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Festival Lent 2015 – Lentamo naprej 
Med 26. junijem in 11. julijem bo Maribor ponovno zablestel v svoji najlepši podobi. Obrežje reke Drave in 
mestne ulice bodo zaživele v vrvežu svetlobe, smeha in glasbe. V mestu se bo odvil že 23. Festival Lent, ki bo 
vsakdanjik štajerske prestolnice za šestnajst dni obogatil z obilico raznovrstnih, predvsem kulturnih dogodkov 
ter obiskovalcem ponudil nešteto možnosti druženja, zabave ter ustvarjanja.  

Kljub številnim izzivom in preprekam, pred katerimi smo se znašli Maribor in Mariborčani, verjamemo, da si 
mesto zasluži kulturno ponudbo in utrip velikih evropskih prestolnic, četudi zgolj za nekaj dni. Za prebivalce 
našega mesta in številne goste od drugod smo zato tudi letos pripravili kvaliteten in raznolik program, podprt 
z dvema desetletjema izkušenj, truda in predanosti. 

Festival Lent je zagotovo eden najbolj prepoznavnih dogodkov v Mariboru ter Sloveniji. Je zgodba o 
samorastniškem uspehu in kakovosti, četudi ga danes številni jemljejo kot samoumevnega. Prav zato letos 
še posebej ostajamo zvesti našim začetkom in ideji, ki je definirala rojstvo največjega festivala v Sloveniji – 
obiskovalcem ponuditi vrhunske, a vsem dostopne kulturne vsebine. To je bila tudi vodilna ideja, ob kateri 
smo prišli do sprememb in rešitev, ki so nam jih narekovale nove okoliščine. 

Nazaj k začetkom 

Letošnji festival, tudi zaradi zapletov okoli financiranja, doživlja spremembe in prinaša novosti, s katerimi ga 
prilagajamo tako neprizanesljivemu času, kot tudi željam obiskovalcev. Kljub občutno zmanjšanemu 
finančnemu vložku Mestne občine Maribor in krčenju finančnih sredstev s strani Ministrstva za kulturo RS, 
bo Festival Lent tudi letos s 16-dnevnim programom poskrbel za obilico dobre glasbe, umetniških izvedb 
različnih zvrsti ter pestro dogajanje za obiskovalce vseh okusov in starosti. 

Ker težki časi terjajo sprejemanje težkih odločitev, smo bili v letošnjem letu prisiljeni sprejeti najtežjo – 
odpovedati se simbolu Festivala Lent, plavajočemu odru na Dravi. Odločitev o odpovedi tega prizorišča je bila 
vse prej kot lahka, vendar smo jo zastavili kot ustvarjalni izziv in na isti lokaciji ustvarili novo prizorišče z 
drugačnim programskim konceptom. 

Po dveh desetletjih tako ob Vodnem stolpu velike tribune ne bodo več zaključevale znamenitega plavajočega 
odra, temveč bo obiskovalce na novi lokaciji – ploščadi ob stolpu – pričakal prenovljen in povečan Jurčkov 
oder, na katerem bodo nastopili številni domači in tuji glasbeniki. S tem se vračamo na sam začetek zgodbe 
Festivala Lent, v čas ko sta se oblikovala njegova duša in poslanstvo. Odločitev ni bila enostavna, žal pa smo 
lahko le tako ohranili raznovrstnost in kakovost programov. 

Čeprav se poslavljamo od kultnega prizorišča, ohranjamo tradicijo njegovih programskih presežkov. Festival 
Lent bo tako v mesto pod Pohorje ponovno pripeljal številne mednarodno uveljavljene umetnike, ki jih bo 
mogoče spremljati na programsko prenovljenem odru Minoriti, kjer se bodo zvrstili tudi nekateri izmed 
vrhuncev letošnjega dogajanja.  
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Korak za korakom 

Pričetka festivala tako ne bo zaznamovala eksplozija dogodkov, temveč bomo vzdušje gradili postopoma. 
Uvodni dnevi, še pred pričetkom festivala, bodo v znamenju Odprte plesne scene, uradni pričetek festivala 
pa bo naznanila plesna predstava Sezona lova na Minoritih. Sledi pričetek Art kampa, ki nas bo uvedel v čas 
folklornega barvitega plesa in pesmi tradicionalnega Folkarta. Slednji se bo letos odvijal tudi v SNG Maribor. 

Z dnevi se bo dogajanje počasi stopnjevalo in širilo na preostala prizorišča ter prvi vrhunec doseglo z drugim 
vikendom, ko bo zaživela promenada na Lentu z gostinsko ponudbo, v soju žarometov pa zažareli tudi Jurčkov 
in Večerov oder, Mladinin oder, SladoLent, Sodni stolp, Vetrinjski dvor, Salon glasbenih umetnikov v 
dvorani Union ter center mesta z Živimi dvorišči in Uličnim gledališčem. Za dva dni, žal za več ni sredstev, 
bomo oder postavili tudi na Trgu Leona Štuklja. 

 

Skupaj v poletje 

Festival Lent je znan tudi po tem, da združuje kulturni potencial v mestu. Vse bolj pomembno vlogo pri 
soustvarjanju festivala dobivajo tudi ostali mestni akterji, predvsem nevladne organizacije, ki s kvaliteto 
svojih vsebin tudi sicer bogatijo življenje v mestu. 

