PETEK, 25. AVGUST

s katero pevka, kitaristka in skladateljica Ditka ter pesnik Feri Lainšček
navdušujeta poslušalce po Sloveniji. Ditka in Gorazd Čepin sta uglasbila deset
pesmi Ferija Lainščka in tako je nastal celovit pesniško-glasbeni projekt s
prepoznavno avtorsko govorico z naslovom Ne bodi kot drugi.
Na koncertu se prepletata uglasbena ljubezenska lirika in avtorska glasba,
ki jo Ditka izvaja skupaj s svojo spremljevalno skupino odličnih glasbenikov;
Gorazd Čepin- klaviature, back vokal, Jure Praper- električna kitara, Ilj
Pušnik- kontrabas, Danijel Hartman- tolkala.
Organizator: Občina Lenart

DOM KULTURE LENART, 20.00
DITKA & FERI LAINŠČEK, NE
BODI KOT DRUGI, KONCERT
UGLASBENE POEZIJE

Mladosten glas, ki je našel tankočutni
glasbeni izraz za liriko priljubljenega
pesnika. To je opis glasbene pripovedi,

OČILI

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ART-a
OBČINA LENART

LEN-ART 2017 SO OMOGOČILI

POLETNE KULTURNE PRIREDITVE
LEN-ART 2017

16 SO OMOGOČILI

Spoštovani!
»Sredi zvezd noč in dan se vrti ta svet,«… in mi z njim… »Kar je dobrega maxi naj bo, naj bo mini vse, kar je slabo.« Z
verzi zimzelenih slovenskih popevk pozdravljamo 11. poletne kulturne prireditve. LEN-ART bo tudi letos zabaven, živahen,
poživljajoč in sproščujoč. Družila nas bo pozitivna energija in dobra volja, uživali bomo ob glasbi, plesu in na predstavah. Ob
zvokih in v ritmu LEN-ART-a se bomo imeli lepo.
Tudi vi ste del LEN-ART-a, dobrodošli na prireditvah!
Lenart, junij 2017
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AVTO
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mag. Janez Kramberger, dr. vet. med
župan Občine Lenart
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VINO VITIS
d.o.o.
THS d.o.o.

Milan Hauptman
INSTALATERSTVO, Milan Hauptman s.p.
Kraigherjeva ulica 19a, 2230 Lenart v Slovenskih Goricah
M: 051 651 244 | T: 02 720 50 88
E: mh.lenart@amis.net

Gostinstvo
Švarc d.o.o.,

RESTAVRACIJA
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ALENKA BREZNIK s.p.

VINO VITIS
d.o.o.

oblikovanje: Evrografis d.o.o.
tisk: Evrografis d.o.o.,
naklada 3500 izvodov,
oblikovanje: Evrografis d.o.o.
na Lenart,

PETEK, 16. JUNIJ
DOM KULTURE LENART,
OB 18.00

BOŠTJAN FEKONJA s.p.

Medijski sponzor:

13. 6. 2017 se bo v okviru dogodkov LEN-ART v Domu kulture Lenart
zvrstila že 5. tradicionalna zaključna produkcija Zasebne glasbene šole
Muziklub. Na pestrem nastopu se vsako leto predstavijo učenci, ki
obiskujejo programe popularne glasbe. Letos bodo izvedli 22 pesmi tujih in
domačih glasbenih skupin kot so ABBA, Nina Pušlar, Celine Dion, Adele,
Siddharta, The Beatles, U2, S.A.R.S., in podobni.
V nastop je vključenih skoraj 100
učencev, ki povezani v različne
glasbene zasedbe, samostojno izvajajo
domače in tuje pesmi različnih zvrsti iz
različnih obdobij, pri čemer sodelujejo
tudi njihovi mentorji. Kot vsako leto bo
ob koncu nastopil glasbeni gost, letos
bodo to člani skupine Mi2. Po dogodku
sledi brezplačna pogostitev in druženje
v Čvekarni Askari.
Organizator: Muziklub in Občina Lenart
http://www.muziklub.si/

Izdala: Občina Lenart, zanjo: mag. Janez Kramberger, župan,
www.lenart.si, tel: 02 729 13 10
Oblikovanje: Evrografis d.o.o.
Tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 3500 izvodov
Lenart junij 2017

