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Kultura živi,
kljub zaprtim dvoranam, kljub omejitvam in pravilom, ki se spreminjajo iz dneva v 
dan. Kljub malodušju, ki je zajelo mnoge. Kljub kaotičnosti in negotovosti, ki smo jima 
podvrženi vsi. Kljub katastrofalni situaciji, ki je doletela zavode, nevladne inštitucije, 
umetnike, pa tudi vse podporne aktivnosti kulturnih dogajanj, vse lučkarje, tonce, 
odrske delavce, ki preživijo predvsem od dela na trgu, na katere se ne spomni nihče; 
kljub vsemu se nismo predali.

Kultura živi! Naša istoimenska akcija, s katero smo 
se zavezali k iskanju novih poti ustvarjalnosti, 
takšnih, ki bi tudi v času krize in popolne zausta
vitve javnega življenja omogočale izpolnjevanje 
našega poslanstva, je obrodila sadove. Iskali in 
našli smo rešitve, s katerimi tudi v zaostrenih po
gojih delovanja kulturnemu sektorju omogočamo 
pogoje za ustvarjanje, vam, spoštovani obiskoval
ci, pa dostop do kulturnih prireditev. Na temeljih 
dolgoletnih izkušenj, s skoraj že pregovorno spo
sobnostjo naglega prilagajanja razmeram in raz
mišljanja izven običajnih okvirjev, z inovativnostjo, 
pospremljeno z veliko mero optimizma in entuzi
azma, smo v letu 2020, ne da bi obupano čakali, da 
kriza mine, izvedli 1466 dogodkov z obiskovalci, tri 
festivale in zasnovali novo gledališče, ki je zaži
velo z odmevno premiero. Preko socialnih omrežij 
smo glasbene sladokusce razvajali z vrhunskimi 
glasbenimi seti, ki jih je spretno krmaril legendar
ni Milan Latin Muso, v seriji Bis z ljubitelji klasike 
obujali spomine na nepozabne koncerte klasične 
glasbe, v Klubu Narodnega doma pa poklepetali o 
svojih glasbenih okusih. Predvsem pa smo ma
lone iz nič ustvarili in zagnali produkcijo kulturnih 
dogodkov za digitalna okolja – koncerte, prireditve 
za otroke in mladino ter lutkovne in gledališke 
predstave. In z 48 izvedenimi online dogodki smo 
dosegli več kot 285.000 ogledov.
Vse našteto dokazuje, da naš slogan ni zgolj črka 
na papirju. V Narodnem domu Maribor kultura 
resnično živi. Tu vse brbota od ustvarjalne energi
je. Resda jo lahko zaenkrat začutite zgolj z varne 
razdalje, a prav kmalu bodo zaživeli tudi programi, 
ki jih snujemo za čas, ko bomo lahko znova odprli 

vrata naših dvoran, po mestu pa postavili odre in 
mu tako spet povrnili utrip, ki ga – v to sem prepri
čan – letos še toliko bolj pogrešamo.
Morda se ob čakanju na ta trenutek zdi, da dne
vi tečejo prepočasi. A tu je že februar in z njim 
Prešernov dan. Bojda smo edini narod, ki je kulturi 
namenil državni praznik. Prav je tako. Prav je, da 
nagradimo vrhunske dosežke umetniških ustvar
jalcev. Prav je, da se jim poklonimo z državno 
proslavo. Prav je, da prisluhnemo svarilnim in 
mnogokrat vizionarskim besedam svečanih govor
nikov. Prav je tudi, da enako spoštovanje, ki ga ta 

dan izkažemo umetnosti in umetnikom, izkažemo 
tudi vsem tistim, ki v zakulisju skrbijo, da umetniš
ke stvaritve najdejo pot do gledalcev ter na odrih 
ali galerijah zažarijo v pravi luči. In še bolj prav je, 
da dela vseh omenjenih ne slavimo in podpiramo 
le 8. februarja, temveč sleherni dan v letu. Le tako 
bo kultura (pre)živela tudi v mesecih in letih, ki so 
pred nami.
Iskrene čestitke ob kulturnem prazniku. Naj nas 
popelje v ustvarjalno, kulture polno pomlad.