Povezovanje umetniških in organizacijskih potencialov našega mesta je namreč temelj za uspešen dolgoročen 
kulturni, turistični in nenazadnje gospodarski razvoj, zato bo Festival Lent tudi v prihodnje gojil tovrstno 
sodelovanje. Tako v letošnjem letu v redni program uvajamo novo prizorišče Salon uporabnih umetnosti v 
prostorih nekdanjega Casinoja Maribor. S programom Živa Dvorišča v organizaciji društva Hiša! in v 
sodelovanju z lokalnimi kulturnimi organizacijami, prebivalci in obrtniki letos oživljamo zaspano Koroško 
ulico, navezujemo sodelovanje s skupnostnim razvojnim centrom Tkalka, »after zabave« na Minoritskem 
odru sooblikujeta združenje Vinilija in Gramofonoteka, nekatere druge vsebine in programi pa se še vedno 
razvijajo. Brez nevladnih organizacij seveda tudi Art Kamp ne bi bil kar je, saj jih bo letos pri izvedbi programa 
sodelovalo kar okrog 100. Prav tako tudi letos ponujamo možnost uvrstiti se v spremljevalni program festivala 
vsem kakovostnim kulturnim dogodkom, ki se bodo odvijali v mestu v času. Festivala. 

 

Pestrost izbire 

Kaj torej pričakovati od letošnjega Festivala Lent? Obilico zabave, odlične glasbe, nepozabnih trenutkov, 
gastronomskih užitkov, odkrivanja skritih kotičkov mesta in seveda neprespanih, preplesanih noči. Tudi letos 
bomo v mestu pod Pohorjem gostili številne odmevne glasbene izvajalce, dih jemajoče plesne in gledališke 
predstave, čarobne ulične gledališčnike ter njihove »odštekane« ideje in veliko drugih dogodkov za vse 
starosti in okuse. Ljubitelji odrskih umetnosti bodo na svoj račun prišli tudi s komično grozljivko Drakula, 
plesni navdušenci potešili apetit po gibalni umetnosti z Odprto plesno sceno, medtem ko lahko smeha željni 
pričakujejo odličen odrski humor v sklopu komedij na Minoritih ter v Vetrinjskem dvoru.  
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Osrednja umetniška zvrst festivala še naprej ostaja kakovostna glasba. Festival bo tako med drugim gostil 
odmevna mednarodna imena kot ameriška jazz-fusion kitarista Al Di Meola in Bill Frisell, brazilska naveza 
Bossa Negra in Hamilton de Hollanda, južnoafriški trobentač Hugh Masekela in mednarodni elektro-tango 
trojec Plaza Francia, v katerem igrata dva člana odmevnega Gotan Projecta. In ker Festivala Lent ni brez 
krepke »after zabave«, bodo na čudovitem prizorišču pod Minoritskim odrom, do zgodnjega jutra skrbeli 
predvsem elektronski in drugi ritmi. 

Večerov oder je in ostaja osrednje prizorišče za rokerje in druge novodobne glasbene navdušence, kjer bo 
letos mogoče doživeti nepozabne nastope blues pevke Ane Popović, srbskih rokerjev Riblja Čorba in divjanje 
zagrebških punkerjev Hladno pivo. Mlajše generacije pa bodo lahko v sodobni urbani glasbi uživale na 
Mladininem odru, ki ponuja jagodni izbor najboljših obetavnih mladih bendov in DJev ter uveljavljenih 
alternativnih glasbenikov. Ljubitelji klasične glasbe bodo uživali v koncertih Salona glasbenih umetnikov v 
dvorani Union. 

Ob tem seveda ne smemo pozabiti na razgiban glasbeni program, ki se bo odvijala v Sodnem Stolpu, obilico 
vsebin za mlade in najmlajše na Art kampu in največji kulinarični festival ulične hrane v Sloveniji – SladoLent. 
Mariborski vsakdanjik bodo popestrili še mnogi drugi dogodki in tak oposkrbeli, da bodo popoldanske in 
večerne urice še prehitro minile. Tudi Športni Lent se bo odvijal ves čas festivala. 

 

Žepu prijazen festival 

Mnogim spremembam navkljub se Festival Lent nekaterim načelom ne želi odpovedati. Temeljno vodilo 
ostaja možnost ponuditi obiskovalcem vrhunski program po izjemno sprejemljivih cenah. Enotna festivalska 
vstopnica - Lenta bo omogočala obisk bogate ponudbe letošnjega festivala po za žep prijazni ceni 25 €, 
najhitrejši kupci pa bodo Lento od konca maja do 21. 6. lahko dobili v okviru posebne ponudbe po dodatno 
znižani ceni 20 €. Z Lento v roki bodo obiskovalci imeli dostop do vseh prizorišč in vsebin, za najbolj odmevne 
nastope pa bo – že zaradi omejene kapacitete prizorišč – tudi letos potrebno doplačilo. 

V želji, da bi obiskovalcem festivala ponudili priložnost spoznati tudi preostale lepote mesta, smo se v 
letošnjem letu pričeli povezovati z različnimi lokalnimi ponudniki tovrstnih storitev. Kupcem Lente želimo 
poleg vstopa na festivalska prizorišča omogočiti tudi celovito izkušnjo Maribora in njegove okolice. V 
sodelovanju s podjetjem Marprom bo tako Lenta v času celotnega festivala veljala kot brezplačna avtobusna 
vozovnica, med 3. in 11. julijem pa bodo na voljo tudi dodatne nočne krožne vožnje za vse, ki želijo v 
festivalskem vzdušju uživati pozno v noč. Festivalska vstopnica - Lenta bo nudila tudi nekatere druge 
ugodnosti. 


