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Tu smo za(radi) vas
Spoštovani obiskovalci, naši zvesti abonenti, spremljevalci kulture in umetnosti; 
ker vemo, da smo tu zaradi vas tudi v času, ko se zdi, da ves svet stoji, ne 
mirujemo. Z novo realnostjo in omejitvami, ki jih ta prinaša, smo se spopadli s 
pomočjo svojega najmočnejšega orožja: z ustvarjalnostjo.
Iščemo nove poti do vas, razvijamo nove koncepte 
in takšne programe, ki bodo vaše živčevje in utrip 
mesta poživili brez bojazni za vaše zdravje in do-
bro počutje. Ob tem želimo z novimi programi in 
angažmaji v času vsesplošnega kulturnega mrtvila 
pomagati tudi ustvarjalcem na področju umetnosti 
in kulture, ki so med tistimi, ki jih bo ta kriza zago-
tovo najhuje udarila.
Nekaj rešitev, ki ponujajo vse zgoraj našteto, smo 
že našli, zato vas z veseljem vabimo na naše majske 
prireditve. Drugačne, sveže, inovativne – zasnova-
ne tako, da v popolnosti spoštujejo vse ukrepe za 
varovanje zdravja, izvajalcem ponujajo priložnost 
za delo, vam pa prijetno preživljanje majskih veče-
rov v družbi dobre glasbe.

S temi virtualnimi dogodki tudi nekako uvajamo 
letošnji Festival Lent.
Zaradi varovanja zdravja jih lahko zaenkrat spremlja-
te zgolj preko spleta (na spletnem profilu Narodnega 
doma Maribor na Facebooku), kakor hitro pa bodo 
vladni ukrepi to dovoljevali, pa se bomo seveda sre-
čali tudi onkraj zaslonov. Zato vas vabimo, da redno 
spremljate naše objave na družbenih omrežjih in na 
naši spletni strani. Če niste vešči računalnika in so-
cialnih medijev, pa lahko vse o naših novih sporedih 
in programih izveste tudi v dnevnih napovednikih v 
časniku Večer, redno in sproti pa vas bomo obveščali 
tudi s tiskanimi sporočili, ki jih boste prejeli po pošti.
Kljub vsem oviram in omejitvam smo torej tu. Za 
vas, za izvajalce, za umetnost, za kulturo.

Koncert 
na turnu
Vsako sredo ob 18. uri 
serija koncertov na 
stolpu Narodnega doma 
v Mariboru s prenosom 
v živo na Facebook strani 
Narodnega doma Maribor

Dobrodošli na najbolj intimnem, 
najbolj nenavadnem, najbolj prisrč-
nem koncertnem prizorišču v našem 
mes tu – na stoletnem stolpu Narod
nega doma.
Ob izbranih izvajalcih, ki bodo z njega 
ob sredah obogatili vaše večere s svo-
jo glasbo, boste s pomočjo 360sto-
pinjske kamere uživali še v čudovitih 
razgledih na staro mestno jedro. 

Vasko Atanasovski

Udobno se namestite, natočite si svo-
jo najljubšo pijačo in užijte občutek 
svobode pod širnim nebom, polnim 
zvokov, ki se trkljajo po opečnatih 
strešnikih starega mesta. Predajte se 
glasbi v njeni najpristnejši, surovi pr-
vobitnosti in koncertnemu nastopu, 
pri katerem ne štejeta bleščeč ko-
stum in soj žarometa, temveč štejeta 
srce in duša. 

Na prvem Koncertu s turna z Mar-
kom Groblerjem smo zabeležili več 
kot 3200 ogledov! S takšnim števi-
lom gledalcev bi napolnili tribune 
Glavnega odra ob Dravi. Pridružite 
se nam spet v sredo, da to tribuno 
posebne vrste ponovno napolnimo.
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Koncert na turnu
Neposredni prenosi koncerta s stolpa Narodnega doma v Mariboru

Tadej Vesenjak, vokal, 
akustična kitara
sreda, 6. maj, 18.00–18.30
Tadej Vesenjak je Prlek. Prleško govori, prleško piše, 
prleško misli, prleško poje. Zato, ker lahko tako to 
počne najbolje. In verjemite, to počne noro dobro. 
Njegova besedila so preprosta in neposredna, nje-
gova glasba nežna in srčna. Vsaka njegova izvedba 
te posrka vase, povsem ji verjameš. Najbrž zato, ker 
Tadej Vesenjak to, o čemer poje, živi.

Bilbi, vokal in Gregor 
Stermecki, kitara
sreda, 13. maj, 18.00–18.30

Bilbi. Tista, ki se zahvaljuje za vijolice. Tista, ki je v 
sodelovanju s skladateljem in glasbenikom Gregor-
jem Stermeckim ustvarila prepoznavno glasbeno go-
vorico, v katero je zajela cel kalejdoskop življenjskih 
zgodb, začinjenih z zdravo mero humorja, tragike 
in samokritičnosti. Dobrodošli v Bilbi svetu, ki ga je 

po treh uspešnih albumih (Drobne slike, Toskana in 
Šibke točke) pred nedavnim obogatila čisto nova 
uspešnica Zaradi bolezni v ansamblu. Seveda bo (ob 
vseh zimzelenih) zazvenela tudi s turna.

