanju Bruna Špiler v Herceg Novem 
prav tako prejeli zlato priznanje in posebno nagrado za 
najboljšo komorno skupino. Repertoar je obširen in obsega 
dela od renesanse do sodobnosti, najraje pa izvajajo skladbe 
in priredbe slovenskega ljudskega izročila.

Ridiamo pomeni ‘smejmo se’ in člane skupine na odru zares 
povezujejo izrazita pozitivna energija, sproščenost v pevski 
drži in medsebojno interpretativno zaupanje.

Zasedba:
Neža Vasle – sopran, violina
Anja Šinigoj – alt, klavir
Tine Bec – tenor/bariton, klavir
Luka Juteršek – tenor
Jaka Mihelač – bariton/bas, kitara

18.00 • EVANGELIČANSKA CERKEV

PEVSKI KVINTET RIDIAMO

KONCERT KLASIČNE GLASBE

IGRIVI PARK



torek, 27. JUNIJ 2017

Kako so nastala slovenska narečja, kakšen vpliv ima na 
slovensko politiko predizbor za pesem Evrovizije in kaj sploh 
pomenijo slovenske kletvice, so vprašanja, s katerimi si najbrž 
niste preveč belili glav, a zato odgovori nanje niso nič manj 
zabavni.

Boštjan Gorenc – Pižama v celovečerni stand-up predstavi 
»Petdeset odtenkov njive« zaorje med bolj ali manj vidne, 
a bistvene gradnike slovenstva. Najsi bodo to pisci besedil 
slovenskih popevk, hripavi novinarji, rokokojski violinisti, 
impresionistični pesniki ali ustvarjalci reklam, pred njegovimi 
puščicami ni varen nihče. Nemara zato, ker so ga s tečaja 
lokostrelstva vrgli že po uvodnem srečanju.

Pronicljivo seciranje aktualnih dogodkov se prepleta s 
prodornimi enovrstičnicami, vse skupaj pa zabeli izkušnja 
novopečenega očetovstva. Obiskovalcem se obeta tudi 
predstavitev nove erotične megauspešnice, namenjene 
slovenskim gospodinjam.

Boštjan Gorenc – Pižama je eno najbolj prepoznavnih imen 
slovenske stand-up scene. Bil je ustanovni član skupine 
Komikaze, ki je orala ledino tej zvrsti humorja v naših logih, 
najdlje od doma pa je nastopal na festivalu stand-up komedije 
v angleškem Leicestru.

Predstava ni primerna za mlajše od 15 let.

19.30 • GRAJSKO DVORIŠČE 

»PETDESET ODTENKOV NJIVE«
Boštjan Gorenc – Pižama

celovečerna STAND-UP PREDSTAVA 



sreda, 28. JUNIJ 2017

Violinistka Maja Horvat je že kot učenka Glasbene šole 
Jesenice gostovala po Sloveniji in v tujini. Maturirala je 
na Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, študij pa 
nadaljuje v Londonu na Royal College of Music, kjer je tudi 
prejemnica štipendije The Big Give Award. V okviru mojstrskih 
tečajev sodeluje s priznanimi violinskimi pedagogi.

Ema Grčman je z učenjem violončela začela na glasbeni 
šoli v Ljubljani. Tudi ona je izobraževanje nadaljevala na 
Konservatoriju za glasbo in balet v Ljubljani, zatem se je 
vpisala na Glasbeno akademijo Univerze v Zagrebu in na 
Univerzo za glasbo in uprizoritveno umetnost v Gradcu. 
Pri znanih profesorjih se udeležuje mojstrskih tečajev za 
violončelo. Je članica mednarodnega godalnega okteta 
Oberton, s katerim se predstavlja na tujih odrih in festivalih.

Obe glasbenici sta za svoje dosežke prejeli vrsto nagrad in 
priznanj. Nastopata tako solistično kakor tudi z različnimi 
orkestri in komornimi zasedbami.