MILI IŠČE PRIJATELJA,
OTROŠKA GLEDALIŠKA
PREDSTAVA

Nastopa: Otroška gledališka skupina
Podružnične šola Staneta Lenardona
Radvanje

TO JE MOJA KOZA, OTROŠKA GLEDALIŠKA PREDSTAVA
Nastopa: Gledališka skupina OŠ Voličina
Organizator: Občina Lenart

SREDA, 21. JUNIJ
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 20.00
REVIJSKI ORKESTER KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN
BALET MARIBOR S SOLISTI

Revijski orkester sestavljajo glasbeniki jazzovskih zasedb, največkrat big
banda in glasbeniki simfoničnega orkestra. Na Konservatoriju za glasbo
in balet Maribor smo v letu 2017 tako zasedbo oblikovali prvič, orkester
šteje 55 glasbenikov. Big band, ki ima več kot 20 letno tradicijo, bodo
dopolnili mladi glasbeniki iz simfoničnega in pihalnega orkestra ter nekateri
profesorji. Dirigiral bo profesor JANEZ VOUK, kot solisti se bodo predstavili
BLAŽ STARC, saksofonist iz razreda profesorja Petra Krudra, ki bo izvajal
skladbo Nikolaja Kapustina Concert za saksofon in orkester. Ta skladba bo
na tem koncertu v Sloveniji izvajana prvič.
Ob njem bosta nastopila še TOMAŽ GAJŠT, nekdanji dijak šole, danes
uspešen jazzovski trobentač in ANA BEZJAK, uspešna pevka ter
pedagoginja na oddelku za jazz na mariborskem konservatoriju.
S tem dogodkom bodo na
mariborskem konservatoriju
počastili svetovni »Praznik
glasbe« in uvedbo programa
jazz in zabavna glasba v
programu umetniške gimnazije.

Opomba: Če bo slabo
vreme, bo koncert v
prireditvenem prostoru na
ŠRC Polena.
Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor in Občina Lenart
http://www.konservatorij-maribor.si/

SOBOTA, 24. JUNIJ
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 10.00
IGRIV POZDRAV POČITNICAM

Dragi otroci, naj se počitnice začnejo
igrivo! Pridružite se nam na prenovljenem
balinišču v mestnem parku, da obudimo
igre, ki so se jih igrali nekoč.
Organizatorji: Starši otrok v
sodelovanju z Društvom prijateljev
mladine Slov. gorice in KS Lenart
https://www.facebook.com/dpmsg.drustvoprijateljevmladine/

PONEDELJEK, 26. JUNIJ
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 9.00
ZABAVNE IN USTVARJALNE
DELAVNICE ZA OTROKE

Športne aktivnosti, rad se gibam, da se
razgibam. Pridite, igrivo in veselo bo!
Organizator: Društvo prijateljev mladine
Slovenske gorice
https://www.facebook.com/dpmsg.
drustvoprijateljevmladine/

PETEK, 30. JUNIJ
ŠPORTNA DVORANA LENART, OB 21.00
FOLKART V LENARTU
FOLKLORNA SKUPINA IZ BOLGARIJE
“TRAKIA” FOLK DANCE ENSEMBLE, PLOVDIV

Bolgarija, dežela vrtnic, je izjemno zanimiva, raznolika dežela. Bogata kulturna
tradicija, prvinska, neokrnjena narava, izjemno prijazni ljudje, vrhunska
kulinarika in običaji, ki jih strastno negujejo, vse to nam bodo predstavili
vrhunski umetniki profesionalnega folklornega ansambla iz mesta Plovdiv.
V harmoniji giba, plesa, petja in
glasbe nam prikažejo ljudske običaje
iz vseh delov Bolgarije. Tisoče
koncertov in nastopov širom sveta
je vsekakor zagotovilo, da na naše
odre prihaja izjemna skupina, ki bo
pomenila enega vrhuncev letošnjega
folklornega dogajanja.
http://trakia-ensemble.org/