Matjaž Balažic, 
bandoneon in 
Timi Krajnc, kitara
sreda, 20. maj, 18.00–18.30
Je kaj lepšega, kot topel večer, obdan z žarki zahaja-
jočega sonca in strastnimi zvoki kralja argentinskega 
tanga, Astorja Piazzolle? Prav to ponujata Matjaž Ba-
lažic, večkrat nagrajeni in mednarodno uveljavljeni 
bandoneonist, ki Piazzollovo glasbo že več kot deset-
letje poustvarja s kvintetom Piazzolleky. Pridružil se 
mu bo kitarist Timi Krajnc, član iste zasedbe, ki je ob 
argentinskem tangu nuevu svojo glasbeno ljubezen 
našel tudi v portugalskem fadu. Obeta se torej stras-
ten in nostalgičen polet nad mariborskimi strehami 
vse do Lizbone, Buenos Airesa in Montevidea.

Vasko Atanasovski, 
saksofon, flavta
sreda, 27. maj, 18.00–19.00
Eden tistih glasbenikov, ki ga nikoli ne boste doživeli uka-
lupljenega v običajnem in tradicionalnem, temveč vselej 
tam nekje izven, vselej v iskanju in raziskovanju. Atanasov-
ski, mednarodno uveljavljen mariborski flavtis, saksofo-
nist in skladatelj, je razvil prepoznavno avtorsko glasbeno 
govorico, iskreno in ekstatično, eklektično in večplastno, 
zaznamovano s prefinjenim prepletom čutnosti, nostal-
gičnosti, poduhovljenosti in strasti. Ozrite se v večerno 
nebo, odprite srce in dovolite, da vam poboža dušo.

I N F O R M A C I J E
Informacijska pisarna Narodnega doma Maribor: 
BO DO NADALJNJEGA ZAPRTA.
Spremljajte nas na Facebooku in Instagramu Na-
rodnega doma Maribor.
(02) 229 40 11, 229 40 50, 040 744 122, 031 479 
000; vstopnice@nd-mb.si
Pridržujemo si pravico do spremembe programa. 
Vse morebitne spremembe bomo objavili na splet-
ni strani Narodnega doma Maribor
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Glasbeni klub 
Narodnega doma
Druženje in klepet ob in o (dobri) glasbi!

torek, 5. maj, 20.00
četrtek, 7. maj, 20.00
torek, 12. maj, 20.00
četrtek, 14. maj, 20.00
torek, 19. maj, 20.00
četrtek, 21. maj, 20.00
torek, 26. maj, 20.00
četrtek, 28. maj, 20.00

Dobrodošli v Glasbenem klubu Narodnega doma 
Maribor. Kot se v knjižnih klubih zbirajo ljubitelji pi-
sane besede, se tukaj družimo ljubitelji (dobre) glas-
be. Vsak torek in četrtek vam na Facebook strani 
Narodnega doma Maribor ponudimo glasbeni po-
snetek, ki so ga izbrali zaposleni in sodelavci Narod-
nega doma Maribor. Da bo izkušnja še bogatejša, so 

ga pospremili s kratkim komentarjem, vas pa vabi-
mo, da dodate svoje misli in občutja ter jih delite z 
vsemi, ki bomo skupaj uživali ob poslušanju. Kljub 
temu, da nas ločujejo stene, se torej vsi, ki cenimo 
dobro glasbo, veselo družimo. Med seboj in z naj-
boljšimi domačimi ter tujimi glasbeniki, zasedbami, 
orkestri in dirigenti.

DJ VEČERI V ŽIVO

Muso Rides 
Again!
Neposredni prenos iz predbalkonske 
dvorane Narodnega doma v Mariboru

petek, 1. maj, 18.00–18.30
petek, 8. maj, 18.00–18.30
petek, 15. maj, 18.00–18.30
petek, 22. maj, 18.00–18.30
petek, 29. maj, 18.00–18.30

Muso spet jezdi!
Siva (dobesedno) eminenca mariborske glasbene 
scene, glasbeni sladokusec in poznavalec, glasbeni 
opremljevalec oddaj na radiu in televiziji, filmov in 
promocijskih spotov, avtor številnih oddaj o glas-
bi, dolgoletni glasbeni sodelavec Narodnega doma 
Maribor. Živi glasbeni leksikon, poznavalec in slado-
kusec, drzen raziskovalec novega in skrben kurator 
patiniranega. Vrhunski jezdec »elpejk« in ploščkov 
z izostrenim okusom in pretanjenim občutkom za 
ustvarjanje avtorsko prepoznavne zvočne atmosfe-
re. Vizionarski kreator novih glasbenih svetov, ki jih 
gradi s svojimi brezšivnimi prelivanji in prepletanji 
skrbno izbranih, mnogokrat butičnih komadov.
In prav v tej zadnji, njemu tako ljubi vlogi, ga bomo 
končno ponovno videli. Muso namreč spet jezdi. 
Vsak petek v predbalkonski dvorani Narodnega 
doma, s prenosom naravnost v vaše dnevne sobe. 
Prisluhnite vrhunskemu izboru iz bogatega reper-
toarja Festivala Lent, ki ga je kot strokovni glasbeni 
svetovalec sooblikoval več kot dve desetletji, ter 
mu s svojim bogatim znanjem in organizacijskim 
talentom dal neizbrisen pečat. Ob tem pa bomo 
uživali še v izbranih glasbenih začimbah z vseh ve-
trov, pospremljenih z izvirnimi komentarji.
Prava stvar za vse, ki znate uživati ob glasbi. Za glas-
bene sladokusce in tiste, ki to želite postati.

Bilbi


