Območne izpostave JSKD
PIRAN

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 Piran
Elizabeta Fičur
Uvod
Območna izpostava Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti Piran pokriva področje občine Piran, na katerem je
sedem krajevnih skupnosti z okoli 17.500 prebivalci. Tu je na osnovi zadnjih podatkov iz registra Ministrstva za
notranje zadeve registriranih skupno 53 društev od katerih se jih na razpise lokalne skupnosti za sofinanciranje
programa redno prijavlja 38. Pod okriljem kulturnih društev je po naših ocenah dejavnih še cca. 25 sekcij. V
zadnjem obdobju je čutiti povečanje števila tako kulturnih društev kakor tudi neformalnih sekcij in skupin.
Območna izpostava neposredno sodeluje tudi pri organizaciji in izvedbi vseh prireditev, ki jih organizirajo ZKD
Karol Pahor Piran ter kulturna društva in skupine, ki delujejo pod okriljem Zveze. Občasno sodelujemo tudi pri
organizaciji in izvedbi prireditev in projektov drugih društev in organizacij. Uspešno nadaljujemo sodelovanje z
Društvom baletnih umetnikov Slovenije, Skupnostjo Italijanov Giuseppe Tartini, Društvom prijatelj mladih Piran
in Avditorijem Portorož.
Izjemno dobro je sodelovanje tudi z občino Piran tako z uradom Župana kakor tudi z Uradom za družbene
dejavnosti.

Ocena stanja
V letu 2014 je izpostava izvedla projekte s področja ljubiteljske kulturne dejavnosti in druge programe s področja
kulture skladno z letnim programom dela Sklada in lokalne skupnosti ter potrebami kulturnih društev. Območna
izpostava Piran je v letu 2014 izvedla skupno 106 projektov, od tega je bila neposredni organizator ali
soorganizator 85 prireditev in 4 seminarjev ter zagotovila udeležbo na 17 prireditvah in izobraževanjih. Društvom
in posameznikom je nudila pomoč pri društveni dejavnost s svetovanjem kakor tudi z neposredno pomočjo pri
organizaciji njihovih prireditev in v mejah možnosti s kritjem posameznih stroškov. Sodelovanje z društvi poteka
v duhu vzajemne pomoči pri realizaciji programov društev in programov Območne izpostave.
Vsako leto izvede izpostava v sodelovanju z ZKD Karol Pahor Piran tudi nekaj tradicionalnih občinskih prireditev.
Število le teh se je v letu 2014 dodatno povečalo zaradi številnih dogodkov in otvoritev pred lokalnimi volitvami.
Večino prireditev Območne izpostave in društev v obdobju januar-maj in november-december izvedemo v veliki
dvorani Avditorija Portorož ali v Gledališču Tartini v Piranu. Prireditve, ki jih organiziramo v obdobju junijseptember se večinoma izvajajo na Tartinijevem trgu v Piranu in na ploščadi Prekomorskih brigad v Portorožu.
Po dogovoru z Občino Piran in Avditorijem Portorož imajo društva, ZKD in OI JSKD na razpolago prostor, tehniko
in tehnično osebje v Avditoriju in gledališču na razpolago brezplačno za 1 oz. 2 prireditvi letno. Omenjen dogovor
ne zajema prireditev, ki so povezane z obletnicami. Trenutno tak dogovor zadovoljuje vse potrebe društev. Kljub
formalnemu dogovoru ima v zadnjih letih Območna izpostava brezplačno zagotovljene vse potrebne termine
glede na število območnega, regijskega in lokalnega letnega programa. Vstopnino od prireditev si z Avditorijem
delimo v razmerju 50 %.
Izpostava daje največ poudarka dobremu medsebojnemu sodelovanju z društvi in lokalno skupnostjo. Posledično
je pri realizaciji letnega programa večji obseg prireditev in po potrebi izobraževanj s katerimi zadovoljujemo
potrebe lokalnega okolja. Sledijo območna in regijska srečanja v obsegu za katerega se dogovorimo na regijski
koordinaciji.
Medijska pokritost dogodkov je zanemarljiva razen pri projektu festival Plesa in Mednarodnemu
mediteranskemu folklornemu festivalu MIFF. Izjema je občinsko glasilo Solni cvet, ki objavi večinoma vse
prispevke, ki jih pripravimo in pravočasno posredujemo uredniku.