Godalni duet Horvat-Grčman odlikuje muzikalno, zrelo in 
karakterno igranje. Na letošnjem tekmovanju Temsig 2017 
sta glasbenici prejeli zlato plaketo, prvo nagrado v kategoriji 
komornih skupin z godali in klavirjem III (mentor: Daniel 
Rowland), ter posebni priznanji za doseženih sto točk in za 
izredno interpretacijo skladbe.

Zasedba:
Maja Horvat – violina
Ema Grčman – violončelo

18.00 • EVANGELIČANSKA CERKEV

GODALNI DUET HORVAT-GRČMAN

KONCERT KLASIČNE GLASBE

IGRIVI PARK

16.00–19.00 • Trubarjev drevored

IGRIVI PARK



sreda, 28. JUNIJ 2017

IGRIVI PARK

»Đurologija«, avtorska uspešnica Branka Đurića – Đura, je 
trenutno najbolj vroča predstava, ki si jo je ogledalo že blizu 
80.000 ljudi! Premierna uprizoritev je bila v Avstraliji, sledili 
so odri Avstrije, Švice, Nemčije, Nizozemske, Skandinavije in 
ZDA, zdaj pa dvorane in prizorišča polni tudi po Sloveniji.

S karizmo, prepoznavnim bosanskim šarmom, glasbenim 
talentom in izjemnimi igralskimi izkušnjami (med drugim je 
za film »Nikogaršnja zemlja« prejel oskarja) stari-novi Đuro 
vedno znova pritegne in nasmeji občinstvo.

V tem 90-minutnem (anti)stand-up šovu, kot ga označuje 
Đuro, svojstveno predstavlja, kaj ga v življenju zabava in kaj 
moti. Ali kot pravi sam: »Predstava je zbirka mojih izkušenj, 
opažanj iz vsakdana. Nekaj teh, ki me nervirajo, nekaj teh, ki so 
absurdne, a smešne. Opažam, da kjerkoli igram to predstavo 
(od Sydneyja do Los Angelesa), ljudje reagirajo enako, 
opažajo iste stvari. Prepoznavajo svoje osebne življenjske 
situacije v đurologiji. Pravzaprav se smejijo sami sebi.«

Pomembno opozorilo: predstava bo v -Durovi »materinščini« 
in ni primerna za mlajše od 16 let.

Zasedba:
Branko Đurić – Đuro

19.30 • Grajsko dvorišče

»ĐUROLOGIJA«, Branko Đurić – Đuro

Komedija

ČETRTEK, 29. JUNIJ 2017

16.00–19.00 • Trubarjev drevored

IGRIVI PARK



ČETRTEK, 29. JUNIJ 2017

KUBA/Cuba

CAMAGUA Compania Folklorica, Camagüey

Kuba je zelo oddaljen kotiček sveta. Biser, obdan s Karibskim 
morjem, Mehiškim zalivom in Atlantskim oceanom. Je stara 
kulturna dežela, v kateri se prepleta čarobna mešanica Afrike 
in Evrope, ter ena zadnjih trdnjav komunizma, čeprav je 
po smrti Fidela Castra vedno bolj na udaru novodobnega 
razumevanja sveta. Kubanci so veseli ljudje, saj se vročim 
ritmom salse predaja staro in mlado. Tradicionalno ljudsko 
izročilo je pravzaprav še dandanes del vsakdanjega življenja. 
Glasba, ples in razumevanje življenja so se pod španskimi, 
afriškimi in staroselskimi vplivi razvijali skozi stoletja, velik 
vpliv na kulturo pa so imeli tudi afriški sužnji, ki so skrivaj gojili 
svoje obrede.

