Območne izpostave JSKD
KOPER

JSKD skrbi za razvoj in uresničevanje nacionalnega potenciala
ljubiteljskih kulturnih dejavnosti. Skrbi tudi za aktivno ustvarjalnost,
razvoj ustvarjalnih kapacitet in strokovnih standardov ter širjenje
dostopnosti kulturnih programov.

Območna izpostava Koper
Mateja Palčič

Uvod
Območna izpostava Koper pokriva območje Mestne občine Koper in Občine Ankaran. Mestna občina Koper se
razteza na 303,2 km2 površine in je enaka obsegu upravne enote, ima 22 krajevnih skupnosti in obsega 104
naselij. Od 50. 902 prebivalcev jih 25.459 živi v mestu, drugi pa v zaledju občine (podatki iz julija 2015). Selitveni
in naravni prirast v občini je že nekaj let pozitiven. Občina Ankaran leži na južnem pobočju Miljskega polotoka in
se razteza na površini 8.048.700 m2 in ima 2.984 prebivalcev (popis iz leta 2002).
Območna izpostava Koper deluje na narodnostno mešanem področju, kjer avtohtono živijo pripadniki italijanske
narodne skupnosti in kjer je dvojezično območje. Vse javne kulturne ustanove posebnega kulturnega namena so
organizirane tako za večinsko kot za manjšinsko prebivalstvo.
Vloga območne izpostave je organizacija prireditev in izobraževanja na področju ljubiteljskih kulturnih dejavnosti
ter nuditi organizacijsko, strokovno in operativno pomoč kulturnim društvom, skupinam ter posameznikom, ki
delujejo v okviru kulturne dejavnosti. Zaradi specifike okolja, v katerem deluje, posveča dodaten program tako
manjšinskim skupnostim kot tudi kulturnemu programu, ki je vezan na turistično ponudbo območja. Izpostava
redno sodeluje tudi z ostalimi ustanovami, zavodi in zvezami, ki poleg območne izpostave skrbijo za kulturno
dogajanje teritorija.

Ocena stanja
V letu 2015 je izpostava izvedla večino načrtovanih projektov s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge
programe s področja kulture. Izpeljano ni bilo Regijsko srečanje rokovskih skupin Rock Vizije in regijski likovni
seminar. Oba dogodka nista bila izpeljana zaradi pomanjkanja prijav. Ob rednem programu pa smo organizirali
in soorganizirali vrsto nenačrtovanih dogodkov, ki so se pokazali kot nujni za ohranjanje kvalitetne in homogene
kulturne poustvarialnosti okolja.
Izpostava je tako kot v prejšnjih letih aktivni snovalec kulturnega programa, ki poleg svojega rednega in
dodatnega programa društvom in posameznikom pomaga snovanju in izvedbi njihove dejavnosti. Izpostava pri
izvedbi prireditev dobro sodeluje z društvi, lokalno skupnostjo in lokalno Zvezo kulturnih društev in Zvezo pevskih
zborov Primorske.
Izpostava skuša homogeno izvajati program na vseh področjih ljubiteljske kulturne dejavnosti tako pri izvajanju
prireditev kot pri izobraževanjih, kljub temu pa je največ projektov izvedenih na glasbenem področju, saj je ta
dejavnost najbolj razširjena. Čeprav se z likovnim izražanjem ukvarja veliko posameznikov, je likovna dejavnost,
organizirana v društvu, najmanj razvita, zato izpostava organizira odmevne projekte na tem področju (extempore, odprti atelje, potujoče razstave), ki vsako leto privabijo veliko udeležencev.
Izpostava deluje na območju, na katerem se izvajajo številni kulturni projekti, zato je medijska pokritost glede
napovedi prireditev dobra, zaradi številčnosti projektov pa je posledično medijska pojavnost nekoliko šibkejša.
Kar nekaj je tudi spletnih portalov, ki objavljajo o lokalnih prireditvah, kljub temu pa izpostava tudi sama poskrbi
za mesečno obveščenost o svojih in društvenih projektih z izdajo lastnega mesečnega programa prireditev.
Le redka kulturna društva imajo lastne prostore za svoje redno delovanje, tudi ni primernega prireditvenega
prostora, ki bi bil izključno namenjen ljubiteljski kulturni ustvarjalnosti (kulturni dom ipd.), zato že vrsto let
primernost prostorov ostaja glavni problem in pomanjkljivost ljubiteljske kulture. Kulturna društva morajo
posledično večino svojih sredstev nameniti za najemnino prostorov tako za redno delovanje kot za njihovo
predstavitev. Zaradi drastičnega reza lastnih sredstev, ki je nastal kot posledica ekonomske krize, pa je večina
društev iz svojega programa rezala udeležbo na izobraževanjih in gostovanja, kar je čutiti pri kakovosti
izvedbenega programa.

