
 
 

PESTER IN ZANIMIV TUDI SPREMLJEVALNI PROGRAM 

V okvir spremljevalnega programa Festivala Lent je uvrščena množica zanimivih dogodkov različnih 
organizatorjev, ki s svojimi aktivnostmi tudi sicer skrbijo zato, da je Maribor vse leto živahno in zanimivo mesto.  

Ob vsakodnevnem festivalskem vrvežu glavnega programa Festivala Lent včasih spregledamo, da se v Mariboru 
vse leto odvijajo zanimivi dogodki in programi, ki naredijo življenje v njem prijetno. Zato smo v letošnjem letu še 
posebej ponosni, da lahko v sklopu spremljevalnega programa izpostavimo bogato ponudbo najrazličnejših 
umetniških in kulturnih vsebin, ki si zaslužijo pozornost tako prebivalcev kot obiskovalcev festivala. 

Ujeti trenutki 

V Fotografskem muzeju Maribor, v sodelovanju z Muzejem NO Maribor, je že od 4. junija postavljena fotografska 
razstava Festival Lent, ki prikazuje največji mariborski festival skozi objektiv fotografskih kamer Boštjana Laha, 
Dejana Buluta, Nebojše Tejića in Saše Huzjaka; razstavo si bo mogoče ogledati vse do 11. julija 2015. Svoja vrata 
pa bosta 3. julija odprli tudi razstava Tadeja Vindiša z naslovom Kontrapunkt v Fotogaleriji Stolp ter v Sodnem 
Stolpu priložnostna razstava fotografij mariborskih fotografov Fotokamra galerije Unuk. 

Ljubitelji klasičnih likovnih del bodo od 1. julija naprej uživali v izbranih delih na kar treh različnih lokacijah – 
galerija Media Nox bo gostila razstavo najboljših del študentov 3. in 4. letnika Oddelka za likovno umetnost 
Pedagoške fakultete Univerze v Mariboru, pod vodstvom profesorja in kustosa dr. Janeza Balažica; galerija 
DLUM bo z razstavo Vabljeni mladi v organizaciji Društva likovnih umetnikov Maribor predstavila aktualno 
produkcijo mladih vizualnih umetnikov; v Dijaškem domu Lizike Jančar pa se bo odvila likovna kolonija LijaLent. 
Dva dni kasneje, v petek 3. julija, bo svoja vrata odprla tudi slikarska razstava Odprti krog, ki bo na ogled v galeriji 
RRRudolf. 

Zanimiv program predstavlja tudi Umetnostna galerija Maribor; v UGM Studio bo do 30. junija na ogled razstava 
Bežne atmosfere Nine Čelhar, ob zaključku festivala pa še zanimiva prostorska namestitev avstrijsko-romunske 
ustvarjalke Anemone Crisan Space Intruders. V UGM na Strossmayerjevi 6 si je z Lento mogoče brezplačno 
ogledati tudi primere (revidiranja) socialističnega realizma Naši heroji. 

Še več glasbe z dvorišč, teras in kleti Maribora 

Poletni večeri so kot nalašč za prijetna druženja ob hladni pijači in odlični glasbi. V Kulturnem klubu Dvorec v atriju 
Vetrinjskega dvora bodo od 26. junija naprej druženja popestrili »jamming« večeri, za dobro vzdušje bo skrbel 
Hišni bend, obiskovalci pa bodo lahko v živo spremljali tudi nastanek oddaje Glas podzemlja. V petek, 3. julija bo 
oder napolnila italijanska zasedba Wood drops, ki v svoji glasbi združuje elemente roots reggae, dub, rock veins, 
hip hop grooves in elektronske glasbe; dan kasneje pa bo nastopil najvidnejši slovenski reggae bend Siti Hlapci. 
Divja zabava se obeta tudi 11. julija, ko bodo na zaključni večer letošnjega Festivala Lent noge in jezike razmigali 
Icotovi zobi. 

Pester nabor nastopajočih obljublja dogajanje v Hiši Zahir, kjer si bo v času festivala mogoče brezplačno ogledati 
nastop zmagovalcev tekmovanja Battle of the bands 2015 – The Neighbours, uživati v hipnotičnih ritmih 
orientalskih plesov ob zaključni produkciji KUD Plesna delavnica Zahir, prisluhniti melodijam blues glasbe Allman 
brothers tribute benda The Dreams, multižanrski fuziji slovenske zasedbe Soulwife, vokalistu Boštjanu Bračiču, 
prleškemu kantavtorju Tadeju Vesenjaku ter ženski vokalni zasedbi Vivere. 