Skupina Camagua nam prinaša vroče karibsko sonce, ritem 
salse in neusahljivo energijo mešanice avtentičnih, afriških 
in staroselskih običajev. Direktor folklorne univerzitetne 
skupine, ustanovljene leta 1981, je Fernando Medrano Vireya, 
profesor na camagüeyški univerzi. Izjemni, vrhunski plesalci in 
glasbeniki nastopajo po vsem svetu ter so znani po raznolikih, 
barvitih in z energijo nabitih predstavah, ki so zares prava 
paša za oči in ušesa.

BOLGARIJA/Bulgaria

TRAKIA Folk Dance Ensemble, Plovdiv

Bolgarija je izjemno zanimiva in raznolika dežela, ki leži v 
osrčju Balkana ter predstavlja edinstveno vez med Evropo 
in Orientom. Med državami sveta se po številu kulturnih 
in naravnogeografskih spomenikov pod Unescovo zaščito 
uvršča v sam vrh. Odlikujejo jo bogata kulturna tradicija, 
neokrnjena narava, izjemno prijazni ljudje, vrhunska kulinarika 
in običaji, ki jih strastno negujejo.

Državni profesionalni ansambel Trakia iz mesta Plovdiv je bil 
ustanovljen leta 1974. Že od prvega nastopa velja njihov slog 
za unikat folklorne kreacije in drzne izraznosti.

Njihovi koncerti presegajo okvirje tradicionalnega načina 
nastopanja, saj predstavljajo ogromno zakladnico ljudske 
tradicije dežele na vrhunski in izjemen, redko viden način. V 
harmoniji giba, plesa, petja in glasbe nam prikažejo ljudske 
običaje iz vseh delov Bolgari   je.

Tisoče koncertov in nastopov po vsem svetu so vsekakor 
zagotovilo, da na naše odre prihaja izjemna skupina, ki bo 
pomenila enega vrhuncev letošnjega folklornega dogajanja.

19.00 • VHODNA PLOŠČAD GRADU

FOLKART 2017

FOLKART 2017



petek, 30. JUNIJ 2017

IGRIVI PARK
16.00–19.00 • Trubarjev drevored

BOCVANA/Botswana
NGWAO LETSHWAO Performing Arts, Gabane

Bocvana je celinska dežela, ki leži med Namibijo, 
Zimbabvejem in Južnoafriško republiko. Je ena gospodarsko 
najbolj razvitih dežel na Črni celini, saj jo imenujejo tudi 
Diamantna dežela. Od tam prihaja skupina Ngwao Letshwao, 
ki je bila ustanovljena leta 2005 ter se v celoti posveča 
ohranjanju in predstavljanju nesnovne kulturne dediščine. 
Zastopa ljudsko izročilo prvotnih etničnih skupin Bocvane in 
južnega področja Afrike nasploh. Njihov cilj je spodbujanje 
ljubezni do lastne tradicije skozi vzgojo in izobraževanje. 
Aktivno sodelujejo pri delu z mladimi in jim predajajo 
zavedanje o tem, kako pomembna je kulturna identiteta 
naroda.

Na odrih folklornih festivalov po svetu prikazujejo raznolike 
plese, kot so setapa iz plemena Bangwaketsi, tsutsub iz 
plemena Basarwa, selete iz plemena Balete in mnoge druge.

V Bocvani je ogromno različnih plemen, zato bomo spoznali 
pisano paleto ljudske tradicije. Kot pravijo sami: »V vašo 
deželo prinašamo najboljše, kar premore Afrika – mir, 
pozitivno energijo, navdušenje in pristno ljubezen!«

GRUZIJA/Georgia
TUTARCHELA Choreographic Ensemble, Zugdidi

Gruzija je dežela divje, neobrzdane življenjske strasti, 
obmorska država v vzhodni Evropi ob severovzhodni 
obali Črnega morja, ki je bila zaznamovana z mnogimi 
zgodovinskimi pretresi. Pomembne trgovske in kulturne poti 
med vzhodnim in zahodnim Kavkazom in tudi del Svilne poti 
so v to prelepo deželo pripeljale množice različnih ljudstev, 
ki so pustila neizbrisen pečat v življenju in ljudskih običajih 
prvotnih prebivalcev.