Izvedba rednega programa
Programi na področju ljubiteljske kulture območne izpostave zajemajo pregledna srečanja in revije na vseh
področjih delovanja društev ter izobraževanja po posameznih področjih. Izpostava je skupno v letu 2015 izpeljala
128 kulturnih dogodkov, od tega je bilo 103 izvedb in 25 udeležb. Na območnem nivoju je izpostava izpeljala 78
projektov, na regijskem nivoju 18, na državnem 11 ter 21 projektov pod klasifikacijo drugo.
Izpostava je organizirala pregledna srečanja na območni ravni: območno srečanje otroških in mladinskih pevskih
zborov, območno srečanje otroških in odraslih gledaliških skupin, območno srečanje otroških in odraslih
folklornih skupin, območno srečanje plesnih skupin ter območno srečanje ljudskih pevcev in godcev ljudskih viž.
Na regijski ravni srečanje lutkovnih skupin. Na državnem nivoju je v letu 2015 izpostava izpeljala 11. Srečanje big
bandov Slovenije.

Izvedba dodatnega programa
Izpostava zaradi specifike okolja v katerem deluje na letni ravni izpelje številne prireditve, ki so vezane na dodaten
program. Izpostava je uspešno sodelovala z lokalno skupnostjo in drugimi lokalnimi in kulturnimi akterji. Dodatni
program je vezan predvsem na živahno turistično ponudbo mesta, kjer se povezujemo z Uradom za turizem
Mestne občine Koper (Istrski karneval, Sladka Istra, Miklavžev sejem itd.). Z Združenjem trgovcev, gostincev in
drugih podjetnikov mesta Koper sodelujemo pri določenih dejavnostih, ki vključujejo predstavitev in promocijo
lokalnega kulturnega delovanja (Dnevi knjige, Otroški bazar, Veseli december ter ostale praznične prireditve).

Izvedba javnih razpisov/pozivov za ljubiteljske kulturne dejavnosti ali sodelovanje pri njih
Vse razpise za kulturno področje v Mestni občini Koper razpisuje Mestna občina Koper, kjer zaradi vpogleda v
delovanje društev in skupin sodelujemo pri razdelitvi sredstev kot člani komisije. V letošnjem letu je prvič izdala
Javni razpis za sofinanciranje delovanja društev tudi Občina Ankaran

Izobraževanja
Območna izpostava v okviru svojega delovanja daje izjemen poudarek na izobraževanju. V letu 2015 smo tako
izpeljali plesni seminar, gledališki seminar, državni filmski seminar, glasbeni seminar vokalne tehnike, likovne
delavnice za najmlajše, likovno kolonijo, seminar Zgrabi zvok, tematsko strokovno srečanja, poletne gledališke
delavnice za mentorje itd. Na vseh izvedenih delavnicah je bil odziv udeležencev pozitiven ter izkazano je bilo
zanimanje za nadgradnjo izvedenih seminarjev in delavnic.

Financiranje
Območno izpostavo Koper je financira lokalna skupnost iz proračuna Mestne občine Koper preko neposrednega
poziva ter Občina Ankaran na podlagi dodeljenega deleža financiranja v obdobju dogovarjanja delitve proračuna
med Mestno občino Koper in Občino Ankaran, kar izpostavi omogoča natančno finančno planiranje pri izvedbi
območnega, regijskega in državnega programa. Izobraževalni program se delno financira tudi s pridobitvijo
lastnih sredstev.