Vladimir Rukavina Gogo,  
direktor Narodnega doma Maribor

Zadnji ulov

Umetnikov pogum
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Koncerti na turnu
Najmanjše in najbolj nenavadno kon
certno prizorišče v mestu smo kot prvi 
v Sloveniji vzpostavili kmalu po prvi 
ustavitvi javnega življenja.

»Ne vem, kaj naj rečem – kot vsak glasbenik 
sem tudi jaz vesel vsakega nastopa. Še posebej 

v času, ko so koncerti redkost in je toliko lepše, 
ko te prireditelji sami pokličejo in povabijo. In to 
celo dvakrat. Prvič na Turn, drugič v Awwwditorij. 
Da sem bil v obeh primerih »forfarer«, neke vrste 
poskusni zajček, si štejem v čast. Čeprav sem v 
prvem primeru igral z vetrom, ki me je na trenutke 
preglasil in so po drugem koncertu v Awwwditoriju 
spoznali, da se 360-stopinjska kamera v 
dvorani ne obnese, je bil to le del ustvarjalnega 
procesa. Iskanje najboljšega. Za to smo se vsi, 
ekipa Narodnega doma Maribor in nastopajoči, 
maksimalno potrudili. Se vidimo na Lentu!«

Marko Grobler, glasbenik

Že prvi digitalni koncert si je ogledalo več kot 
2000 gledalcev.

Muso rides again
Milan Latin Muso, siva (dobesedno) 
eminenca mariborske glasbene scene je 
med 24. aprilom in 29. majem petkova 
srečanja v živo na Facebooku oplemeni
til z glasbenimi poslasticami iz reperto
arja Festivala Lent.

Milan Latin  Muso

»Kultura je tista, h kateri se zatekamo, ko 
potrebujemo tolažbo, inspiracijo, odgovore. 

Vedeli smo, da je naša dolžnost kulturo zdaj bolj 
kot kadarkoli prej približati ljudem in vesela sem, 
da nam je to uspelo. Minute, ki smo si jih vsak na 
svojem kavču delili ob spremljanju kulturnega 
programa, so bile brezskrbne. Za mnoge so bile 

to minute uspešnega premagovanja občutkov 
osamljenosti, izoliranosti, nepripadnosti. Srčni 
komentarji gledalcev so krajšali razdalje med nami 
in prepričana sem, da so ogreli prenekatero srce. 
Prepričana pa zato, ker vsaj meni so ga.«

Teja Osterc, strokovna sodelavka  
za digitalni marketing

V pretanjenih zvočnih atmosferah, ki jih je 
legenadarni kreator izvirnih glasbenih svetov 
pripravil za srečanja na Facebooku, so uživali 
tako glasbeni sladokusci kot tudi tisti, ki bodo 
to šele postali.

Teater na kulnu
Preizpraševanje, kakšne priredit ve je v 
teh negotovih časih smotrno načrtovati, 
da bi našle pot do občinstva, je botrova
lo nastanku novega gledališča.

Svet’ večer

»Če ne bi bilo Teatra na kulnu, Nataše Barbare 
Gračner in Vlada Novaka, bi bil lani ob edino 

živo izkušnjo delanja teatra. Saj sem pripravljal 
stvari ob računalniku, a to ni to. Z Natašo in Vladom 
ter publiko, ki nas je prišla gledat v Mariboru in 
na gostovanjih, sem začutil: potrebujemo se – v 
živo! Občinstvo nas in mi njih. V bistvu hvala za to 
globoko izkušnjo. Veselim se vsega, kar še pride. 
Srečno, Teater na kulnu in Narodni dom Maribor v 
času p. k. š., po koronskem štetju.«

Samo M. Strelec, režiser

Oviram in omejitvam navkljub so si predstavo 
Svetʼ večer v živo ogledali tudi na treh 
gostovanjih po Sloveniji, v živo pa smo jo 
prenašali tudi v okviru cikla Awwwditorij. Tako 
je naše gledališče živelo tudi takrat, ko so 
dvorane samevale.

Festival Lent
Festival Lent 2020 je bil v marsičem 
prelomen. Lentali smo odgovorno, a nič 
manj prijetno. Lentali smo, da mestu, 
ohromljenem od pandemije, povrnemo 
utrip. Dokazali smo, da kulturne prire
ditve lahko potekajo brez tveganja za 
zdravje, da prireditelji in obiskovalci 
znamo ter zmoremo delovati odgovorno 
in v dobro skupnosti.