Delček te skrivnostne in oddaljene kulture nam bodo pričarali 
tudi člani skupine Tutarchela. 

Gruzijski državni ansambel Tutarchela iz mesta Zugdidi sodi 
med najbolj perspektivne plesne skupine v svoji domovini.

Mladi plesalci na izviren način predstavljajo vedno nove 
koreografije iz bogate gruzijske folklorne zakladnice, ki jih 
spremlja avtentična ljudska glasba.

Gruzijsko tradicijo zaznamujejo bojni plesi, elegantni plesi 
žensk z značilnim »lebdečim« korakom in skoraj divji, že 
akrobatski plesni prizori.

19.00 • VHODNA PLOŠČAD GRADU

FOLKART 2017

FOLKART 2017



PETEK, 14. JUlIJ 2017

Zasedba:
Prekmurska godba Bakovci
Manca Špik
Isaac Leandro Palma

Prekmurska godba Bakovci je dobro poznan in uveljavljen 
orkester, ki bo naslednje leto praznoval že 90 let delovanja. 
Orkester, ki se ponaša s številnimi zlatimi plaketami z različnih 
tekmovanj, sestavlja več kot šestdeset članov vseh generacij. 
Njihova odličnost ni ostala neopažena niti v tujini, kjer vsako 
leto nastopajo in predstavljajo slovensko kulturo. Lani so 
začeli pisati tudi »Zgodbe Prekmurja«, kakor so poimenovali 
koncert v Cankarjevem domu, s katerim želijo lepote 
Prekmurja približati širši Sloveniji.

Njihov raznovrsten glasbeni repertoar zajema orkestralne 
skladbe ter priredbe slovenskih in tujih popevk, koračnice ter 
tudi filmsko glasbo in melodije velikih klasičnih skladateljev. 
Na koncertih so gostili priznane slovenske glasbenike, med 
njimi morda najbolj znana Prekmurca Vlada Kreslina in 
Regino, pa Sama Budno, Jana Plestenjaka, Ota Pestnerja, 
Alfija Nipiča, Manco Špik, Modrijane in še bi lahko naštevali.

Manca Špik – kratka predstavitev izvajalca
Manca Špik velja za eno najbolj prepoznavnih imen na 
slovenski popularni glasbeni sceni. Samostojno glasbeno 
pot je začela pred dvanajstimi leti na festivalu Melodije 
morja in sonca, kjer je leta 2007 tudi zmagala s pesmijo 
»Baila Baila Baila«. Po nizu uspešnic in številnih nastopih 
na odrih Eme in Slovenske popevke je leta 2012 izdala prvo 
samostojno ploščo, ki je potrdila njen glasbeni talent tudi na 
avtorskem področju. Med letoma 2013 in 2014 je opravila več 
glasbenih turnej po Avstraliji, Kanadi in ZDA, kjer je proslavila 
tudi deseto obletnico glasbene kariere. Leta 2016 se je po 
krajšem premoru, ki ga je namenila ustvarjanju družine, 
vrnila v velikem slogu. S »Pesmijo«, zmagovalno skladbo 
Melodij morja in sonca po mnenju občinstva in televotinga, 
je v sodelovanju z vokalno skupino Kvatropirci ustvarila eno 
najlepših »zimzelenih« slovenskih pesmi vseh časov in eno 
najbolj predvajanih pesmi v tem letu. Še pred koncem leta je z 
Isaacom Palmo dosegla še večji uspeh z duetom »Oba«, ki je 
prerastel v radijsko uspešnico tega leta. Manca je marca 2017 
izdala svojo drugo samostojno ploščo, ki se ji v kratkem obeta 
ponatis.

