
 
 

SPOROČILO ZA MEDIJE            ZA OBJAVO 
 

MESTO KULTURE IN UMETNOSTI 
Festival Lent je kultura. 
Kultura mesta. Mesta, ki vstopa v poletje. 
 

Festival Lent je kultura. 
Kultura druženja. Druženja s pogledi. Z nasmehi.  
 

Festival Lent je kultura. 
Kultura čutenja. Čutenja. Glasbe. Gledališča. Športa. Kulinarike. 
 

Festival Lent je kultura. 
Kultura Maribora. Enkratna in neponovljiva. 
 

Festival Lent je način življenja. Lentanje. Samo naše, avtonomno, mariborsko. 
 
Festival Lent je pred nami. Nekoliko drugačen in terminsko spremenjen zaradi težke finančne situacije, pa vendar še 
vedno pod svojim okriljem združuje praktično skoraj vse umetniške zvrsti in podzvrsti. V izvedbo vključuje številne 
nevladne organizacije ter se uspešno povezuje z  javnimi zavodi, kot so SNG Maribor Maribor, Lutkovno gledališče 
Marobor, MKC in Muzej NO v želji, da bi jih v prihodnosti bilo še več!   Festival, ki z obilo pozitivnega  naboja,  dobre 
volje, trdega dela, predvsem pa zanimivih vsebin poskrbi, da mesto v tem času  zažari v svoji najlepši podobi. 
Izjemno nas veseli, da se sodelovanje z nevladnimi inštitucijami in posameznimi samostojnimi ustvarjalci na področju 
kulture krepi in da prihaja iniciativa tudi z njihove strani, kar daje festivalu kot okviru kulturnega utripa v mestu v tem 
obdobju še dodatno dodano vrednost. Žal nam je le, da je podpora tem iniciativam z naše strani skromnejša, kot bi 
želeli. Srčno upamo, da se bo ta situacija v prihodnosti spremenila. 
Ob aktivnostih, ki smo jih počeli v preteklih letih na Trgu Leona Štuklja se nam letos po zaslugi in v partnerstvu z Novo 
KBM in Večerom uresničuje želja – letos bomo prvič na tem trgu postavili velik oder. Žal le samo za 2 dni, ker nam 
sredstva več ne dopuščajo, pa vendar se bosta odvili tam 2 prireditvi -  v petek 3. julija bodo otvoritev festivalskega 
dogajanja obeležili Sanja Ilić in Balkanika,  4. julija  pa se bodo na njem predstavili vsi nastopajoči letošnjega folklornega 
programa. Naslednjih 9 dni bomo na ostalih prizoriščih festivala  zapolnili z številnimi koncerti, odrskimi predstavami, 
ustvarjalnimi dogodki, rekreativnimi izzivi in drugimi vsebinami, ki bodo obiskovalce za dva tedna popeljali v čudovit 
svet kulture in umetnosti. 
  



 
 

FESTIVALSKI VRHUNCI 

FOLKART 

Svojo tradicijo in bogato kulturo bodo med 30. 6. in 2. 7.,  na Folkartu 2015 predstavile folklorne skupine iz: Benina, Bosne in 
Hercegovine, ZDA (Havaji), Paname, Poljske, Singapurja in Slovenije.  

Folkart vsako leto znova obarva naše mesto, privabi ljudi na ulice in nas premakne v nekoliko drugačen in oddaljen svet. 
Folklorne skupine z  vsega sveta bodo tudi letos Maribor ter mestne ulice in trge spremenile v plesni oder, poln igrivosti, srčnosti 
in glasbe. Prinašajo nam kulturno izročilo z različnih kontinentov in nas seznanjajo z življenjem naših prednikov. Ljudsko izročilo 
vsebuje resnico o življenju, kot so ga živeli včasih. Vrne nas v preteklost a hkrati od blizu vidimo, kako so tradicionalni običaji 
krojili usodo ljudi.  

Po Mariboru in v Mestnem parku na Art kampu 

Folklorne skupine dopoldan in popoldan prisotne v samem mestu; v Art kampu se boste z njimi učili plesa, spoznavali njihove 
instrumente, od blizu občudovali posebne in pisane nacionalne kostume – narodne noše, se z njimi fotografirali in spremljali 
njihove krajše nastope. 