FOLKLORNA SKUPINA IZ MADŽARSKE
“FORRÁS” FOLK ENSEMBLE, SZÁZHALOMBATTA

Naša sosednja država Madžarska slovi po golažu in palinki, po čardašu,
Franzu Lisztu in Beli Bartoku ter seveda po folklori.
Madžari s ponosom ohranjajo tipične plese, pesmi in glasbo, ki slovijo po
vsem svetu. Folklorna skupina Forrás je vrhunska skupina, med najboljšimi
v Evropi. Forrás so v letih od svojih
začetkov obredli svet in so ena
tistih madžarskih skupin, ki nam za
vedno ostane v spominu; so izjemni
glasniki svoje kulture, so pisana
paleta plesov, kostumov, glasbe,
petja ter ognjevitega madžarskega
temperamenta.
Organizator: Občina Lenart
http://forrasneptanc.hu/english_version/

JULIJ
NEDELJA, 2. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 21.00
MARKO ČRNČEC „RUTHENIA“ QUARTET (SLO, ZDA, CAN)
MARKO ČRNČEC: KLAVIR, MIKE MORENO: KITARA, CHRIS
JENNINGS: KONTRABAS, RUDY ROYSTON: BOBNI
Marko Črnčec, domačin iz Jurovskega
Dola, je eden najprepoznavnejših
slovenskih modernih glasbenikov ter
priznanih „izvozov“, živi v New Yorku.
Sodeloval je z velikimi imeni svetovne
jazzovske scene. Izdal je že štiri avtorske
plošče, ki so prejele odlične mednarodne
kritike. Njegov predzadnji album „Devotion“
(Whirlwind Recordings, 2014) je bil

izbran med 20 najboljših jazz plošč v letu 2014, po mnenju ene največjih
jazzovskih publikacij na svetu All About Jazz!
Nov album „Ruthenia“ je izšel pri priznani španski založbi Fresh Sound, New
Talent, v aprilu letos. Ruthenia je suita, komponirana za jazzovski kvartet ter
komorni orkester kot retrospektiva naslednjih ruskih skladateljev 20. stoletja:
Igor Stravinski, Dimitrij Šoštakovič, Sergej Prokofiev, Aleksandr Skrjabin ter
Sergej Rahmaninov. Ta album je rezultat Markove ljubezni do glasbe teh
velikih genialnih glasbenih umov.
Organizator: Občina Lenart
http://www.markocrncec.com/

SREDA, 5. JULIJ
AVLA JOŽETA HUDALESA, OBČINA LENART, OB 20.00
MOJA POTOVANJA, OTVORITEV RAZSTAVE FOTOGFAFIJ
SVETOVNEGA POPOTNIKA LADA KLARA

Lado Klar iz Murske Sobote je svetovni popotnik, fotograf, televizijski
snemalec. Vitalni 81-letnik je v svojih zrelih letih kot ljubitelj naravnih lepot
začel zahajati še v hribe, a so mu bili
izzivi posebni vrhovi na vseh kontinentih.
Dvakrat (drugič ob svoji 80-letnici lani)
je bil tudi v Himalaji. Lado Klar zagotovo
ne pozna meja. Je fotograf, planinec in
popotnik. Pravzaprav združuje vse troje v
eno. Ob odprtju razstave bo na ogled tudi
projekcija njegovega filma Vzpon na sveto
goro Ararat. Vabljeni!
Organizator: Občina Lenart

ČETRTEK, 6. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 18.00
DEKLICA IN KLOVN, LUTKOVNA PREDSTAVA
Produkcija: Kulturno društvo Delavec Lenart
V malo mesto, komaj tako veliko kot
Lenart, prispe cirkus Rdeči slon. Deklica
Liza si z dedkom ogleda cirkuško
predstavo, v kateri nastopajo kobilica z
opico, akrobatka, dvigovalec uteži, klovn s
prevelikimi čevlji in lev… Avtorica literarne
predloge: Stanka Devjak
Organizator: Občina Lenart
https://www.facebook.com/KD.Delavec.Lenart/

PETEK, 7. JULIJ
PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE NA TRGU
OSVOBODITVE 6, »STARA POLICIJA«, OB 9.00
ZABAVNE IN USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE

Likovno - ustvarjalna delavnica za otroke na temo‚ ljubezen Agate in Friderika‘.
Organizator: Društvo prijateljev mladine Slovenske gorice
https://www.facebook.com/dpmsg.drustvoprijateljevmladine/