Isaac Leandro Palma – kratka predstavitev izvajalca
Isaac Leandro Palma je slovenski pevec, rojen 11. junija 1991 v 
Puerto Madrynu v Argentini. V Slovenijo je prvič prišel leta 
2004, pozneje pa v Sloveniji ostal zaradi ljubezni, poročen je 
namreč s Slovenko. Glasbeno pot je v Sloveniji začel v šesti 
sezoni oddaje Slovenija ima talent. Na prvi oddaji je navdušil s 
pesmijo Tošeja Proeskega »Moja« ter žirijo in zbrane presenetil 
s slovenskim besedilom, kljub temu da je v Sloveniji bil samo 
nekaj mesecev. V šovu se mu je uspelo prebiti v veliki finale in 
zasesti drugo mesto ter osvojiti srca Slovencev. Točno na dan 
finalnega nastopa je praznoval leto dni življenja v Sloveniji, 
glasbeno pa je še isti dan presenetil z izidom prvega singla, 
ki ga je zapel v duetu s pevko Manco Špik. Pesem je dobila 
naslov »Oba« in do danes se lahko pohvali z več kot tremi 
milijoni ogledov na YouTubu, kar predstavlja velik uspeh 
na slovenski sceni. Pevec je na letošnji prireditvi Žarometi 
nastopil tudi z Janom Plestenjakom, s katerim sta predstavila 
Janovo pesem »Iz zadnje vrste« in navdušila Slovence.

21.00 • trg kulture

Prekmurska godba Bakovci
z gostoMa: Manca Špik in Isaac Leandro Palma

SOBOTA PRAZNUJE



Petek, 7. julij 2017

18:00
Evangeličanska cerkev 
Murska Sobota

Dogodek ob 500-letnici reformacije
Organizator: Raziskovalno izobraževalno središče (RIS) in Evangeličanska cerkve-
na občina Murska Sobota

19:30
Gledališče Park,M. Sobota

Premiera filma o Slovencih v Bethlehemu
Organizator: Zavod za kulturo, turizem in šport (ZKTŠ), Zavod Sončnica

21:00
Trg kulture, Murska Sobota

Festival Soboško poletje Nastop tolkalne skupine 
Murska Percussion

Organizator: ZKTŠ

Sobota, 8. julij 2017

8:00 – 13:00
Avtobusna postaja 
Murska Sobota

Organizirani izleti po Pomurju: 
1. Bogojina, Lendava 
2. Ljutomer, Jeruzalem 
3. Gornja Radgona, Pavlova hiša/Pavelhaus 
4. Goričko
Organizator: Pomurska turistična zveza (info tel: 041 326 093 ga. Barbara Kolec)

9:00 – 11:00 Spoznajmo Soboto – Vodenje po Murski Soboti
(zbirno mesto: Hranilnica prekmurskih dobrot, Slovenska ulica 41)

Zaključek s predavanjem Petra Kuharja: 
Plečnikovo leto
Pokrajinska knjižnica Murska Sobota (ob 11:00) 
Organizator: ZKTŠ

10:00
Trg kulture, M. Sobota

Festival Soboško poletje – Predstava za otroke
Organizator: ZKTŠ

10:00 – 12:00
Dvorec Rakičan, 
Modri salon

Predstavitev strategije dolgožive družbe
Organizator: Urad Vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu (USZS) 

11:00 – 16:00
Športno igrišče 
v parku Rakičan

Nogometni turnir v malem nogometu – ekipe iz izsel-
jenstva in zamejstva
Organizator: RIS, Klub prekmurskih študentov in Nogometni klub Rakičan, USZS

12:00
Dvorec Rakičan,
predprostor Modrega salona

Odprtje Razstave Prekmurski izseljenski časopisi
Organizator: Pokrajinska in študijska knjižnica Murska Sobota

13:00 – 15:00
Dvorec Rakičan, Modri salon

Okrogla miza na temo Pomurci v svetu
Organizator: Inštitut za slov. izseljenstvo in migracije, Znanstvenoraziskovalni 
center Slovenske akademije znanosti in umetnosti (ZRC SAZU)