Art kamp: ponedeljek, 29. 6., 16.00 – 20.00: Panama, Benin 
Art kamp: sreda, 1. 7., 16.00 – 20.00: BIH 
Art kamp: četrtek, 2. 7., 16.00 – 20.00: ZDA (Havaji) 
Po mestu: sreda, 1. 7., 11.00 – 12.30: povorka Gl. Trg, NKBM, nastop Grajski trg (Panama, Poljska, ZDA) 
Po mestu: četrtek, 2. 7., 11.00 – 12.30: povorka Gl. Trg, NKBM, nastop Grajski trg (Benin, BIH, Singapur) 
Po mestu: sobota, 4. 7., 11.00 – 12.00: nastop na Grajskem trgu (Benin, BIH, ZDA, Panama, Poljska, Singapur); POVORKA od 
Grajskega trga do Europarka; 12.30 – 13.00: nastop v Europarku. 
 
Koncerti v SNG Maribor 
Večerni koncerti folklore se bodo letos odvijali v dvorani SNG Maribor, tri večere zapored. Slavnostna otvoritev bo predstavila 
vse sodelujoče, ki ponovno vabijo na ogled folklornih večerov, kjer se bodo posamezne skupine predstavile z obširnim 
programom.  
SNG: torek, 30. 6., 20.00 – otvoritev: Slovenija, Benin, BIH, ZDA, Panama, Poljska, Singapur 
SNG: sreda, 1. 7., 20.00: Panama, Poljska, ZDA 
SNG, četrtek, 2. 7., 20.00: Benin, BIH, Singapur 
 
Trg Leona Štuklja 
Slavnostni koncert za zaključek Folkarta, letos ponovno obeta! Pisana bera držav z vsega sveta nam obljublja izjemno doživetje, s 
pridihom drugačnega, že zaradi novega prizorišča, umeščenega v srce mestnega jedra. Na Trgu Leona Štuklja se bodo vse skupine 
še enkrat predstavile ljubiteljem folklore od blizu in daleč. 
sobota, 4. 7., 21.30 – 23.30: Benin, BIH, ZDA, Panama, Poljska, Singapur, Slovenija 
 
FOLKART tudi na drugih odrih 
Miklavž: sreda, 1. 7., 19.30: SINGAPUR 
MARPROM ARENA: sreda, 1. 7.: Benin; četrtek, 2. 7.: Panama, Poljska 
Udeleženke Folkarta bodo nastopale tudi po Sloveniji: v Lenartu, Dravogradu, Zg. Velki, Trzinu, Izoli in Metliki.  
 

FOLKART in UKC Maribor – oddelek za psihiatrijo: sodelovanje v dobre namene 
Že nekaj let uspešno sodelujemo z Oddelkom za psihiatrijo mariborskega UKC, saj so na našo pobudo strokovnjaki na oddelku z 
veseljem sprejeli sodelovanje. Izkušnja je namreč pokazala, da kratki nastopi folklornih skupin v njihovi ustanovi pozitivno deluje 



 
 

na bolnike. Prav tako preobremenjenemu osebju prinesejo minute sprostitve. Z njimi se bodo družile skupine iz Benina, Havajev, 
Paname in Singapurja. 
 
Producentka: Alenka Klemenčič 

ODER ZAVAROVALNICE MARIBOR 

Oder Zavarovalnice Maribor, Minoritski oder bo med 26. 6. in 11.7. gostil najodmevnejša festivalska imena letošnjega 
festivala. Na odru bo mogoče spremljati ples, glasbo, komedijo, po koncu programa pa bo prizorišče postalo prostor za 
organiziran »After na Minoritih«  

