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Godalni kvartet Tokio
Godalni kvartet Tokio so pred dobrimi štiridesetimi leti 
ustanovili štirje študentje iz Tokia, ki so študije nadalje-
vali v ZDA na glasbeni šoli Juilliard. Kmalu po formalni 
ustanovitvi kvarteta leta 1969 so glasbeniki zmagali 
na več pomembnih tekmovanjih, sklenili ekskluzivno 
snemalno pogodbo z založbo Deutsche Grammophon 
in pričeli redno nastopati v vodilnih dvoranah po svetu.
Danes spada kvartet med najuglednejše svetovne 
komorne zasedbe, posnel je več kot 40 plošč, od leta 
1976 pa deluje tudi kot rezidenčni kvartet glasbene 
šole Yale. K njihovi vrhunski igri nedvomno mnogo 
prispevajo tudi izjemna glasbila – glasbeniki namreč 
igrajo na t. i. »Paganinijev kvartet«, skupino Stradivari-
jevih godal, na katera je igral slavni virtuoz 19. stoletja, 
Niccolò Paganini.

Filharmonični orkester 
BBC in Sol Gabetta
Filharmonični orkester BBC spada med najboljše 
britanske orkestre. Je del šestčlanske družine BBC-je-
vih zasedb in iz svojega domicila v Manchestru redno 
potuje na obsežne britanske in mednarodne turneje.
Španski dirigent Juanjo Mena je v začetku sezone 
2011/2012 prevzel vodstvo orkestra od svojega pred-
hodnika Gianandrea Nosede.
Zvezda koncertnega večera v Mariboru bo argentinska 
violončelistka rusko-francoskega porekla, Sol Gabet-
ta. Mlada glasbenica nedvomno spada med vodilne 
svetovne violončeliste. Njena uspešna pot se je začela 
z debijem z Dunajskimi filharmoniki in dirigentom 

Valerijem Gergijevim v Luzernu leta 2004, po katerem 
je začela nastopati v velikih koncertnih dvoranah in z 
uglednimi svetovnimi orkestri ter prejela dve nagradi 
echo in nominacijo za grammy. Od nedavnega vodi 
festival »Solsberg« v švicarskem mestu Olsbergu.
Za svoj debi v Mariboru so glasbeniki izbrali romantič-
no prežet spored: Schumannov Koncert za violončelo 
in eno najbolj priljubljenih angleških simfoničnih del, 
Elgarjeve variacije Enigma, v katerih je skladatelj z vari-
acijami skrivnostne teme, ki v skladbi nikoli ne zazveni 
v izvorni podobi, »izrisal« portrete svojih prijateljev.

Crème de  
la crème
Za konec še poslastica: le kdo ne 
pozna glasbenikov v tej all-star 
zasedbi? Ray Anderson je že tri 
desetletja eden izmed najboljših 
pozavnistov sveta, Frank Möbus 
prejema nagrade za izvirno kitarsko 
muziciranje kot po tekočem traku, 
Ernst Glerum je glasbenik leta 2009 
na Nizozemskem, o Hanu Benninku 
pa verjetno ne gre izgubljati besed. 
Večno mladostni 70-letnik je eden 
najpomembnejših bobnarjev vseh 
časov, zasledili ga boste na posnetkih 
z Ericom Dolphyem leta 1964, hkrati 
pa tudi z nizozemskimi punkerji The 
Ex. Če ga še niste videli v živo, ste 
zamudili več kot pol stoletja žive 
jazzovske zgodovine!
Pri nas še najmanj znan je saksofonist 
Paul Van Kemenade, ki je obenem 
vodja zasedbe. Od srede sedemde-
setih let je nabiral izkušnje v afriški 
glasbi, z značilnim, ostrim tonom 
altovskega saksofona, katerega zvok 
je nekje vmes med Maceom Parker-
jem in Johnnyem Hodgesom. S tem 
kvintetom mu je uspelo ustvariti 
povsem edinstveno skupino. Njihov 
album je v reviji Downbeat prejel 
redko podeljenih 5 zvezdic in bil 
izbran med deset albumov leta 2011. 
Bistvo je enostavno: s takšno zased-
bo, s takšnim mojstrstvom, s takšnim 
žarom in s tolikšnim veseljem do 
igranja jazzovske klasike ter peščico 
odličnih avtorskih skladb zvenijo 
nekako – magično. That’s what jazz is 
all about!
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Kaj KjE KDaj:

G L a S B a
DVORaNa UNION
6. koncert »Komornega cikla«

GODaLNI KVaRTET 
TOKIO
torek, 8. maj, 19.30
za IZVEN in abonente

Spored: Joseph Haydn: Godalni kvartet v Es-duru, 
op 76 št. 6, Hob. III:80, Béla Bártok: Godalni kvar-
tet št. 3, SZ 85, Ludwig van Beethoven: Godalni 
kvartet št. 15 v a-molu, op. 132
Cena vstopnic: 14,00 €; 13,00 € – upokojenci; 
11,00 € – invalidi; 8,00 € – mladina
Študentje in imetniki kartic Spar plus imajo pri gotovinskem 
plačilu 20% popusta. Popusti se ne seštevajo!

DVORaNa UNION
7. koncert »Orkestrskega cikla«

FILHaRMONIČNI 
ORKESTER BBC
petek, 11. maj, 19.30
za IZVEN in abonente

Dirigent: Juanjo Mena
Solistka: Sol Gabetta, violončelo
Spored: Franz Schubert: Simfonija št. 8, »Nedokon-
čana«, Robert Schumann: Koncert za violončelo in 
orkester v a-molu, op. 129, Edward Elgar: Variacije 
na izvirno temo za orkester, »Enigma«, op. 36
Cena vstopnic: 30,00 €; 27,00 € – upokojenci;  
24,00 € – invalidi; 18,00 € – mladina
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Generalni pokrovitelj cikla Koproducent cikla

 

MaLI ODER NaRODNEGa DOMa
Jazz v Narodnem domu

GORaN KRMaC »NEXT«
(INa, GER, USa, SLO)
petek, 11. maj, 20.30
za IZVEN

Jan Kus, saksofoni; Rafael Statin, saksofoni; Žiga 
Murko, pozavna; Nils Weinhold, kitara; Sri Hanu-
raga, klavir; Goran Krmac, tuba; Andrej Hočevar, 
bobni

Cena vstopnic: 9,00 €
Študentje in imetniki kartic Spar plus imajo pri gotovinskem 
plačilu 20% popusta. Popusti se ne seštevajo!

Goran Krmac je tubist, ki navdušuje glasbenike in 
poslušalce po Evropi in po svetu. Njegov inštru-
ment zveni tam, kjer ponavadi slišimo bas kitaro 
ali kontrabas. Skupinam, v katerih sodeluje, doda 
poseben pečat in hkrati ohranja vlogo basista. Je 
temelj, na katerem glasba stoji, raste in pleše. V tej 
vlogi se je doslej izkazal s številnimi vodilnimi med-
narodnimi glasbeniki ter povsod požel pohvale in 
vabila k nadaljnjemu sodelovanju. V projektih, pri 
katerih sodeluje, ima vse pogosteje ključno vlogo 
skladatelja in aranžerja. Tako se bo letos predstavil 
tudi s kolektivom NEXT, s katerim pripravlja pole-
tno turnejo, ki bo zaključena septembra s snema-
njem prvega albuma.
Predstavljena bo serija novih kompozicij v duhu 
kolektiva, ki ga odlikuje unikaten pristop na več 
ravneh. Ritem bazira na jazzu in tradicijah različnih 
etničnih skupin. Unikaten kompozicijski pristop 
zahteva maksimalno točnost izvedbe. Z nesebično 
predanostjo, zagonom in spoštovanjem delajo 
člani na vseh nivojih glasbe in tako iz dneva v dan s 
skupinskim delom presegajo svoje omejitve. Kolek-
tiv z lastnimi kompozicijami razvija unikaten jezik 
v ritmu, melodiji in harmoniji. Ta sveža energija ga 
uvršča med gonilne sile glasbenega razvoja.

MaLI ODER NaRODNEGa DOMa
Jazz v Narodnem domu

aNDERSON, VaN 
KEMENaDE, MÖBUS, 
GLERUM, BENNINK
(USa, NED, GER)
četrtek, 24. maj, 20.30
za IZVEN

Ray Anderson, pozavna; Paul van Kemenade, alt 
saksofon; Frank Möbus, kitara; Ernst Glerum, kon-
trabas; Han Bennink, bobni
Cena vstopnic: 9,00 €
Študentje in imetniki kartic Spar plus imajo pri gotovinskem 
plačilu 20% popusta. Popusti se ne seštevajo!