 
 

V čudovit nostalgični ambient ponovno vabi tudi Klub KGB. Na svojem odru bodo 26. junija gostili skupino 
Jeanette, ki bo prostor napolnila z melodijami bluesa, jazza, swinga in rock'n'rolla, dan kasneje pa bodo skladbe iz 
svojega zadnjega albuma Stare Slike predstavili člani zasedbe Zeus. Dogajanje se bo nadaljevalo 2. julija z večerom 
impro gledališča pod okriljem Bande Ferdamane, sledeče večere pa bodo glasbeno obarvali Klic Divjine, No name 
blues band, The Kronik's, Noreia, Žuta osa, Souled out, Shock Sindrom, Lauženki ter prleški kabaretni večer Kisla 
župa. Ogled omenjenih dogodkov bo brezplačen. 

Urbano in ruralno, ustvarjalno in podjetno  

Za svojevrsten festival znotraj festivala bo v letošnjem letu premierno poskrbel kolektiv GT22 pod vodstvom 
Fundacije SON:da, ki bo v sklopu programa navogaluGT22 ponudil pestro in raznovrstno ponudbo dogajanja za 
vse okuse. Obiskovalci se bodo lahko udeležili Underground pingpong turnirja, pobrskali skozi simpatične stojnice 
Bolšjaka z Ropotarnico pod geslom "Paša za oči, preteklost na stojnicah!", obeležili Zaključek kolesarske parade 
in otvoritev stojala za kolesa, si ogledali lutkovno predstavo Sadne zgodbe in glasbeni performans Posadkanje v 
produkciji Inkubatorja Moment ter bogat nabor kratkih plesnih filmov v produkciji KUD Center Plesa. Sodelovali 
bodo lahko v pravi »Street art« intervenciji, si nabrali novih moči na chillout navogaluGT22 ali pa večer preživeli 
ob odličnih filmih v sklopu Udarnik004@BlackBoxGT22. V sklopu Mišnice GT22 bo od 26. junija naprej na ogled 
tudi razstava Apropriacija trenutka, kjer bodo razstavljene izbrane fotografije študentov fotografije na Akademiji 
za likovno umetnost in oblikovanje Univerze v Ljubljani. Povrhu si bo v Fotomuzeju Modrinjak mogoče ogledati 
tudi največjo slovensko zasebno zbirko fotografije in fotografske tehnologije 20. stoletja. V sklopu programa 
navogaluGT22 bodo GT 22, Združenje EPEKA, socialno podjetje in Romani kafenava ob 70. obletnici konca II. 
svetovne vojne priredili tudi simbolično odstranitev napisa Cigani raus, ki že nekaj mesecev krasi zadnji vhod v GT 
22, dogajanje pa pospremili z romsko glasbo in kulinariko. 

Bogat večerni program srednješolskega in študentskega filma na prizorišču Tkalka bodo dodatno popestrile še 
popoldanske dejavnosti na omenjenem prizorišču. Tako bo 27. junija in 1. julija ob 20. uri pod imenom Socialno 
podjetništvo: »Kaj te to je?« mogoče na humorno obarvan način spoznati osnove socialnega podjetništva v 
izvedbi Združenja slovenski forum socialnega podjetništva. 29. in 30. junija bosta Fundacija za izboljšanje 
zaposlitvenih možnosti PRIZMA in Eim, Center razvoja človeških virov izvedla delavnico kreativnih izzivov 
Aktiviraj ustvarjalnost – rešuj nenavadne izzive, 2. julija pa bo ob 18. uri potekala predstavitev Zadruge Konopko. 
Udeleženci slednje bodo spoznali možnosti rabe konopljinega eteričnega olja, se seznanili z rabo konopljinih 
vlaken ter drobirja v tekstilu in gradbeništvu ter degustirali hrano na bazi industrijske konoplje. Vstop na vse 
omenjene dogodke je brezplačen. 

Nekoliko drugačne vsebine bo ponudila Mednarodna učna konferenca za mlade vodje: Leadership Summer 
School 2015 v soorganizaciji organizacij Bistri um - Zavod za podjetnost mladih, Leadership summer school in 
Mreže idej - Mladi za demokracijo, svobodo in razvoj, v sklopu katerega bo mogoče 5. julija na odprtem dnevu 
mehkih veščin, pod sloganom Lentova extravaganza za osebnostno in karierno rast, prebuditi svojo podjetniško 
žilico ter se 11. julija v Salonu uporabnih umetnosti udeležiti tudi konference Leaders with a purpose. 
 
Prav posebno doživetje bo 27. in 28. junija ponudil Praznik sivke, ki v Starše vabi na aromatično doživetje, polno 
dogodivščin in zanimivih vsebin za vse generacije. Imetniki Lente bodo lahko vstopnice za dogodek kupili po 
polovični ceni. 