V petek, 26. junija se bo s predstavo Sezona lova  tudi uradno pričel Festival Lent 2015. Že dan kasneje bodo oderske deske 
napolnili akterji treh priznanih gledaliških hiš - SNG Maribor, Zagrebačkega kazališta mladih in Fondazione Teatra Due di Parma 
z uprizoritvijo » horor klasike« Drakula. Od 3. julija naprej se bodo na odru izmenjevali vrhunski mednarodni glasbeniki in 
najboljše odrske komedije, večere pa bodo taktno zaključili čarobni »after hours« večeri. Z velikim veseljem bomo tako v 
letošnjem letu gostili odmevna mednarodna imena kot sta ameriška jazz-fusion kitarista Al Di Meola in Bill Frisell, brazilska 
naveza Diogo Nogueira in Hamilton de Hollanda, južnoafriški trobentač Hugh Masekela in mednarodni elektro-tango trojec 
Plaza Francia, v katerem igrata dva člana odmevnega Gotan Projecta. V sklopu letošnjega Jazz Podija št. 3 se bodo predstavili 
tudi srbski Vasil Hadžimanov Band in Igor Leonardi. Ljubitelji komedije pa bodo dodobra »natrenirali« smejalne mišice ob obisku 
Ko Ko Komedije in Slovenske Muske od A do Ž v izvedbi Špas Teatra ter predstavi Ona, Bivši in Đoni, za katero stoji ekipa 
Reporterja Milana. 

Producenti: David Braun, Marjan Rajbenšu, Minka Veselič Kološa 

 
VEČEROV ODER 
Večerov oder je in ostaja osrednje prizorišče za rokerje in druge novodobne glasbene navdušence. Že prvi vikend bodo prizorišče 
dodobra pretresli Dan D in domači Leonart, v okviru programskega sklopa Piše se leto 2015 pa bodo sobotno noč  zaznamovali 
zagrebški pankerji Hladno Pivo, srbski upi rokenrola Straight Mickey & The Boys ter lokalni melodični punkerji Alice Blue. Za 
prav posebno »unplugged« izkušnjo bodo s koncertom Čorba se čuje i bez struje poskrbeli srbski rokerji Riblja 
Čorba, modernejše urbane ritme bodo zastopali avstrijski Elektro Guzzi in domači Karmakoma, hip hop navdušence bodo na 
noge spravili hrvaški Kiša Metaka in lokalni širokoustneži v zasedbi Velebor. Americana in blues rock eksplozijo bosta ponudila 
oče in sin sicer iz  tria The Lewis Hamilton Band iz Velike britanije. Etno večer na festivalu bo pripadel romski godbi Šukar ter 
temperamentnim latino in patchnka usmerjenim rokerskim južnoameričanom Skampida. Domače barve bodo zastopali 
tudi Demolition Group, Kill Kenny in Can of Bees, za primeren zaključek pa bo poskrbela mednarodno uveljavljena blues-rock ter 
soul kitaristka Ana Popović. 

Producent: Sandi Maver 

 

GLASBENE POSLASTICE 

JURČKOV ODER 

Na prenovljenem in razširjenem Jurčkovem odru bomo ob novi lokaciji pri Vodnem stolpu poskrbeli za nepozabne poletne 
večere. Začeli bomo s simpatično italijansko skupino Driving Mrs. Satan, ki ji je uspelo trdi zvok Metallike pripraviti do tega, da 
zveni kot sladka pop melodija, všečna tudi pristašem heavy metala. Z brezkompromisnim nastopom, surovo fizično močjo, 
spektakularno pirotehniko in udarno ritmiko slovenske tolkaške atrakcije bodo navduševali The Stroj. Letošnje dogajanje bodo 



 
 

popestrili še Gal Gjurin & Temna Godba ter Hamo & Tribute 2 Love. Legende Jurčkovega odra - Janez Bončina Benč, Tomaž 
Domicelj in trio »za vedno in« - Vlado Kreslin, Zoran Predin in Peter Lovšin, bodo tudi letos navduševali zvesto občinstvo. 