PaVILjON MESTNEGa PaRKa
Promenadni koncerti
Vstopnine ni!

PIHaLNI ORKESTER 
PODLEHNIK
nedelja, 13. maj, 11.00
Dirigent: Milan Feguš

KULTURNO DRUŠTVO 
PIHaLNI ORKESTER 
SVOBODa MaRIBOR IN 
DUPLEŠKE MaŽORETKE
nedelja, 20. maj, 11.00
Dirigent: Srečko Kovačič
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DUPLEŠKI TaMBURaŠI
nedelja, 27. maj, 11.00
Dirigent: Marjan Golob

VELIKa DVORaNa NaRODNEGa DOMa
Koncert

SVETI ZVOK TIBETa  
– GYUTO MENIHI
ponedeljek, 14. maj, 19.00
za IZVEN
Organizator: Društvo popotnikov Vagant
Cena vstopnic: 12,00 €, (prodaja: Eventim, Društvo 
popotnikov Vagant in uro pred predstavo)

Gyuto menihi iz Tibeta so znani po izvajanju 
tradicionalne, edinstvene oblike harmoničnega 
petja, pri katerem vsak od menihov poje akord, 
ki hkrati vsebuje dva ali tri glasove. Te, skoraj 
nadzemske zvoke je moč primerjati z odmeva-
njem obrednih bobnov ali zvokom aboridžinskega 
glasbila didžeridu. Zanje pravijo, da jih človeški glas 
ne more doseči in lahko nastanejo le v grlu bitja, 
ki je doseglo nirvano oziroma razsvetljenje. Ob 
poslušanju dobimo občutek, kot bi glasba prihaja-
la iz globokega in čistega zavedanja, ki se ga niso 
dotaknile življenjske izkušnje ali dejavnost razuma. 
Gre za nemoteno stanje meditacije, s katerim se 
to meditativno zavedanje prenaša na poslušalca. 
Začetki tega pomirjujočega meditativnega petja 
segajo v leto 1474, ko je bila v Lhasi na Tibetu 
ustanovljena Tantrična Gyuto univerza. Ob kitajski 
okupaciji, ki se je začela v letih 1949–1950 je tako 
kot 6.000 samostanov in svetih krajev širom Tibeta 
tudi to univerzo doletela žalostna usoda omejeva-
nja in postopnega uničenja. Leta 1959 se je nekaj 
menihov z univerze pridružilo njegovi svetosti Dalaj 
Lami na begu v Indijo in v Daramsali ustanovilo 
novo univerzo, kjer nadaljujejo svoje poslanstvo.



Kaj KjE KDaj:

INFORMaCIjE IN PRODaja VSTOPNIC
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor 
(vhod iz Ulice slovenske osamosvojitve):  
vsak delavnik od 10.00 do 17.00, v soboto  
od 9.00 do 12.00 ter uro pred vsako prireditvijo.
Dvorana Union: uro pred vsako prireditvijo.
Telefon: (02) 229 40 11, 229 4050, 031 479 000,  
040 744 122.  
www.nd-mb.si • vstopnice@nd-mb.si • 
Spletna prodaja vstopnic: http://nd-mb.kupikarto.si/

G L E D a L I Š Č E
VELIKa DVORaNa NaRODNEGa DOMa
6. predstava cikla »Komedija«

Iztok Mlakar: SLjEHRNIK
ponedeljek, 7. maj, 20.00
za IZVEN in red KOMEDIJA
nedelja, 13. maj, 17.00
za IZVEN in red POPOLDANSKI 1
nedelja, 13. maj, 20.00
za IZVEN in red NEDELJA
torek, 15. maj, 20.00
za IZVEN in red ZELENI
nedelja, 20. maj, 17.00
za IZVEN in red POPOLDANSKI 2
nedelja, 20. maj, 20.00
za IZVEN in red MODRI