Novi projekti
V letu 2015 smo v sodelovanju z DLU Insula izpeljali projekt, ki smo ga poimenovali Kreativnost mladih. Razstavni
projekt »Kreativnost mladih« je zajemal skupino enajstih ustvarjalcev. Projekt smo zastavili z namenom
odkrivanja oziroma promocije delovanja mladih, med šestnajst in petintrideset let starih likovnikov, ki se na Obali
ukvarjajo z likovno ustvarjalnostjo: slikarstvom, kiparstvo, fotografijo, videom, ambientalnimi postavitvami ali
drugimi alternativnimi likovno vizualnimi praksami. Natečaj je podpiral odprto ustvarjalnost, zato ni omejeval
tematike, vsebine ali izvedbenega načina. Glede na odziv in prostorske zmožnosti smo, po strokovni presoji,
njihovo razstavno predstavitev razdelili v dva sklopa s šestimi udeleženci. Projekt se je izkazal kot zanimiv prikaz
likovne ustvarjalnosti mladih na Obali, ki le stežka najdejo možnost za predstavitev svojega delovanja v okviru
institucionalizirane oblike kulture, zato ocenjujemo, da je projekt nujno potrebno izvajati na letni bazi.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
V Mestni občini Koper in Občini Ankaran deluje okoli 130 društev in skupin, ki izvajajo programe iz področja
kulturnih dejavnosti, kar omogoča uresničevanje potreb po kulturnem udejstvovanju, ustvarjanju in
poustvarjanju okoli 7.000 prebivalcem.
Društva in skupine pokrivajo celotno področje ljubiteljske kulturne ustvarjalnosti. Najštevilnejše je zastopana
vokalna dejavnost: otroški in mladinski zbori, odrasli zbori – mešani, moški in ženski zbori, pevske skupine. Na
področju instrumentalne glasbe delujejo številni orkestri in godbe: Obalni komorni orkester, Pihalni orkester
Koper, Godba na pihala Sv. Anton, Pihalni orkestre Marezige, Godbeno društvo Mužika Sv. Lazar Boršt, Big band
Hrošči, Godalni orkester Glasbene šole Koper, Pihalni orkester glasbene šole Koper in Big band EN. Društvo
prijateljev glasbe že tradicionalno organizira cikel Amabile in cikel Vivace. V soorganizaciji društev se odvijajo tudi
nekateri festivali (Baladoor jazz festival, ki ga organizira Kulturno društvo Baladoor, Srečanje big bandov
MarezziJazz, ki ga organizira Mladinsko društvo Marezige, Mednarodno srečanje pihalnih orkestrov v organizaciji
Pihalnega orkestra Marezige …). Glasbeniki delujejo v številnih glasbenih skupinah, zasedbah in ansamblih ter
delujejo tudi na širšem glasbenem področju.
Folklorna dejavnost je s skupinami Mandrač in Skala Kubed, ena izmed uspešnejših ljubiteljskih dejavnosti. Žal pa
se je v letošnjem letu delovanje v skupini nekoliko okrnilo zaradi pomanjkanja strokovnega vodstva. Na novo so
obudili tudi folklorno sekcijo v Kulturnem društvu Hrvatini. Folklorne skupine se redno udeležujejo območnih,
regijskih in državnih srečanj ter dosegajo vidne uspehe. Skupine se redno predstavljajo tako doma kot v tujini.
Zelo uspešna je tudi otroška folklorna skupina, ki deluje pod okriljem Osnovne šole Koper. V Mestni občini Koper
delujejo tudi številna društva manjšinskih etničnih skupnosti (AKUD Kolo, Kulturno društvo Albancev Slovenske
Istre Ilirija, Kulturno društvo Behar), ki so v zadnjih letih postala vidnejša društva kulturnega poustvarjanja.
Kulturno društvo Albancev Slovenske Istre Ilirija je konec leta od Mestne občine Koper dobilo tudi nove prostore
za svoje delovanje. Vidne rezultate na srečanjih dosegata mlada godčevska skupina Zingelci in godčevska sekcija
Folklorne skupine Mandrač ter pevsko godčevska skupina Družina Batista. Poskuša se tudi vzpostaviti delovanje
na področju stare glasbe z organizacijo seminarjev in prireditev, ki so vezane na to tematiko.
Kar nekaj posameznikov in skupin se ukvarja tudi z gledališko dejavnostjo (Kulturno umetniško društvo Domovina
Osp, Kulturno društvo Gledališka skupina Dekani, Kulturno društvo Šavrini in anka Šavrinke Gračišče, Društvo
Talia – gledališki kalejdoskop, Kulturno društvo Alojza Kocjančiča Puče-Koštabona, Kulturno društvo 5. kader …).
Nekatere osnovne šole imajo svoje gledališke skupine (Osnovna šola Šmarje, Osnovna šola Prade …), najvidnejša
je otroška gledališka skupina na Osnovni šoli istrskega odreda Gračišče. Kulturno društvo PINA pa že tradicionalno
organizira srečanje mladinskih gledaliških skupin.
Plesna dejavnost je zelo priljubljena, zato so na območju, ki ga pokriva izpostava, številne plesne skupine, ki
znotraj svoje dejavnosti redno organizirajo nastope in razna plesna izobraževanja, plesne festivale (Plesno
društvo Soy Cubano, Kulturno društvo Luna Flamenca, Plesno društvo Moonsun itd.).
Literarna dejavnost je z organizacijo literarnih večerov, publikacijami ter delovanjem društev precej dobro
zastopana (Literarno društvo Fontana, Kulturni Kulb …).
Nekoliko slabše sta v obliki društev in skupin zastopani likovna in filmska dejavnost, kljub temu pa na teh
področjih deluje kar nekaj posameznikov, ki se redno udeležujejo izobraževanj in srečanj. Na osnovni šoli Šmarje,
Osnovni šoli Antona Ukmarja in na Osnovni šoli Hrvatini že vrsto let gojijo filmsko dejavnost.
Kot je bilo omenjeno že uvodoma ostaja poglavitna problematika delovanja društev pomanjkanje primernih
prostorov za redno delovanje ter za predstavitev svoje dejavnosti.