Producent: Vladimir Šega 

SALON GLASBENIH UMETNIKOV 

Ljubitelji klasične in orkestrske glasbe bodo festivalske vrhunce doživeli v Salonu glasbenih umetnikov. Večeri v Dvorani Union 
bodo od 3. julija naprej, zveneli v čarobnih melodijah lahkotnejših, poletnemu času in glasbenim sladokuscem primernih klasičnih 
delih, ki jih bodo izvajali uveljavljeni komorniki, pa tudi mladi glasbeniki, ki si svoj izraz v glasbenem svetu še oblikujejo. Prvi in 
tretji večer Salona tako pripadata mladim in obetavnim komornikom iz vse Slovenije, prvonagrajencem državnega tekmovanja 
TEMSIG, predstavile pa se bodo tudi zanimive in sicer redke komorne zasedbe kot npr. duo violončel  Furioso, trio akordeonov 
SLO A3, godalni trio s flavto, duo violin Apollonis (Tanja Sonc in Božena Angelova) in drugi. 

Producentka: Tina Vihar 

SALON UPORABNIH UMETNOSTI 

Prelepo bo ponovno prisluhniti izvrstnim glasbenicam v prostoru, ki jim od nekdaj pripada. Med Festivalom Lent nas bodo v 
Salonu Uporabnih Umetnosti ob večerih navdihovali glasovi izjemnih dam slovenske sodobne glasbe, ki mojstrsko obvladovanje 
glasbene preteklosti stapljajo s premnogimi več-žanrskimi izkušnjami, iz katerih že leta vedno znova vzbrstijo odlične skladbe. Na 
odru se bo v letošnjem letu predstavila peterica slovenskih glasbenih div – Alenka Godec, Nina Strnad, Jadranka Juras, Ana 
Bezjak in Tinkara Kovač. Vstopite z nami v nepozabno sentimentalno doživetje z lepoto, ki nam je blizu. Med očarane vzdihe in 
navdihe. V glasbo, stkano iz spominov, upanj, hrepenenj, takšno, ki se je ne moremo prav dotakniti, a se bo za vselej dotaknila 
nas. 

Producentka: Sarita Zupanc 

SODNI STOLP 

Sodni stolp ostaja središče salonske in avtorske glasbe na dravskem obrežju, kjer bomo od 3. julija naprej ponovno uživali v 
ekstravagantnih zvočnih pokrajinah izbranih glasbenih mojstrov. Med drugim bomo gostili koncert avtorskih skladb in avtorsko 
prevedenih francoskih šansonov v izvedbi večkrat nagrajenega slovenskega dramskega in filmskega igralca, glasbenika, režiserja 
in šansonjerja Jureta Ivanušiča; spremljali edinstveno zlivanje klasike, jazza in etno glasbe, ki jo bodo na oder prinesli Borut Mori 
Trio; ter z boki zamigali v družbi Goran Bojčevski Quinteta, ki bo predstavil avtorsko glasbo Bojčevskega in balkanske standarde v 
etno-jazz preobleki. Prav posebno noto bo imel tudi nastop kolektiva Glas podzemlja, ki združuje glasbenike, kulturnike, aktiviste 
in ostale, ki sooblikujejo slovensko glasbeno sceno. 

Producent: Gregor Čerič 

MLADININ ODER 

Mladi in mladi po srcu bodo mesto zase nedvomno našli na Mladininem odru, ki bo ob letošnjem desetem jubileju postregel z 
odmevnim naborom uveljavljenih in še neuveljavljenih mladih glasbenikov, bendov in DJev. Spremljati bo mogoče izbrane 
nastopajoče iz letošnjega razpisa ter nadvse zanimive goste. Iz tujine se bodo letos predstavili litvanski elektronski producent 
Deep Shoq, zagrebški indie rokerji Orvel, hrvaški elektro-pop-rock kolektiv Quasarr, islandski DJ in producent Moff & Tarkin ter 
srbski parti mejkeri Metak za Zlikovca in Neozbiljni Pesimisti. Obeta se obilica neprespanih noči v družbi že znanih 
domačih urbanih ustvarjalcev, kot so Yanoosh in Beatmyth, metalsko obarvan večer z NčOdNč in I vs I, duh revolucionarnih misli 
se bo v Jazz Klub Satchmo naselil z Ooral Sea, Parliament Attack in Psihozo, v moderno elektroniko pa bomo zajadrali v družbi 
Tima Urbanye in gostovanja oddaje RH202 LIVE. 