13:00 –
Dvorec Rakičan

Čarobni okusi Pomurja na 2 lokacijah: 
dvorišče dvorca in park
Organizator: RIS

13:00 –
Park Rakičan

Ustvarjalne delavnice za otroke
Organizator: RIS

13:00
Galerija Dvorec Rakičan

Otvoritev razstave Irene Hribar Schmidt
Organizator: RIS in Slovenska izseljenska matica

13:00 – 14:00
Dvorec Rakičan

Prihod organiziranih nastopajočih skupin

14:00 – 15:00
Dvorec Rakičan

Pihalni orkester Murska Sobota
Organizator: RIS
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14:00 – 15:00
Dvorec Rakičan

Mišo Kontrec, glasbeni nastop (violina)
Organizator: RIS

16:00 – 17:00
Dvorec Rakičan, Modri salon

Srečanje gospodarstvenikov – Predstavitev 
investicijskih potencialov Pomurja
Organizator: RIS v sodelovanju s Pomursko gospodarsko zbornico, 
Območno Obrtno in podjetniško zbornico, Razvojnim centrom, USZS

17:00
Dvorec Rakičan, glavni oder

Pozdravna nagovora: 
- župan Aleksander Jevšek 
- minister Urada Vlade RS za Slovence 
 v zamejstvu in po svetu Gorazd Žmavc

17:00 – 21:00
Dvorec Rakičan

Nastopi izseljenskih društev, 
povezujeta Boštjan Rous in Simona Cizar
Organizator: USZS

Glavni oder

17:20 Slovenska šola Marije vnebovzete iz Clevelanda (Amerika)
17.40 Folklorna skupina Nageljčki iz Kanade
17.55 Dijaki iz Argentine
18.10 Slovensko kulturno umetniško društvo Triglav Stuttgart (Nemčija)
18.25 Mešani pevski zbor Ivanjkovci
18.40 Slovensko kulturno društvo Lipa iz Münchna (Nemčija)
18.55 SKŠD »Drava« Augsburg (Nemčija)
19.10 MePZ Davorin Jenko, Društvo Triglav Banja Luka (BiH)
19.25 Otroška folklorna skupina Društva Slovencev Banja Luka (BiH)
19.40 Ljudski pevci ZSM Gornji Senik iz Porabja (Madžarska)
19.55 KPD Bazovica – folklorna skupina (Hrvaška)
20.10 SKD »Istra« Mešani pevski zbor Encijan (Hrvaška)
20.25 Folklorna skupina Zveze Slovencev Sakalovci (Madžarska)
20.40 Zbor Pavlova hiša (Avstrija)

Oder v parku

17.45 Slovenski zven: ga. Danni Stražar iz Švedske in Kvartet Krt iz Kamnika
18.30 Mladinski Jazz orkester Slovenci Kakanj (BiH)
19.30 Tadej Kampl – Ptuj

Modri salon

15.00 – 16.00 Film Društva Slovencev Kredarica – Novi Sad

17:30
Dvorec Rakičan, maneža

Jahalni program z možnostjo jahanja
Organizator: RIS in Konjeniški center Dvorec Rakičan

18:00
Dvorec Rakičan, Modri salon

Film o Slovencih v Bethlehemu 
(Film se bo predvajal vsako polno uro do 22:00 ure)
Organizator: RIS

21:00 – 22:00
Dvorec Rakičan, glavni oder

Hišni ansambel Avsenik
Organizator: RIS

22:00 – 00:30
Dvorec Rakičan, glavni oder

Vlado Kreslin
Organizator: RIS

00:30 –
Dvorec Rakičan, glavni oder

Mišo Kontrec
Organizator: RIS

Nedelja, 9. julij 2017

8:00 – 11:00
Avtobusna postaja 
Murska Sobota

Organizirani izleti po Pomurju: 
1. Bogojina, Lendava 
2. Ljutomer, Jeruzalem 
3. Gornja Radgona, Pavlova hiša / Pavelhaus 
4. Goričko
Organizator: Pomurska turistična zveza