Jurčkov oder

»Samo za Festival Lent smo spisali več kot 30 vlog, 
kar pomeni več kot 500 strani, na katerih smo po-
jasnjevali načine izvedb in utemeljevali naše ukre-
pe, s katerimi smo zagotovili varnost za obiskoval-
ce, nastopajoče in tudi zaposlene. Do potankosti 
smo predvideli vse dogajanje na številnih prizori-
ščih, od smeri gibanja in posedanja obiskovalcev 
do higienskih ukrepov. Da nam je uspelo, da smo 
dobro predvideli vse situacije in zadostili vsem 
predpisom ter tako ustvarjalcem in obiskovalcem 
omogočili, da so na Festivalu Lent ustvarjali in uži-
vali brez ogrožanja svojega zdravja, so nam potrdi-
li tudi redni in strogi inšpekcijski nadzori. Načrti s 
pravili in pogoji za varno prirejanje in obiskovanje 
kulturnih dogodkov, ki smo jih ustvarili skupaj s 
strokovnjaki in ob tesnem sodelovanju z NIJZ, so 
pravzaprav pionirsko delo, v veliko pomoč priredi-
teljem dogodkov po vsej Sloveniji. Zato smo lahko 
upravičeno ponosni. Predvsem pa smo ponosni, ker 
nam je kot prvim uspelo, kar se je marsikomu zdelo 
nemogoče: varno in uspešno smo izvedli prvi velik 
poletni festival v državi ter dokazali, da je mogo-
če tudi v zaostrenih pogojih izvajati in obiskovati 
kulturne prireditve brez zdravstvenih tveganj.«

Stanka Osterc, strokovna sodelavka 
za kadrovske in pravne zadeve

Kako zelo smo potrebovali Festival Lent 2020 
je pokazalo tudi zanimanje za vstopnice. Za 
koncert Siddharte so pošle v pičlih 43 minutah, 
za nastop Tadeja Toša pa v šestih urah. 
Otvoritev Folkarta in predstavo Svet’ večer 
smo razprodali v enem dnevu, razprodana je 
bila tudi monokomedija Erotika po Emeršiču 
ter koncerti zasedb Dan D, Terra Pop, Koala 
Voice/MRFY in Vlada Kreslina.

Art kamp
Najbolj priljubljeno poletno dogajanje 
v mestu je kot festival radovednosti in 
ustvarjalnosti seveda znalo poiskati in 
najti nove možnosti za sproščeno ter 
varno druženje v mestnem parku.

Ariel Vei in Vasko Atanasovski
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»Izvedba 13. Art kampa je bila res posebna. Tako 
kot Festival Lent je Art kamp potekal koncem 

avgusta, z manjšim Poletnim Art kampom pa smo 
previdno pričeli že julija. Tako smo lahko v parku 
osem vikendov preizkušali čim bolj varno izvedbo 
vseh raznolikih vsebin, za katere so veljale tudi 
različne omejitve. Uspelo nam je izvesti skoraj 
vse zastavljeno. Ob koncu smo na delavnicah, 
koncertih in drugih dogodkih našteli okoli 38.000 
obiskovalcev, uspelo pa nam je tudi ohraniti 
naziv Zero Waste, s katerim Art kamp ponovno 
ostaja zelen festival. Z vsem doseženim smo zelo 
zadovoljni, saj je bilo treba v izvedbo festivala v 
letu 2020 vložiti veliko več dodatnega truda celotne 
ekipe. Hvaležni smo tudi obiskovalcem, da so držali 
z nami, nas podpirali in upoštevali vsa navodila.

Urška Košica, producentka Art Kampa

Art kamp in Poletni Art kamp sta ponudila 
več kot 900 delavnic in drugih aktivnosti, ki 
so pritegnile več kot 22.000 obiskovalcev, 
ocenjujemo pa, da se je vseh prireditev in 
dogodkov skupaj udeležilo okoli 38.000 
obiskovalcvev.