Sodelovanje s šolami in vrtci
Šole in vrtci se s svojimi skupinami redno udeležujejo srečanj, ki so namenjena najmlajšim (Naša pomlad, Srečanje
otroških folklornih skupin, Srečanje najmlajših filmskih ustvarjalcev in Srečanje otroških gledaliških skupin).
Izpostava redno organizira izobraževanja, ki so namenjena mentorjem otroških skupin. V dogovoru s šolami
poskušamo otroški prireditveni program izpeljati tudi v okviru šolskih prostorov, ter na ta način kulturno
udejstvovanje približati kar se da najširšemu krogu mlajše populacije.
Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
V letu 2015 je kar nekaj društev praznovalo svoj jubilej. Petindvajseto obletnico delovanja je praznovalo Kulturno
društvo Domovina Osp, dvajset letnico delovanja so praznovali Kulturno društvo Alojz Kocjančič Puče-Koštabona,
Skupina ljudskih pevk Kulturnega društva »Mandrač« Koper ter Pevska skupina Kantadore Kulturnega društva
Gradin. Desetletni jubilej pa sta praznovali Gledališka šola Talia ter Ženska vokalna skupina Dekleta s Škofij.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka
ONE DVE NARANČE ...

Datum
(od)
9.1.2015

POTUJOČA RAZSTAVA SLADKA ISTRA

9.1.2015

BOŽIČNO-NOVOLETNI KONCERT KLAP

10.1.2015

SKRITI POGLEDI - FOTOGRAFSKA RAZSTAVA

6.2.2015

VEČER SMEHA

7.2.2015

KONCERT IZ CIKLA JESENSKO TIHO

7.2.2015

ENA.KOST, GLEDALIŠKA PREDSTAVA

13.2.2015

7. ISTRSKI KARNEVAL

14.2.2015

GLEDALIŠKI VEČER S TALIJO

20.2.2015

3. VALENTINOV KONCERT

21.2.2015

FILMSKA DELAVNICA

23.2.2015

GLEDALIŠKI VEČER KD DOMOVINA OSP

28.2.2015

ISTRA SMO LJUDJE

28.2.2015

CIKEL AMABILE: IVAN SKRT

5.3.2015

POTUJOČA RAZSTAVA SLADKA ISTRA

5.3.2015

TRADICIONALNI KONCERT BIG BANDA HROŠČI

6.3.2015

PLESNI SEMINARJI

7.3.2015

KONCERT OB DNEVU ŽENA

8.3.2015

PRIMORSKA POJE

15.3.2015

PRIREDITEV OB 60. OBLETNICI OŠ ISTRSKEGA ODREDA
GRAČIŠČE
FESTIVAL MLADE LITERATURE - URŠKA 2015

17.3.2015

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH SKUPIN

23.3.2015

PRIMORSKA POJE
PROĐOH BOSNOM KROZ GRADOVE - SPREHOD PO
BOSANSKIH MESTIH
OBALCA S PESMIJO NA PODEŽELJE

Datum (do)