 
 

Producenti: Tim Strnad, Luka Kreže, Žan Lebe, Žiga Brdnik 

NOČNO DOGAJANJE 

Seveda pa Mladinin oder ne bo ponujal edinega lentovsko »after hours« dogajanja. Dolgo v noč se bomo družili tudi na 
Minoritih, kjer bo rdeča nit »afterjev«  ponovno v znamenju funk, soul in jazz dance viž zlatih 70-ih. Tokrat smo zaključke zaupali 
zapriseženim zbirateljem prašnih vinilk in mojstrom za gramofoni iz Slovaške, Češke, Srbije, Hrvaške ter Slovenije. Med drugim 
bodo nastopili DJ Goldstar iz Prage, Kinet iz Bratislave in Željko Kerleta iz Beograda. 

Producent: Domen Kozole 

 

ODRSKA UMETNOST 

ODPRTA PLESNA SCENA 

Uvodni dnevi festivala bodo v znaku plesne umetnosti, ki jo bo na velik oder Lutkovnega gledališča Marbor, v sodelovanju z 
Javnim skladom za kulturne dejavnosti, ponovno pripeljala že 24. Odprta plesna scena. Ta bo v petek 26. junija s predstavo 
Sezona Lova tudi uradno odprla letošnji Festival Lent, nekaj dni kasneje pabo v Lutkovnem Gledališču Maribor izvedena tudi 
zaključna predstava prve sezone sodobnih uprizoritvenih umetnosti Nagib na oder z naslovom Sad Sam Lucky, v koreografiji in 
izvedbi Matije Ferlina. Plesna scena bo živela že od ponedeljeka, 22. junija – ko bo v LGM mogoče spremljati francosko plesno 
skupino Cridacompany s predstavo Manana es Manana. V  naslednjih dveh dneh pa sledijo še Mladi plesni upi in izbrani 
slovenski plesni predstavi Profil in kazen ter Cinični morilci lastne matere.  

Producenti: Minka Veselič Kološa 

OTROŠKE GLEDALIŠKE PREDSTAVE 

Vetrinjski dvor bo ponovno zaživel v vrvežu najmlajših, ki bodo od 3. julija naprej svojo domišljijo razvijali na izbranih otroških 
gledaliških predstavah. Pričetek dogajanja bo v pravljičarskem duhu obeležila predstava Janko in Metka v produkciji SNG 
Maribor, sodobna interpretacija znamenite Grimmove pravljice v režiji Roberta Waltla, večkrat nagrajenega igralca, režiserja, 
lutkarja in umetniškega vodje Mini teatra Ljubljana, ki neguje umetniško gledališče za otroke in mlade na najvišji ravni. V 
čudovitem ambientu dvorca se bodo predstavili tudi SSG Trst in KŠD Štrumf s predstavama Gledališče iz kovčka in Rdeča Kapica, 
LG Tri s predstavo Strah, Mojca Robič s predstavo Vsi tako drugačni ter številni drugi, ki bodo poskrbeli, da tudi najmlajšim 
obiskovalcem Festivala Lent ne bo nikoli dolgčas. 

Producent: Marjan Rajbenšu 

STAND UP 

Dobre volje na Festival Lent nikakor ne sme primanjkovati! Za to že več let vztrajno (in nadvse uspešno) skrbi bogat program 
standup komedij, združenih pod skupnim imenom StandUpFest, ki bo s šestimi tematskimi večeri sočno začinil letošnje 
dogajanje. Za nepozaben otvoritveni večer bodo že prvi dan dogajanja poskrbeli izbrani slovenski komedijanti Boris Kobal, 
Klemen Mauhler in Vid Valič. Sledil bo mednarodni program v izvedbi gostujočih komikov iz Italije in Kanade, nato pa še Mlade 
nade pod taktirko Tina Vodopivca. Aktualen in tik pred erupcijo bo ponovno Standup Cannabis, za ljubitelje črnega humorja bo 
na Lentu končno tudi Črni Standup, za veliki finale pa bo poskrbela pisana skupina dobrovoljnežev iz sosednjih držav v okviru 
Yugo Standupa ki ga bo zaključil odličen Nesha Bridges iz Beograda.  