Festival Maribor
Tudi ljubitelji klasične glasbe v letu 2020 
niso ostali brez vrhunskih doživetij. Fes
tival Maribor je tudi tokrat uspel pri
peljati nekaj najbolj cenjenih in iskanih 
izvajalcev na svetu ta hip.

Orkester mobilnih telefonov

»Izzivi, ki jih je pri organizaciji koncertov 
prineslo »koronsko« leto, so bili podobni, 

recimo temu tako, najhujši nočni mori koncertnega 
prireditelja na deseto potenco. Vse težave, ki si 
jih lahko pri pripravi koncerta zamislimo, so se 
nakopičile naenkrat, nato so se iz dneva v dan še 
spreminjale in terjale hitre ter ustvarjalne odzive. 
Ali tuji glasbeniki lahko pripotujejo v Slovenijo? Če 
lahko, pod kakšnimi pogoji? Za koliko obiskovalcev 
lahko igramo in ali sploh lahko izvedemo koncert? 
Za kaj vse moramo poskrbeti? Ko se je pripetilo, 
da kateri od glasbenikov ni mogel pripotovati v 
Maribor, smo poiskali novo rešitev in smo se kljub 
vsem zapletom potrudili ponuditi kakovostne 
ter zanimive koncerte. Čutili smo potrebo po 
neprekinjenem stiku z občinstvom, enako kot 
glasbeniki, ki so nesebično pokazali, da je tudi 
zanje nastop za občinstvo prioriteta. Ponudili so 
najboljše in ostali fleksibilni tudi takrat, ko je to 
zahtevalo veliko požrtvovalnosti in napora. Prav to 
je najboljša nagrada za ves trud – vsemu navkljub 
še en uspel koncert in očitno hvaležno občinstvo. 
Za vsak tak uspeh sem izredno hvaležna.«

Barbara Švrljuga Hergovich,  
vodja Festivala Maribor

Čeprav so zaostreni ukrepi terjali nemalo 
dodatnih naporov tudi od izvajalcev, saj 
so zaradi pravil, ukrepov ter razredčenega 
sedežnega reda v dvoranah nekatere koncerte 
izvedli tudi dvakrat v istem večeru, je Festival 
Maribor minil brez zapletov. Niti en sam 
koncert ni bil črtan, niti ena vstopnica vrnjena.

Pestro in uspešno – 
kljub vsemu.
Kljub ukrepom za zajezitev širjenja 
virusa, ki so za lep del sezone zaprli 
vrata naših dvoran, smo uspeli izvesti 
lepo število dogodkov, ki ste si jih lah
ko ogledali v živo. Korona gor ali dol, 
dogajanje je bilo pestro. Intenzivna 
komunikacija nas je še tesneje povezala 
z vami, spoštovani abonenti in zvesto 
občinstvo. Z veliko mero razumevanja 
ste sprejeli prilagajanja urnikov in nagle 
spremembe terminov, nam ostali zvesti 
in nas s pohvalami ter prijaznimi bese
dami spodbujali pri naših naporih, da 
kulturo ohranjamo živo. 
Iskrena hvala!

Koncerti v parku – Godba Ruše

»Ta čas je kulturi nenaklonjen in da smo v 
letu 2020 uspeli izvesti lepo število kulturnih 

dogodkov ter celo tri festivale, gre zahvala tudi 
našim zvestim sponzorjem in donatorjem. Iskreno 
smo vam hvaležni za vaš doprinos, trud in čas. 
Z vašo podporo ste omogočili, da smo lahko 
vzdrževali kontinuiteto kulturnega dogajanja. Na 
ulice, v dvorane in v domove smo z vašo pomočjo 
lahko prenesli za ta čas še kako zaželeno dobro 
voljo, pozitivno energijo in predvsem upanje, kar 
zdaj vsi najbolj potrebujemo. Vsaj za hip smo 
marsikomu pomagali premostiti zaskrbljenost in 
malodušje. Hvala, da ste pripomogli k izpeljavi 
dogodkov, ki so bili v preteklem letu nekaj 
posebnega, drugačnega, a zato še posebej 
nepozabni. Prav zato ste pri vseh, ki smo na teh 
dogodkih uživali, pustili poseben pečat.