9.2.2015

24.2.2015

Dejavnost

Vrsta

folklora

prireditev

likovna
dejavnost
vokalna glasba

prireditev

likovna
dejavnost
gledališče
in
lutke
vokalna glasba

prireditev

gledališče
lutke
drugo

prireditev

in

prireditev

prireditev
prireditev

prireditev

gledališče
in
lutke
vokalna glasba

prireditev

film in video

izobraževanj
e
prireditev

gledališče
in
lutke
večzvrstna
dejavnost
instrumentalna
glasba
likovna
dejavnost
instrumentalna
glasba
ples
instrumentalna
glasba
vokalna glasba

prireditev

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev
izobraževanj
e
prireditev
prireditev

večzvrstna
dejavnost
literatura

prireditev

prireditev

27.3.2015

gledališče
in
lutke
vokalna glasba

28.3.2015

folklora

prireditev

29.3.2015

vokalna glasba

prireditev

20.3.2015

prireditev

prireditev

11. MEDNARODNI ZBOROVSKI FESTIVAL KOPER

9.4.2015

19.4.2015

vokalna glasba

prireditev

POTUJOČA RAZSTAVA SLADKA ISTRA

9.4.2015

13.5.2015

prireditev

prireditev

CIKEL AMABILE: NEBOJŠA JOVAN ŽIVKOVIĆ

10.4.2015

REGIJSKO SREČANJE LUTKOVNIH SKUPIN

10.4.2015

SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV

11.4.2015

NAŠA POMLAD

13.4.2015

likovna
dejavnost
instrumentalna
glasba
gledališče
in
lutke
instrumentalna
glasba
vokalna glasba

NAŠA POMLAD

14.4.2015

vokalna glasba

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev

LEW TABACKIN TRIO

15.4.2015

prireditev

15.4.2015

instrumentalna
glasba
vokalna glasba

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH ZBOROV
NAŠA POMLAD
SOSED TVOJEGA BREGA 2015