Producent: Slavko Škvorc 



 
 

ULIČNO GLEDALIŠČE – ANA DESETNICA 

Gledališki program na Festivalu Lent seveda ne bi bil celovit brez barvitega nabora uličnih gledališčnih predstav, ki bodo v času 
festivala mestne trge in ulice spremenili v gledališki oder. V sodelovanju s festivalom Ana Desetnica bomo v Mariboru gostili 
edinstvene ulične predstave. Program tvorita dva sklopa, eden v mestu in drugi na Lentu, v okviru katerih se nam bodo med 
drugim z artistično navdihnjeno predstavo Teža kože predstavili francoski Lonely Circus, za ognjeni spektakel s hoduljami 
Carmen Funebre bo poskrbel poljski Teatr Biuro Podróży, gostili pa bomo tudi Klovna, ki bi rad bruhal ogenj, ki ga bo predstavil 
italijanski Clown Barabba. 

Producent: Goro Osojnik 

 

USTVARJAMO, OKUŠAMO, ŽIVIMO 

ART KAMP 

V ponedeljek, 29. junija svoje zeleno naročje odpira Art kamp, družinski festival ustvarjalnosti, ki bo v Mestnem parku Maribor 
letos že osmič proslavljal življenje, cvetenje in svetlobo. Dnevni program Festivala Lent bo obiskovalce zelenega srca mesta 
razvajal s kulturo, umetnostjo, znanostjo, športom, rekreacijo in zabavo pod skupnim geslom »Ustvarjamo v naravi z naravo, iz 
odpadnih materialov, s srcem in z glavo«. Ob promenadi se bodo zvrstile raznolike delavnice v sklopih Bralna plaža, Umetnost 
zori, Gibki, prožni, vsega zmožni, Okus pokus, Korenine srca, Psi, prijatelji ljudi, Izziv-izum, Naravoljubje ter Utrip kultur – 
mavrična paleta, ki zajema vse vede, vrste in načine ustvarjanja. Dopoldan bo na Odru Triglav potekal ŠUM – festival šolske 
kulturne produkcije, zvečer pa bo na istem prizorišču zvenela glasba srbske raggae skupine ZAA, vokalistke Jadranko Juras, 
vedno pozitivne Bilbi & Direktorjev, dogajanje pa bodo z nepozabno zabavo zaključili Balkan Boys. 

Producentka: Urška Košica 

SLADOLENT 

Peta promenada vrhunskih slovenskih chefov na mariborskem Lentu SladoLent bo v štajersko prestolnico v letošnjem letu 
ponovno pripeljala najodmevnejše chefe iz najboljših slovenskih gostiln in restavracij. Vsak večer se bodo na stojnicah s svojimi 
jedmi ulične prehrane predstavili po trije vrhunski slovenski kuharji in njihove restavracije. Ob odmevnih imenih, kot so Andrej 
Kuhar (Vila Herberstein), Janez Bratovž (JB Restavracija), Tomaž Kavčič (Gostilna pri Lojzetu), Marko Pavčnik (Pavus, grad 
Tabor), Bine Volčič (Kulinarični atelje), brata David (Restavracija Mak) in Gregor Vračko (Hiša Denk), bodo premierno kuhalnico 
zavihteli tudi Luka Nagode in Urška Dvoraček iz ljubljanske Okrepčevalnice Luda, Ivan Kastelic iz Dnevnega bara pr' Mrtinet ter 
Lena Klinar in Primož Gregorič z Domačije Gora pod lipo ter številni drugi. 

Producent: Uroš Mencinger 

ŠPORTNI LENT 

Festival Lent ni sprostitev le za duha, temveč tudi za telo. Prav slednjemu je namenjen Športni Lent, ki obiskovalce vsako leto 
povabi k druženju ob rekreaciji in predstavlja aktualne trende ter nove načine uživanja prostega časa. Vsebin je toliko, da jih je v 
en odstavek nemogoče ujeti! Segajo od odbojke na mivki, šaha in do človeškega namiznega nogometa ter adrenalinskih skokov v 
Dravo. V sklopu festivala se bo odvilo tudi nekaj odmevnejših športnih prireditev – 11. Pokal padalskih skokov na vodo, Jet Ski 
Alpe-Adria Tour 2015, šahovski turnir 19. Memorial V. Pirca in številni drugi. Vrhunec dogajanja pa bo nedvomno predstavljal 
Peter Podlunšek Airshow, v sklopu katerega bo eden izmed najdrznejših Red Bullovih akrobatskih letalcev in večkratni državni 
prvak obiskovalcem predstavil tudi drzne zračne akrobatske figure. 