DOM KULTURE LENART, OB 21.00
IMPRO LIGA, KOMEDIJA

Impro liga je odlična sprostitev za vse, ki si želijo kvalitetne komedije.
Impro liga je vseslovensko prvenstvo v gledališki improvizaciji, ob katerih
se dve ekipi spopadeta v igranju
kratkih, improviziranih prizorov, ki se jim
gledalci smejijo, ob njih »jokajo« ter na
koncu ocenijo in določijo zmagovalca.
Pridite in s svojimi predlogi ter ocenami
pomagajte oblikovati vsebino in določiti
zmagovalca! Solze smeha zagotovljene!
Organizator: Občina Lenart
http://www.impro-liga.si/

PONEDELJEK, 24. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 20.00
FOLKLORNA SKUPINA MLADI GLAS, TORONTO, KANADA IN
ANSAMBEL SAŠA AVSENIKA
Izjemno doživetje slovenske folklore s skupino mladih
kanadskih Slovencev, ob glasbeni spremljavi ANSAMBLA
SAŠA AVSENIKA.
Slovenska plesna skupina Mladi glas je bila ustanovljena leta 1947, kot
del Slovenske dramske skupine v Torontu. Povezani so bili s Slovenskim
kulturnim centrom, ki deluje v okviru cerkve Marije Brezmadežne s

čudodelno svetinjo v Torontu.
Leta 1974 so ustanovili samostojno
Slovensko plesno skupino Mladi glas.
Sedaj v skupini pleše že tretja generacija
Slovencev. Skupina je nastopala v
Evropi, Združenih državah Amerike,
Kanadi in v Sloveniji. Leta 2010 so
nastopili tudi v Lenartu.
Ponosni so, da so člani Community Folk Arts Council-a v Torontu,
CIOFF (International Council of Folklore Festivals and Traditional Arts
Organizations) in organizacije VSKO (Vse Slovenski Kulturni Odbor), kar
jim omogoča, da delijo ljubezen do glasbe, plesa in kulture s Kanadčani, ki
izhajajo iz drugih kultur. To energijo prinašajo tudi v slovensko skupnost,
z nastopi in sodelovanjem pri porokah, piknikih, banketih, festivalih, pri
cerkvenih prireditvah in drugih praznovanjih.
Organizator: Občina Lenart
http://www.mladiglasplanika.org

PETEK, 28. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 21.00
QUINTET PIAZZOLLEKY, KONCERT

Matjaž Antončič, violina, Davorin Mori, klavir, Timi Krajnc, kitara, Rok
Hozjan, kontrabas, Matjaž Balažic, bandoneon.
Čutnost in erotika, tišina, žalost, brutalnost.
Te in številne druge plati življenja je
mogoče slišati v tangu na koncertih
kvinteta Piazzolleky. V mnogih
državah Evrope, v velikih koncertnih
dvoranah, kot tudi v klubih, so dokazali
občutek za to glasbeno zvrst ter izkazali
visoko raven interpretacije. Z desetimi
leti neprekinjenega delovanja se kvintet
Piazzolleky ponaša z najdaljšim stažem
tango ansambla v Sloveniji. Nespremenjena zasedba se je preizkusila najprej
v Tangu Nuevu s kompozicijami Astorja Piazzolle, nato pa preko »tanguerov
hitro odkrila zakladnico Tanga Tipica, in ga v lanskem letu ovekovečila na prvi
zgoščenki Loca. Ob deseti obletnici vas Piazzolleky vabijo na koktejl tangov.
Organizator: Občina Lenart
http://www.piazzolleky.com/

AVGUST
PETEK, 4. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 21.00
50 ODTENKOV ŽENSKE, KOMEDIJA
Igra: Barbara Vidovič, Produkcija: Gledališče Talija Celje

Bi se radi pošteno nasmejali in zabavali?
Pridite na vrhunsko komedijo kot je pri
nas še ni bilo! Pravijo, da znajo ženske
početi več stvari hkrati. Ampak pššššt.!
To sploh ni res. V vsaki ženski se skriva
cel mali bataljon žensk. Kuhajo, vzgajajo,
telovadijo, obrekujejo, likajo, študirajo,
ukazujejo, ustvarjajo, ljubijo, nagajajo,
prijateljujejo, modrujejo, ... In ko pomisliš, da cel ta notranji zborček hkrati dobi
PMS ali glavobol, je sreča, da je ženskam dan tudi »notranji airbag«, ki ves plaz
čustev in občutkov zadrži pred izbruhom v zunanji svet.
Po predstavi boste lahko same sebi resnično zaploskale, vaš moški pa bo
na vas zagotovo gledal z drugačnimi očmi.
Organizator: Občina Lenart
http://www.talija.net/