18.4.2015

literatura

prireditev

PRAZNIK ŠPARINGE

18.4.2015

folklora

prireditev

SREČANJE OTROŠKIH IN ODRASLIH FOLKLORNIH
SKUPIN
OBALCA S PESMIJO NA PODEŽELJE

18.4.2015

folklora

prireditev

19.4.2015

vokalna glasba

prireditev

LIKOVNE DELAVNICE

20.4.2015

SLOVENSKI DNEVI KNJIGE

20.4.2015

likovna
dejavnost
literatura

izobraževanj
e
prireditev

PLESNE MINIATURE - OBMOČNA REVIJA PLESNIH
SKUPIN
NOČ KNJIGE- NOČ JE MOJA DAN JE TVOJ

21.4.2015

ples

prireditev

23.4.2015

literatura

prireditev
prireditev

prireditev

CIKEL VIVACE: TROBINOVA

5.5.2015

LJUBEZEN MOJA MAI NE PASÁ

9.5.2015

instrumentalna
glasba
folklora

OBALCA S PESMIJO NA PODEŽELJE

10.5.2015

vokalna glasba

prireditev

KONCERT PO KOPER

15.5.2015

prireditev

LITERARNI POPOLDAN

15.5.2015

instrumentalna
glasba
literatura

POTUJOČA RAZSTAVA SLADKA ISTRA

15.5.2015

prireditev

11. MEDNARODNI ZBOROVSKI FESTIVAL KOPER

16.5.2015

likovna
dejavnost
vokalna glasba

EX-TEMPORE NOVA GORICA

16.5.2015

prireditev

FESTIVAL VIZIJE - ROCK VIZIJE

16.5.2015

MEDNARODNO SREČANJE PIHALNIH ORKESTROV

16.5.2015

6. REVIJA PIHALNIH ORKESTROV

16.5.2015

PLESNI UTRINKI - REGIJSKO SREČANJE PLESNIH SKUPIN
PRIMORSKE
REGIJSKO SREČANJE OTROŠKIH FOLKLORNIH SKUPIN

16.5.2015

likovna
dejavnost
instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
ples

16.5.2015

folklora

prireditev

5. REGIJSKO TEKMOVANJE OTROŠKIH IN MLADINSKIH
PEVSKIH ZBOROV
PESNIK NA CESTI - FORUM TOMIZZA 2015

20.5.2015

vokalna glasba

prireditev

literatura

prireditev

ZA PRISTAN GRE

22.5.2015

prireditev

OBALCA S PESMIJO NA PODEŽELJE

23.5.2015

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

MAESTRAL SKOZI ČAS

29.5.2015

vokalna glasba

prireditev
prireditev

21.5.2015

31.5.2015

21.5.2015

prireditev

prireditev

prireditev

prireditev
prireditev
prireditev
prireditev

prireditev

RAZSTAVA DEL ZMAGOVALK 6. EX TEMPORA SLADKA
ISTRA
LIKOVNA KOLONIJA

2.6.2015

1.7.2015

5.6.2015

6.6.2015

5. FERIA

6.6.2015

likovna
dejavnost
likovna
dejavnost
ples

LETNI KONCERT MEPZ OBALCA

6.6.2015

vokalna glasba

prireditev

GLEDALIŠKI VEČER

6.6.2015

prireditev

PROMENADNI KONCERTI PIHALNIH ORKESTROV

7.6.2015

6. FESTIVAL BOSANSKE KULTURE IN KULINARIKE

7.6.2015

gledališče
in
lutke
instrumentalna
glasba
folklora

21.6.2015

izobraževanj
e
prireditev

prireditev
prireditev

11. LETNI KONCERT APZ UP

7.6.2015

vokalna glasba

prireditev

FAŽANSKI TANAC

13.6.2015

folklora

prireditev

DO-RE- MI, PLEŠEMO VSI

14.6.2015

ples

prireditev

VAJE V SLOGU

18.6.2015

prireditev

KDOR POJE RAD, OSTANE VEDNO MLAD

19.6.2015

gledališče
in
lutke
vokalna glasba

2. SREČANJE ISTRSKIH PIHALNIH ORKESTROV

20.6.2015

prireditev

POLETNI
KONCERT
OBALNEGA
ORKESTRA
POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE

26.6.2015

20.6.2015

prireditev

MA KAKÚ SMO SÉLEN ŠTELJÁLE! - LIBRISOV POLETNI
NAREČNI VEČER
GLASBENI ODDIH S PENINO

10.7.2015

instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
gledališče
in
lutke
instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
literatura

11.7.2015

drugo

prireditev

GLASBENI ODDHIH S PIVOM

17.7.2015

drugo

prireditev

7.8.2015

literatura

prireditev

9.8.2015

instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
gledališče
in
lutke
vokalna glasba

prireditev

likovna
dejavnost
literatura

prireditev

likovna
dejavnost
likovna
dejavnost
folklora

prireditev

historična
glasba in ples
likovna
dejavnost
likovna
dejavnost
film in video

prireditev

17.10.2015

folklora

KOMORNEGA

29.6.2015

4.7.2015

SEMINAR ZA BIG BANDE ZGRABI ZVOK

3.7.2015

4.7.2015

11. SREČANJE BIG BANDOV SLOVENIJE

3.7.2015

4.7.2015

14. BALADOOR JAZZ FESTIVAL

4.7.2015

6.7.2015

KO NE MOREŠ PRIMIT SE ZA GRM, PRIMI SE ZA TRN!Ť
- LIBRISOV POLETNI NAREČNI VEČER
KONCERT BIG BAND HROŠČI
MUSICA CREATIVA

17.8.2015

MEDNARODNE POLETNE GLEDALIŠKE DELAVNICE

24.8.2015

VEČER OKTETOV

29.8.2015

24.8.2015

3.9.2015

prireditev
izobraževanj
e
izobraževanj
e
prireditev
prireditev
prireditev

prireditev
izobraževanj
e
prireditev

RAZSTAVA KREATIVNOST MLADIH LIKOVNIKOV NA
OBALI
LIBRISOV POLETNI NAREČNI VEČER

11.9.2015

EX TEMPORE SLADKA ISTRA

20.9.2015

15. REGIJSKA RAZSTAVA

24.9.2015

EKO-ETNO AVLIJA / EKO-ETNO DVORIŠČE

27.9.2015

KONCERT STARE GLASBE

2.10.2015

15. REGIJSKA RAZSTAVA

8.10.2015

20.10.2015

RAZSTAVA KREATIVNOST MLADIH II

9.10.2015

22.10.2015

51. SREČANJE NAJMLAJŠIH FILMSKIH IN VIDEO
USTVARJALCEV SLOVENIJE
FOLKLORNI SEMINAR ODRSKO POUSTVARJANJE
PLESA
KONCERT TREH ZBOROV