Mojca Pušnik, vodja marketinga

Čeprav smo bili primorani za več mesecev 
zapreti vrata naših dvoran, smo v letu 2020 
uspeli izvesti 1466 prireditev, ki ste si jih lahko 
ogledali v živo, na njih pa našteli več kot 67.000 
obiskovalcev.

Vilinsko mesto
Vilinci in vilinke so sklenili, da bodo ti 
čudni časi še vedno čudežni. Ker se lah
ko družimo in povezujemo tudi drugače.

Madame Brumowski 

»Je festival brez obiskovalcev še sploh festival? 
Seveda je, sploh, če je to festival Vilinsko 

mesto, kjer sta domišljija in dobra volja osnovno 
menjalno sredstvo. V letu 2020 smo improvizirali na 
veliko in dogodke digitalizirali, in glede na odzive 
– z odliko. Obiskovalci so postali uporabniki in z 
negotovostjo smo pričakovali odzive. Hvala vsem, 
ki ste nas pohvalili ter nam sporočili tudi kakšne 
nove ideje; očitno nam je uspelo. Se pa seveda 
strinjamo: nič ne more nadomestiti druženja v živo, 
zato vas že nestrpno pričakujemo tako na rednih 
dogodkih Vetrinjskega dvora kot tudi naslednjem 
festivalu Vilinsko mesto.«

Marko Brumen, producent Vilinskega mesta

V letu, ko je korona skoraj popolnoma 
ustavila delovanje kulturnega sektorja, smo v 
Narodnem domu Maribor za nastope na naših 
dogodkih (tako digitalnih, kot dogodkih z živo 
publiko) angažirali več kot 2000 umetniških 
izvajalcev.

INFORMACIJE
INFORMACIJSKA PISARNA NARODNEGA DOMA MARIBOR

 Informacijska pisarna Narodnega doma 
Maribor je do nadaljnjega zaprta. Za vsa 
dodatna pojasnila in vprašanja smo vam 
na voljo med ponedeljkom in petkom, 
med 10. in 13. uro na

  031 479 000

 vstopnice@ndmb.si

Pridržujemo si pravico do spremembe 
programa. Vse morebitne spremembe bomo 
objavili na spletni strani Narodnega doma 
Maribor www.nd-mb.si, družbenih omrežjih 
in časniku Večer.
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MESTU
dajemo UTRIP

AWWWDITORIJ
Eden naših najuspešnejših in 
najodmevnejših podvigov koronskega 
leta je pokazal, da zmoremo in znamo 
ponuditi tudi kvalitetno digitalno 
produkcijo. Vse prireditve Awwwditorija 
pa so bile brezplačne, za vstop je bil 
potreben zgolj klik z miško.

»Res je, da nam glasbenikom največjo inspiracijo 
in energijo daje stik s publiko, ko nastopamo v 

živo. A ko se (čeprav le virtualno) povežeš z več kot 
50.000 poslušalci po vsem svetu, kolikor jih je najin 
koncert spremljalo v živo, je občutek enkraten. Zdaj 
je to prav posebno energijo, ki sva jo z Evgenyjem 
začutila na tem koncertu, z nama delilo že več kot 
80.000 ljudi. Hvala vsem za pohvale in lepe misli; 
in hvala Narodnem domu Maribor za povabilo in 
priložnost, da smo lahko bili v živo skupaj tudi v 
času, ko moramo biti narazen.«