 
 

Producent: Željko Pintarič 

ŽIVA DVORIŠČA 

Živa dvorišča se letos spreminjajo v Živo mesto in pripravljajo razgiban program vsebin, s katerimi želijo pokazati skrite obraze in 
lepote mesta. Vzdolž Gosposke ulice bodo pripravili plesno pokušino in odprli likovno razstavo ter literarni večer, z zaporo in 
celodnevnim programom, ki je nastajal v sodelovanju s stanovalci, obrtniki, trgovci, gostinci, ustvarjalci Koroške ceste med 
Glavnim trgom in tržnico, pa želijo oživiti, podati novo identiteto najstarejši cesti v mestu in pokazati, da se skupaj da doseči vse. 

Producentka: Katja Kos Beck 

TKALKAa – 1. poLENTni kino 

»Ustvarjalci živih slik II. gimnazije Maribor, Srednje šole Slovenska Bistrica, Srednje šole za oblikovanje Maribor in študentov 
Fakultete za elektrotehniko računalništvo in informatiko Univerze v Mariboru, v poLENTnem kinu predstavljajo svoj svet. Svet 
hrepenenja, ljubezni in žalosti. Svet smeha, risank in zagat. Svet domišljije in krute realnosti. Svet, ki je in ga hkrati ni.« 

Sedem poletnih večerov pod zvezdnim nebom, od 26. junija do 2. julija 2015, bo Festival Lent poskrbel za predstavitev stvaritev 
sedme umetnosti srednješolcev in študentov. Večer za večerom, bo ob 21.30 uri »zavrtel trakove« ter za tem v živo predstavil 
akterje pred in za kamero.  

Programska zasnova 1. poLENTnega kina, ki svoja vrata odpira na dvorišču Tkalke, v Tkalskem prehodu 4, je nastala v sodelovanju 
s srednješolskimi in fakultetnimi mentorji filmske dejavnosti, organizacijska pa ob pomoči Skupnostnega razvojnega centra 
Tkalka, še posebej Zavoda za turizem Maribor, Združenja CAAP in nekaterih drugih, ki bodo svojo dejavnost predstavili na istem 
prizorišču v okviru Festivala Lent, v popoldanskih in večernih urah. 

Verjamemo, da bomo s predvajanjem omenjenih filmov in podpiranjem tovrstne dejavnosti, v okviru Festivala Lent za ustvarjanje 
navdušili zmeraj več mladih, hkrati pa dali še večjo težo pomembnosti nadaljnjega ustvarjanja in zalet vsem že aktivnim filmarjem! 

Producentka: Jana Zadravec 

  



 
 

Veliko kulture in zabave - za vsak žep! 
 
Predvsem pokroviteljem gre zahvala, da lahko Festival Lent v tolikšni meri izpolnjuje eno izmed svojih osnovnih in 
začetnih poslanstev: cenovno dostopnost širokega nabora najrazličnejših in kvalitetnih kulturnih dogodkov ter 
prireditev. Zelo pomemben za delovanje festivala pa je tudi prispevek obiskovalcev v obliki vstopnine.  
 
V predprodaji, ki se bo pričela jutri, 4. 6. 2015 in bo trajala do nedelje, 21. 6. 2015, je cena Lente 20 EUR (20% 
popust), v redni prodaji pa bo cena Lente 25 EUR.  
 
Lenta kot enotna festivalska vstopnica zato ostaja z nami, saj zagotavlja najcenejši način ogleda kar 90 prireditev na 
10 prizoriščih. Velja vseh 16 dni in omogoča ogled 66 koncertov, 10 folklornih in plesnih večerov, 6 stand-up večerov 
in seveda vstop na after-Lent večere.  
 