SOBOTA, 5. IN 12. AVGUST
MESTNI PARK DR. JOŽETA
PUČNIKA V LENARTU, OB 9.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, ZA
OTROKE IN STARŠE
Organizator: Knjižnica Lenart in starši
www.lenart.sik.si/

PETEK, 11. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 21.00
ŽAN SERČIČ&BAND, KONCERT

Žan se je s svojim bendom domačemu občinstvu predstavil novembra lani.
Zadnjega pol leta snema album, ki bo luč sveta zagledal septembra 2017.

Sodeloval je tudi z že priznanimi
glasbeniki, kot so Jan Plestenjak,
njegov basist Anže Langus Petrovič
ter kitarist Marko Hrvatin, ki bosta
v prenovljeni zasedbi z Žanom
tudi nastopila. Celotno zasedbo
pa bosta podprla še Peter Cizelj
na bobnih ter Mitja Bobič na klaviaturah, trobenti in spremljevalnem vokalu.
Obeta se nam večer dobre glasbe, Žan pa obljublja nekaj novih skladb s
prihajajočega albuma in pravo glasbeno doživetje.
Organizator: Občina Lenart
https://www.facebook.com/zan.sercic/

SOBOTA, 12. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 21.00
PARTNERSKA POROKA, AVTOR TONE PARTLJIČ, KOMEDIJA
Izvedba: Kulturno društvo Vidovo
Že nekaj časa je minilo, odkar se je Olga
(mama) razvezala z Mašinim očetom in pričela
gojiti sovraštvo do moških. Situacija se močno
zaplete, ko se zaljubi v študenta teologije
Petra, svojega bivšega dijaka, ki je podobnih
let, kot njena hči…, skratka, komičnih zapletov
ne zmanjka…
Organizator: Občina Lenart
http://www.kd-vidovo.si/

SOBOTA, 19. IN 26. AVGUST
MESTNI PARK DR. JOŽETA
PUČNIKA V LENARTU, OB 9.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, ZA
OTROKE IN STARŠE
Organizator: Knjižnica Lenart in starši
www.lenart.sik.si/

PONEDELJEK, 21. AVGUST –
ČETRTEK, 24. AVGUST
ZBIRALIŠČE V PROSTORIH DRUŠTVA PRIJATELJEV MLADINE
NA TRGU OSVOBODITVE 6, »STARA POLICIJA«, OB 9.00
ZABAVNE IN USTVARJALNE
DELAVNICE ZA OTROKE

1) Pohod do jezera Komarnik
2) Društvo organizira delavnico joge za
otroke skozi igro.
3) Društvo bo organiziralo aktivnost‚
spoznajmo zelišča in kulturno
krajino‘, izlet otrok na Sv. Ano v
učni zeliščni park Kolarič in ogled
zemljanke.
Organizator: Društvo prijateljev mladine
Slovenske gorice
https://www.facebook.com/dpmsg.
drustvoprijateljevmladine/

TOREK, 22. AVGUST
DOM KULTURE LENART, 18.00
PETER KLEPEC, LUTKOVNI MUZIKAL ZA OTROKE

Priredba in režija: Jose, igrata: Ana Ruter, Jose, Produkcija: Gledališče
MalihVelikih, Ljubljana
Peter Klepec je droben in šibak fant,
ki odide s trebuhom za kruhom.
Na kmetiji dobi službo pastirja
strašnega ovna Janka in se zaljubi
v gospodarjevo hčer Patricijo. Na
poti do njenega srca mu nagaja
Brane s prijatelji, a na srečo ga
brani tudi močni oven. Ko v gozdu
najde spečo vilo in jo z vejami zaščiti
pred pripekajočim soncem, mu ta v
zameno ponudi izpolnitev ene želje…
Organizator: Občina Lenart
http://www.sititeater.si/za-vrtce-in-sole/peter-klepec_1/