9:00 – 11:00
Hranilnica prekmurskih 
dobrot, Slov. ul. 41, MS

Spoznajmo Soboto – Vodenje po Murski Soboti
Organizator: ZKTŠ

11:00
Stolnica Murska Sobota

Ekumensko bogoslužje za Slovence doma, v zame-
jstvu in po svetu – vodita škof za Slovence po svetu 
dr. Peter Štumpf in evangeličanski škof Geza Filo, pri 
bogoslužju sodeluje pevski zbor Encijan iz Pulja



Dobrodošli doma
2017
Murska Sobota, Rakičan
7. – 9. julij 2017



SOČASNE PRIREDITVE

SOBOTA, 17. JUNIJ
9.00 Galerija Murska Sobota
VODENJE PO MURSKI SOBOTI: PO POTI LIKOVNE UMETNOSTI 
Vodil bo: dr. Robert Inhof

Organizator: ZKTŠ MS

10.00 mestni park, Trubarjev drevored
SPREHOD OB GLASBI: PIHALNI ORKESTER MURSKA SOBOTA 

Organizator: MIKK MS in MOMS

18.00 – 24.00 Pomurski muzej Murska Sobota 
POLETNA MUZEJSKA NOČ
RAZSTAVE: STALNA RAZSTAVA, KELTI SO TÜDI TÜ, IGRAČE IZ ZBIRKE MARTON

18.00 Muzejska delavnica za družine
21.00 Ženske in reformacija, predavanje in pogovor
22.00 Kelti so tüdi tü – vodstvo po razstavi

18.00 – 24.00 Galerija Murska Sobota 
RAZSTAVE: DARE BIRSA: SLIKE, IZBOR DEL SKUPINE DHLM 
IZ STALNE ZBIRKE GALERIJE MURSKA SOBOTA

20.00 strokovno vodstvo po razstavah: 
DARE BIRSA, SLIKE IN IZBOR DEL SKUPINE DHLM IZ SZ GMS

SOBOTA, 24. JUNIJ
10.00-12.00 mestno središče – parkirišče na Trgu zmage pred NLB
TRADICIONALNA RAZSTAVA STARODOBNIH VOZIL – OLDTIMERJI

Organizator: Motoklub Veterani Murska Sobota

PETEK, 30.  JUNIJ
10.30-20.00 Slovenska ulica (pred Hranilnico prekmurskih dobrot)
SOČNA VILICA

Organizator: ZKTŠ MS ter MOMS

14.00 Slovenska ulica
PRIHODNOST TRAJNOSTNE MOBILNOSTI V MESTU 
IN MEDNARODNA DIRKA ELEKTRIČNIH VOZIL E-RALLY

16.00 Slovenska ulica
PRIHOD VOZIL E-RALLY 

Organizator: Razvojni center Murska Sobota s partnerji projekta E-SME 
v okviru programa Interreg SI-AT ter MOMS

SOBOTA, 1. JULIJ
9.30 mestno kopališče
PRVI POKAL MURSKE SOBOTE V SKOKIH V VODO
9.30 prikaz skokov v vodo, učenje varnih skokov s stolpa 
16.30 tekmovanje v disciplinah: najbolj atraktiven skok,  

najboljši skok v tehničnem smislu in najbolj smešen skok

Organizator: ZKTŠ MS 

NEDELJA, 16. JULIJ
10.30 Soboško jezero
POKAL MOMS ZA TOČKE SLOVENSKEGA POKALA 
V KAJAKU IN KANUJU NA MIRNIH VODAH

Organizator: Kajak kanu klub tijm Prekmurje

14.00 Krog, brod
23. SREČANJE MED PREKMURCI IN PRLEKI 

Organizator: Kajak kanu klub Mura Krog, PGD Vučja vas ob sodelovanju MOMS