V sodelovanju: Gledališče Koper in SNG Nova 
Gorica
Igrajo: Iztok Mlakar, Marjuta Slamič, Rok Matek, 
Teja Glažar, Igor Štamulak, Ajda Toman, Ivo Barišič, 
Radoš Bolčina
Instrumentalni trio: David Trebižan (klavir), David 
Šuligoj (kontrabas), Roman Kobal (bobni)
Režija: Vito Taufer
Avtor songov in glasbe: Iztok Mlakar
Scenograf in kostumograf: Samo Lapajne
Oblikovalca luči: Samo Oblokar, Jaka Varmuž
Oblikovalka maske: Nastja Starič
Cena vstopnic: 17,00 €; 15,00 €
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Burkaška moraliteta
»Kaj čmo, pomagat se ne da: življenje žepni je 
format pekla.«
Iztok Mlakar v »nadaljevanju« uspešnice Duohtar 
pod mus
V življenju ni nič gotovega razen smrti in davkov. To 
zelo dobro vé tudi Mlakarjev slehernik, novodobni 
slovenski bogataš, katerega duša uživa v blagosta-
nju, dokler na vrata ne potrka brezsrčna izterjeval-
ka, pred katero ni moč ubežati.
Iztok Mlakar je tokrat dobil inspiracijo pri Hugu 
von Hofmannsthalu, ki je natanko pred sto leti za 
salzburški festival napisal Slehernika, igro o smrti 
bogatega človeka, katere motiv izhaja iz angleške 
srednjeveške moralitete (The Somonynge of Eve-
ryman).
Mlakarjev sodobni Jožef Slehernik - Pepi je razpet 
med tu in onstran: tu pleše med Ženo, Revežem, 
Komparetom, Žandarjem, Putano ter sveto trojico, 
Pravnikom, Politikom in Finančnikom, onstran pa 
med Smrtjo, Bogom, Materjo in Hudičem. Bistvena 
razlika v razumevanju poante motiva pa se seveda 
vzpostavi v razpletu, saj junaka po vrtinčenju skozi 
moderne preizkušnje na koncu poti ne čaka odre-
šenje, ampak ...
Iztok Mlakar je z žlahtno rahločutnostjo, ostrim 
švrkanjem, a vselej tudi srčnim razumevanjem člo-
veških vrlin in »vrlin« ustvaril zavidljiv opus songov 
ter komedijo Duohtar pod mus!, ki je v režiji Vita 
Tauferja in koprodukciji Gledališča Koper in SNG 
Nova Gorica doživela več kot dvesto ponovitev. 
Predstava je tudi prejela vrsto nagrad in priznanj.

Z a  M L a D E
POKRajINSKI MUZEj MaRIBOR, MUZEj 
NaRODNE OSVOBODITVE MaRIBOR
Kulturni dnevnik

OGLED RaZSTaV  
V MUZEjIH
torek, 8. maj, 14.00
red RUMENI
četrtek, 10. maj, 14.00
red MODRI
četrtek, 17. maj, 14.00
red ZELENI

Delavnica: poustvarjalnice na prostem

MESTNI PaRK 
Čitalnica na jasi
Vstopnine ni!

»DaN BREZ ROKaVOV«
sobota, 19. maj
10.00–13.00 in 16.00–20.00 Reciklažne, likovne, 
tehnične ustvarjalne delavnice
11.00 Predstavitev avtorice: Marjetka Krapež
18.00 Literarno gledališki nastop: Andrej Rozman 
- Roza

»DaN NajVIŠjIH 
VZPONOV«
nedelja, 20. maj
10.00–13.00 in 16.00–20.00 Likovne, fizikalne in 
arhitekturne ustvarjalne delavnice
18.00 Koncert: Bilbi in Grega (Maja Pihler Ster-
mecki, vokal; Gregor Stermecki, kitara)
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»DaN DNEVNIŠKIH 
ZaPISOV«
sreda, 23. maj
16.00–20.00 Tehnične in likovne ustvarjalne delav-
nice, predstavitev založbe KMŠ
19.00 Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopin-
šek

»DaN ODPaDLIH 
GUMBOV«
četrtek, 24. maj
16.00–20.00 Reciklažne in lutkovne ustvarjalne 
delavnice, predstavitev založbe KMŠ
19.00 Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopin-
šek

»DaN PROTI TOKU«
petek, 25. maj
16.00–20.00 Tehnične in likovne ustvarjalne delav-
nice
18.00 Joga za otroke (mentor: Bernard Cvetko)
19.00 Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopin-
šek