Glede na to, da se bo Folkart odvijal v dvorani SNG v Mariboru in ker pričakujemo veliko zanimanje za ogled 
folklornih večerov, še posebej izpostavljamo, da si morajo obiskovalci z Lento pravočasno dvigniti (brezplačno) 
vstopnico za vstop v dvorano SNG za vsak večer. 
 
Drugače povedano – za ogled prireditev je cena  1,25 EUR oz. nekaj več kot 1,50 EUR na festivalski dan, kar pomeni 
22 oz. 28 centov na dogodek. 
 
Lenta zagotavlja tudi  občuten popust na vstopnice za izbrane festivalske dogodke, za katere je največje 
povpraševanje: 5 vrhunskih koncertov na Odru Zavarovalnice Maribor (Minoriti), sedišče na slovesnem zaključku 
Folkarta na Trgu Leona Štuklja in 4 gledališke predstave na Odru Zavarovalnice Maribor (Minoriti). 
 
Študentom s pomočjo subvencije Študentske organizacije v Mariboru nudimo Lento v predprodaji za 10 EUR, v redni 
prodaji pa za 15 EUR.  
 
Posebnost je tudi zapestnica Mladininega odra, ki je namenjena predvsem dijakom; za 10 EUR omogoča vstop v Jazz 
Klub Satchmo vseh 10 dni.  
 
Vse vstopnice bo možno kupiti v:  
- Informacijski pisarni Narodnega doma Maribor, 
- preko spletne prodaje www.kupikarto.si, 
- in na vseh Eventimovih prodajnih mestih. 
 
Lenta letos omogoča nekaj dobrodošlih novosti; v partnerstvu z mestnim prevoznikom Marprom se boste med 26. 6. 
in 11. 7. ob predložitvi Lente na vseh mestnih avtobusnih progah vozili brezplačno, v času med 3. in 11. 7. pa bodo 
uvedene tudi dodatne krožne nočne vožnje. Na ta način tako obiskovalcem kot prebivalcem v partnerstvu z 
Marpromom omogočamo brezskrbno raziskovanje mesta, izpostavljamo prednosti javnega prevoza in vsem 
uporabnikom nudimo tudi varen in udoben povratek domov.  
 
Lenta bo v času festivala omogočala tudi brezplačen dostop do kulturnih vsebin nekaterih mestnih ustanov, kot so 
Umetnostna galerije Maribor, Muzej narodne osvoboditve Maribor in druge.  
 

http://www.kupikarto.si/


 
 

Dnevna karta stane 10 EUR in je namenjena vsem, ki bi si želeli ogledati posamezen dogodek; omogoča ogled vseh 
festivalskih prizorišč na določen dan, hkrati pa enako kot Lenta omogoča občuten popust pri nakupu posameznih 
vstopnic za določene koncerte in prireditve.  
 
Dež je nezgrešjiv spremljevalec vsakega poletnega festivala, zato bomo prireditve skušali izvesti ob vsakem vremenu. 
Obiskovalcem svetujemo, da se temu primerno opremijo, v primeru odpovedi dogodka brez nadomestnega termina 
pa bomo kupnino za posamezne dogodke povrnili.  
 

CENIK VSTOPNIC 

 PREDPRODAJA 
(4. 6. - 21. 6.) 

REDNA CENA 
(od 21. 6.) 

LENTA  20 € 25 € 
LENTA za študente 10 € 15 € 
DNEVNA* / 10 € 

CENE VSTOPNIC 
ZA IMETNIKE 

LENTE 
VSTOPNICA, 

VELJA KOT DNEVNA 
Al di Meola 15 € 25 € 
Plaza Francia 10 € 20 € 
Hugh Masekela 5 € 15 € 
Bossa Negra 5 € 15 € 
Bill Frisell 5 € 15 € 
Gledališke predstave na Odru Minoriti 5 € 15 € 
Zaključek Folkarta (sedišče) 5 € 15 € 

 

VSTOPNICA ZA OZNAČENE PLESNE PREDSTAVE  5 € 
MLADININ ODER + AFTER LENT* 5 € 
9-DNEVNA VSTOPNICA ZA MLADININ ODER* 10 € 

*ni na voljo v predprodaji 

Podroben cenik je objavljen na festivalski spletni strani pod zavihkom VSTOPNICE. 
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