
POROČILO O IZVEDBI POLETNIH PRIREDITEV LEN-ART 2016 

 

 

 

Poletne  kulturne prireditve LEN-ART 2016 so bile uspešne in  so že desetič razgibale in 

popestrile lenarško poletno dogajanje. LEN-ART je postal zaščitni znak lenarškega poletja. 

Organizator prireditev je Občina Lenart, ki prireditve pripravlja pod motom »poletje ob 

zvokih in v ritmu LEN-ART-a«.  

Poskrbeli smo za smeh, zabavo, užitke ob glasbi, udarne rock ritme, otroške prireditve in stik 

s tujimi kulturami.  To, kar je bilo zapisano na vabilih se je zgodilo in uspelo. Ljudje so LEN-

ART osvojili,  prireditve so bile množično obiskane, vzdušje  je bilo pozitivno,  dolgi aplavzi, 

vzkliki navdušenja, dvorana je bila včasih premajhna za številne obiskovalce. Prireditve  so se 

pričele 14. junija in so trajale do 9. septembra 2016; skupno 13 kulturnih  dogodkov - 

komedij, koncertov različnih glasbenih zvrsti, folklore, otroških prireditev. Nastopali so  

domači in tuji izvajalci, znana imena slovenske kulturne scene, ponovno smo gostili tuje 

umetnike in domačinom približali neznane ali le bežno znane kulture. Prireditve  privabile so 

veliko obiskovalcev iz širšega območja Slovenskih goric, ogledalo si jih je približno 5000 

obiskovalcev. 

V okviru prireditev LEN-ART so bili izvedeni naslednji dogodki: 

Zaključna produkcija zasebne glasbene šole Muziklub 

Salonski  orkester učencev in učiteljev Konservatorija za glasbo in balet Maribor, 

Podružnična šola Lenart 

Folkart v Lenartu: nastop folklornih skupin iz Argentine in Fidžija 

Volk in sedem kozličkov, gledališka predstava za otroke 

Duo Vita &Žan ( Vita Peterlin in Žan Trobas), koncert klasične glasbe 

Abba Real Tribute Band, koncert 

Duo Clearobscure, koncert 

Žogica Nogica, lutkovna predstava za otroke 

Black coffee, koncert slovenskih popevk 

Otroške zabavne in ustvarjalne delavnice  

Agatine skrivnosti  

Komedija Cucki 

Koncert Nece Falk 

 

Ogled prireditev je bil brezplačen,  vstopnina je bila le pri komediji Cucki. Prireditve smo 

financirali s sredstvi sponzorjev, ki jih je bilo 48. Sponzorjem velja posebna zahvala, saj so s 

svojimi sponzorskimi prispevki  finančno omogočili izvedbo prireditev. Zbranih je bilo 

10.241,87 eu sponzorskih prispevkov v denarju, in pa v obliki storitev (gostinske storitve, 



prenočišče za nastopajoče),  v vrednosti 800 eur.  Stroški prireditev znašajo na 11.300,50 eur. 

Omeniti je potrebno, da Agatine skrivnosti v okviru prireditev LEN-ART le oglašujemo na 

programskih listih, finančno pa ta prireditev v stroških LEN-ART-a ni zajeta, ker je 

financirana iz drugih virov.  

LEN-ART je že zdavnaj prerasel lokalne okvirje in je obogatitev kulturnega dogajanja v 

Slovenskih goricah. Osnovno izhodišče je kakovosten in raznolik program. Ljudje prireditve, 

kot je LEN-ART potrebujejo, saj poleg zabave, duhovne obogatitve, prinašajo pozitivno 

energijo in na svoj način prispevajo k boljši kvaliteti življenja.  Ocenjujemo, da so bile 

prireditve uspešne, pozitivne in jih bomo v prihodnjem letu ponovno izvedli. 

Na snidenje na LEN-ART-u 2016! 

PRIZORI IZ PRIREDITEV: 

    

Folklorna skupina Gran ballet Argentino                  Folklorna skupina Vou Dance Company, Fidži 

 

    

 Konservatorij za glasbo in balet Maribor,                   Abba Real Tribute Band 

 Podružnična šola Lenart 

 

 



    

 Black coffee                                                                 Neca Falk s skupino 

 

     

Žogica nogica in otroci po predstavi                       komedija Cucki 

 

 

gledalci v dvorani 

 

Pripravila: 

Darja Ornik 