Luka Šulić, glasbenik

Spoštovano občinstvo,
dobrodošli v Narodnem domu, oziroma hvala, da ste Narodni dom 
spustili v svoj dom. O tem, kakšno leto je za nami – podobno pa 
tudi najverjetneje pred nami, ni potrebno izgubljati besed – 
spoznali smo nove besede in njih posledice.
Spomladansko zaprtje smo preživeli ob izdatni pomoči narave, 
malo nas je discipliniral tudi strah – in tako se je pogumna 
ekipa Narodnega doma Maribor odločila, da prebije led soci
alne distance ter ga preoblikuje v varno in kulturno druženje 
ob zabavnem programu. Ponosen sem, da sem imel priložnost 
sodelovati v tem pionirskem podvigu, ko smo zaradi velikega 
interesa občinstva in zmanjšane kapacitete dvorane izvedli 11 
nastopov, s katerimi smo, simbolično, otvorili tudi Festival Lent.
Preden sem stopil na oder, sem se po dvomesečni pavzi spraše
val, ali še sploh znam in zmorem, glede na to, da socialna distanca 
ljudi tudi utiša, humor in smeh pa sta bolj glasni dejavnosti – in je 
šlo. Povezali smo se v želji, da na aktualno situacijo pogledamo z dis
tance in razbremenjeno, neobremenjeno. Užival sem v svojem delu, če lah
ko tako rečem, ponovno dovoljeno združevanje ljudi mi je dalo krila, inspiriran 
sem bil na vsakem koraku in dihal sem s polnimi pljuči. Vavčerja nisem izkoristil.
Pogosto sem, kar tako, svobodno in brez premisleka rekel, da se spet vidimo maja prihodnje leto – in 
smejali smo se, hahahahaha.
Vmes nam je država večkrat jasno povedala in pokazala, kaj si misli o umetnosti in kulturi, takšni časi 
so, politika je ogledalo nas samih, niso oni tisti, temveč smo to mi.
Prišla je jesen, ni trajalo dolgo, in smo ponovili vajo, za 14 dni, so rekli, bolj dramatično; najboljši v 
spomladanskem smo postali najslabši v jesenskem delu, zato smo spet zaprli – kaj in kako, to pa se je 
iz dneva v dan spreminjalo – in v naravi je tema nadvladovala svetlobo, hlad je objel toplino.
Kaj bomo?
Sam spadam v tisto kategorijo »lenuhov«, ki jih troli štejejo med družbene zajedalce, tako da so me 
delegirali v prvo bojno kavč linijo, postal sem kavč komandos, prepričan sem bil, da ne bom preživel, 
da se mi bo zmešalo, da bom posegel po steklenici; še nikoli se mi ni zgodilo, da pol oktobra, ves no
vember in decembra ne bi delal nič – mislim, »nič« pomeni, da nisem mogel opravljati svojega dela, 
moje delo je na odru.
Kavč na ukaz ni tako mehak in udoben, kakor kavč po želji; v trgovinah in na testiranjih pa gneča.
Zazvonil je telefon, komajda sem se priplazil do njega, zaležan, neobrit in v trenirki – klic iz Narodne
ga doma Maribor. Pogumni bratje in sestre se niso dali, temveč so na polno ustvarjali Awwwditorij, 
spletne prenose kulturnih vsebin na tehnično zavidljivem nivoju – in povabljen sem bil k sodelovanju.
Program v prazno dvorano, komedija brez smeha – humor na suho? Pa kaak? Ja nič, ni jokanja, nekaj si 
bo treba izmislit, migajmo, plavajmo, gremo.
Ob odlični organizaciji Narodnega doma Maribor ter tehnični podpori Soundbiroja smo pripravili pet 
večernih nastopov, ki smo jih prenašali v živo na spletu, videlo jih je približno 65.000 gledalcev, kar 
pomeni – in to je največ vredno – da smo, kljub prepovedanemu združevanju, policijski uri ter pre
povedi prehajanja med občinami, uspeli stkati nevidno mrežo dobre volje; vsak s svojega kavča smo 
gradili most med temo in svetlobo, s komedijo »na suho«.
Sporočili smo si, da nam je mar, da nam druženje pomeni, da ga pogrešamo ter da lahko računamo 
drug z drugim, ko bomo splezali na zeleno vejo in bo dovoljeno združevanje, morebiti tudi po 21. uri in 
v drugi občini.

Tadej Toš, igralec

Našo virtualno dvorano je obiskalo več kot 
235.000 gledalcev.

Na odru Awwwditorija smo gostili 
92 ustvarjalcev.

Med nastopom Luke Šulića in Evgenyja 
Gencheva ste nam, poleg Slovenije, lepe želje 
in prisrčne pozdrave pošiljali še iz 25 držav; več 
kot 1.700 se vas je oglasilo s komentarji, več 
kot 8.700 pa vas je dolgo pričakovan koncert 
nagradilo z všečki. Da ste med koncertom 
resnično uživali, dokazuje številka, da vas 
je več kot 800 delilo posnetek koncerta med 
svoje virtualne prijatelje.
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Luka Šulić

Klemen Slakonja z bendom