»DaN VELIKEGa ŠČITa«
sobota, 26. maj
10.00–13.00 in 16.00–20.00 Likovne, lutkovne in 
čarodejske ustvarjalne delavnice, predstavitev 
založbe KMŠ
18.00 Cirkuški variete: Sam Sebastian in Gospo-
dična Petrova (Sebastian Roškarič, iluzionist; Petra 
Markovič, klovnesa)
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»DaN PODPORNIH 
STEBROV«
nedelja, 27. maj
10.00–13.00 in 16.00–20.00 Likovne, tehnične in 
kulinarične ustvarjalne delavnice, predstavitev 
založbe KMŠ
16.00–20.00 Predstavitev različnih tehnik masiranja
18.00 Koncert: Ahimsa (Nino Mureškič, tolkala; An-
drej Hrvatin, tolkala, hulusi; Damir Mazrek, tolkala)

»DaN V VSE SMERI«
sreda, 30. maj
16.00–20.00 Reciklažne in geografske ustvarjalne 
delavnice
19.00 Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek

»DaN, ZaRDEL OD 
STRaSTI«
četrtek, 31. maj
16.00–20.00 Etnološke in likovne ustvarjalne de-
lavnice
19.00 Pravljice na koncu mavrice s Simono Kopinšek
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Kaj KjE KDaj:

Č I T a L N I C a  N a  j a S I  2 0 1 2
Dragi ljubitelji literature in srčne kulture, vabljeni v Čitalnico na jasi!
V mesecu maju pobriše prah s polic in knjig Čitalnica na 
jasi. Za duha in telo dobrodejno branje knjig, prebiranje 
revij, listanje časopisov in ustvarjalno udobje ter druženje 
z raznovrstno literaturo že peto leto domuje v objemu 
Mestnega parka Maribor. Dobrodošlo medgeneracijsko 
preživljanje prostega časa otrok, njihovih staršev, babic, 
dedkov in prijateljev – Čitalnica na jasi je vsebinsko obli-
kovana v smeri širjenja bralne kulture, v vsestranskih raz-
ličicah promocij knjig in knjižnih dejavnosti. Nadgradnjo 
omenjenega predstavljajo ustvarjalne delavnice, različne 
predstave, koncerti, pravljične ure in igralne aktivnosti. 
Z vami bomo preživeli vso poletje in ga podaljšali v rano 
jesen, ko se bomo poslovili do naslednje pomladi!
Bolje branje kot nerganje!
KJE: Mestni park Maribor
KDAJ: od 19. maja do 16. septembra (od srede do petka, 
med 16.00 in 20.00 ter v soboto in nedeljo, med 10.00 in 
20.00)
KAJ:
BOLjE BRaNjE KOT NERGaNjE
Listanje in prebiranje knjig, revij, časopisov in ostale 
literature (od srede do petka, med 16.00 in 20.00 ter v 
soboto in nedeljo, med 10.00 in 20.00).
KNjIŽNa BOLHa
Knjižna menjalnica (od srede do petka, med 16.00 in 
20.00 ter v soboto in nedeljo, med 10.00 in 20.00).
IZLOŽBa ZaLOŽBa
Predstavitve literarnih založb in avtorjev.

PREDSTaVa NaS ZaBaVa
Lutkovne, gledališke, glasbene, literarne in ulične uprizori-
tve (sobote in nedelje, ob 18.00).
PRaVLjICE Na KONCU MaVRICE
Pravljične urice (od srede do petka, ob 19.00).
USTVaRjaLNICE POD MILIM NEBOM 
Umetniško ustvarjanje, izdelovanje praktičnih predme-
tov … (od srede do petka, med 16.00 in 20.00 ter v soboto 
in nedeljo, med 10.00 in 13.00 ter 16.00 in 20.00).
PLaŽE MaSaŽE
Predstavitve različnih tehnik masiranja.
PROŽNI IN SLOŽNI
Športne in rekreativne aktivnosti.

F O L K a R T
Folkart 2012 pod 
pokroviteljstvom 
Slovenske 
nacionalne 
komisije 
UNESCa!

Slovenska komisija za UNESCO si 
nenehno prizadeva za ohranjanje in 
predstavitve vseh vrst kulturne dedi-
ščine na Slovenskem.