15.10.2015

16.10.2015

18.10.2015

vokalna glasba

izobraževanj
e
prireditev

KANTALI SMO VESELO - SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH
PESMI IN GODCEV LJUDSKIH VIŽ
15. REGIJSKA RAZSTAVA

18.10.2015

folklora

prireditev
prireditev

GLASBENI SEMINAR

24.10.2015

likovna
dejavnost
vokalna glasba

22.10.2015

5.11.2015

prireditev

prireditev
prireditev

prireditev
prireditev
prireditev

izobraževanj
e

JESENSKI KONCERT OBALNEGA
ORKESTRA
15. REGIJSKA RAZSTAVA

KOMORNEGA

9.11.2015

V ZAVETJU BESEDE

13.11.2015

instrumentalna
glasba
likovna
dejavnost
literatura

MARTINOV ZBOROVSKI KONCERT

15.11.2015

vokalna glasba

prireditev

LITERARNI VEČER

19.11.2015

literatura

prireditev

LIKOVNA RAZSTAVA IZBRANIH DEL 7. EX-TEMPORA
SLADKA ISTRA
LITERARNI VEČER: MAJA GAL ŠTROMAR

20.11.2015

likovna
dejavnost
literatura

prireditev

RE-PRODUKT TOXINE: KAPITALIZEM V SLUŽBI
UMETNOSTI
REGIJSKO TEKMOVANJE ODRASLIH PEVSKIH ZASEDB

27.11.2015

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

prireditev

20 LET DELOVANJA DRUŠTVA ALOJZ KOCJANČIČ

29.11.2015

večzvrstna
dejavnost
folklora

prireditev

12.11.2015

26.11.2015

10.12.2015

25.11.2015

28.11.2015

prireditev
prireditev
prireditev

prireditev

prireditev

TEMATSKO STROKOVNO SREČANJE

2.12.2015

GLEDALIŠKI SEMINAR

3.12.2015

KONCERT PIHALNEGA ORKESTRA MAREZIGE

4.12.2015

FOLKLORNI VEČER

5.12.2015

gledališče
in
lutke
instrumentalna
glasba
folklora

MIKLAVŽEV KONCERT

6.12.2015

vokalna glasba

prireditev

POZDRAV DECEMBRU

6.12.2015

vokalna glasba

prireditev

PLESNI SEMINAR FLAMENCA

7.12.2015

ples

LETNI KONCERT VOKALNE SKUPINE TAMARISKA

7.12.2015

vokalna glasba

izobraževanj
e
prireditev

GLEDALIŠKA PREDSTAVA PLEŠEJO Z DNARJEM

8.12.2015

prireditev

GLEDALIŠKA PREDSTAVA PLEŠEJO Z DNARJEM

10.12.2015

VEČER ŠANSONOV EDITH PIAF

11.12.2015

gledališče
in
lutke
gledališče
in
lutke
vokalna glasba

15. REGIJSKA RAZSTAVA

11.12.2015

prireditev

LITERARNI VEČER: MIKLAVŽ KOMELJ

16.12.2015

likovna
dejavnost
literatura

VESELI DECEMBER

18.12.2015

prireditev

LITERARNI VEČER

18.12.2015

večzvrstna
dejavnost
literatura

TRADICIONALNI NOVOLETNI KONCERT

19.12.2015

prireditev

VEČER KRATKIH FILMOV

21.12.2015

instrumentalna
glasba
film in video

TRADICIONALNI DOBRODELNI BOŽIČNO-NOVOLETNI
KONCERT

26.12.2015

instrumentalna
glasba

prireditev

11.12.2015

31.12.2015

19.12.2015

izobraževanj
e
izobraževanj
e
prireditev
prireditev

prireditev
prireditev

prireditev

prireditev

prireditev