Te dni je komisija potrdila častno 
pokroviteljstvo nad mednaro-
dnim CIOFF® folklornim festivalom 
FOLKART v Mariboru v letu 2012, ki 
je ne le največji folklorni festival v 
Sloveniji, spada tudi med prvih ‘pet 
velikih’ Evrope.
Tako je komisija Kulturnemu centru 
Narodni dom Maribor kot organiza-
torju festivala izkazala izjemno čast, 
saj je tovrstno pokroviteljstvo edina 
pot, ki vodi do pokroviteljstva svetov-
ne organizacije UNESCO.
Folklorni festival Folkart je temelj 
mednarodnega Festivala Lent v Mari-

boru, ki v svojem dvajsetem letu de-
lovanja postaja vedno bolj prepoznan 
kot izjemen in nepogrešljiv kulturni 
dogodek v mednarodnem prostoru.

F E S T I V a L  L E N T 

Med najboljšimi v Evropi
Festival Lent 2012 je podprt s strani evrop-
skega programa Kultura. Prepričal je pred-
vsem s festivalsko zgodbo in programsko za-
snovo ter z LENTanjem in pozitivnim vplivom 
na mesto Maribor.
Na razpisu Evropske unije je Festival Lent 
letos prvič med prejemniki sofinanciranja kot eden izmed 
najboljših kulturnih festivalov v vseevropskem merilu. 
Razpis je bil »težak« 1,5 milijona evrov, posamičen festival 
pa lahko prejme največ 100.000 evrov.
Težko pričakovani rezultati so bili objavljeni skoraj 5 me-
secev po roku za oddajo prijave, med kar 274 prijavljenimi 
je bilo na koncu izbranih le 14 festivalov, ki so prepričali 
zahtevno komisijo. O kakovosti izbranih prijav priča prag 
za sofinanciranje, ki je letos postavljen na mejo 97,5 točk.
Festival Lent je s svojim konceptom in programom do-
besedno pometel s konkurenco, saj je prejel vse možne 
točke (100 točk od 100 možnih) in bo sofinanciran v višini 
100.000 EUR, kar je obenem tudi najvišji možni znesek 
sofinanciranja.
In kaj je najbolj prepričalo strokovnjake v komisiji:

 ‒ zelo široka kulturna in geografska raznolikost ter vklju-
čevanje umetnikov s cele Evrope,

 ‒ zelo bogat nabor avtorjev umetniških del iz cele Evro-
pe,

 ‒ pester seznam mednarodno mešanih zasedb,
 ‒ konceptualne novosti v zasnovi festivala, ki slonijo na 

povezovanju in primerjavi različnih kultur, glasbenih, 
plesnih ter gledaliških žanrov,

 ‒ občutek »Evrope« v interakciji z Balkanom, Afriko, Azi-
jo, Severno in Južno Ameriko ter Avstralijo,

 ‒ predstavitev balkanskih kultur v povezavi in primerjavi 
s kulturami Srednje Evrope kot rdeča nit programa,

 ‒ dostopnost kulture najrazličnejšim javnostim za dosto-
pno ceno kot ena najpomembnejših nalog festivala,

 ‒ LENTanje kot skupni imenovalec vseh festivalskih aktiv-
nosti,

 ‒ najrazličnejša prizorišča po celem mestu,

 ‒ oživitev zapostavljenih kotičkov starega mestnega 
jedra,

 ‒ izjemen razvoj dnevnih programov za otroke ter aktiv-
na vključenost celih družin,

 ‒ inovativen koncept ulične prehrane s Sladolentom,
 ‒ dobro načrtovana dvojezična komunikacija,
 ‒ dobro zastavljeno sodelovanje s starejšimi v evrop-

skem letu aktivnega staranja in medgeneracijskega 
sodelovanja,

 ‒ strokovne konference z vključitvijo sedanjih, preteklih 
in bodočih evropskih prestolnic kulture ter

 ‒ izmenjave umetnikov z drugimi festivali.
S tem, ko je dvajseta edicija festivala 
prejela tako prepričljivo potrditev 
s strani institucije Evropske unije, 

bo Festival Lent zagotovo tudi v lokalni skupnosti odslej 
še bolj prepoznan kot edinstvena kulturna prireditev v 
mednarodnem merilu.
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