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.
V letu 2014 je Območna izpostava izvedla: revijo pevskih zborov Primorska poje, Območno srečanje otroških
gledaliških skupin, območno revijo plesnih skupin in revijo otroških in mladinskih pevskih zborov Naša Pomlad,
koncert piranski pevskih zborov. V sklopu projekta »Baletnih večerov« smo izvedli 13. in 14. Gala baletni večer
novih koreografij na slovensko glasbo ter plesno predstavo v izvedbi Madžarske plesne akademije.
Organizirali smo regijsko likovno kolonijo, foto tečaj in regijsko likovno razstavo »Ornament« v sodelovanju z OI
Koper ter državno mladinsko filmsko delavnico in seminar za lutke. V sklopu regijskega programa smo bili
organizatorji projekta »Promenadni koncerti«. Zaradi drastičnega znižanja sredstev po uredbi s strani JSKD bi
lahko izvedli maksimalno 3 koncerte medtem ko smo jih v preteklih letih realizirali od 8 do 10. Po zagotovitvi
dodatnih sredstev za gostovanje glasbene skupine iz Kanarskih otokov in glasbene skupine iz Španije smo v toku
leta izvedli skupno 76 promenadnih dogodkov. Poleg že omenjenih so nastopile še glasbene in plesne zasedbe iz
Slovenije, Hrvaške, Slovaške, Avstrije in Nemčije.
Pod regijski program sodi tudi Festival plesa Piran. V preteklem letu smo v času od 20. do 26. junija uspešno
izvedli jubilejni 10. Festival. Potekal je 6 dni. Pod okriljem slednjega smo, v sodelovanju z Društvom baletnih
umetnikov Slovenije organizirali tudi 1. Slovensko tekmovanje koreografskih miniatur. Na festivalu je nastopilo
skupno 45 plesnih skupin, od tega 3 iz Italije in preko 800 plesalcev.
Izpostava je prvič sodelovala pri organizaciji zaključnega koncerta tabora pihalnih orkestrov Musica creativa.
Koncert je bi v amfiteatru Avditorija Portorož
Plesna skupina Metulj in Gledališka skupina Cuker teater sta bili izbrani za regijsko srečanje medtem ko sta
Folklorna skupina Val in pevska skupina Val dosegli regijski nivo.

Izvedba dodatnega programa
V letu 2014 je OI Piran v sodelovanju z ZKD Karol Pahor Piran na željo občine Piran organizirala ali soorganizirala:
občinsko prireditev za Dan žena, komemoracijo pri spomeniku v Strunjanu, osrednjo občinsko prireditev v
počastitev Dneva upora proti okupatorju in 1. maju mednarodnem prazniku dela, osrednjo občinsko prireditev
ob Dnevu državnosti, otvoritveno prireditev novih prostorov knjižnice in parka Sonce v Luciji, obisk slovenskega
društva Drava iz Augsburga in prireditev v počastitev 30. Obletnice sodelovanja z Občino Piran, osrednjo občinsko
prireditev za občinski praznik in komemoracijo v mesecu oktobru ter koncert Rudija Bučarja in projekt Živeti s
solinami v skladišču Monfort.
Za potrebe posameznih društev smo sodelovali pri izvedbi: Koncerta ob 15. Obletnici Mešanega pevskega zbora
Sveta Lucija in 30. Obletnici Društva invalidov Piran, letnemu koncertu Mladinskega pihalnega orkestra Piran v
mesecu maju, baletni predstavi Leto express v mesecu maju in Deklico z vžigalicami v mesecu decembru v izvedbi
Plesne skupine Metulj Piran, letno produkcijo Twirling in mažoretnega kluba Lucija, otvoritev dveh likovnih
razstav Likovnega kluba Solinar in dveh fotografskih razstav Foto kluba Portorož.
Kot že nekaj zadnjih let je izpostava sodelovala tudi pri izvedbi dveh večjih projektov: Mednarodnega folklornega
festivala MIFF in Festivala otroške ustvarjalnosti Zrno soli.
Nov in najobsežnejši projekt v letu 2014 je bila organizacija Poletnega festivala Piran 2014, ki je potekala od 3.
do 16. avgusta.

Izvedba ali sodelovanje pri javnih razpisih/pozivih za ljubiteljske kulturne
dejavnosti
Vodja Območne izpostave Piran je že pred leti sodeloval pri pripravi osnovnih kriterijev za dodelitev sredstev
javnega poziva in razpisa. OI neposredno ne sodeluje v komisiji, ki odloča o sofinanciranju projektov s področja
kulture smo pa občasno pozvani, da podamo neuradno mnenje ali stališče. Vodja OI Piran sodeluje v komisijah,
ki pokrivajo druga področja družbenih dejavnosti.

Izobraževanja
Izpostava v zadnjih letih samostojno ne organizira območnih ali regijskih seminarjev, razen izjemoma, ker je v
preteklih letih spodbujala društva in skupine, da si seminarje organizirajo sami glede na svoje potrebe. Izpostava
po potrebi sodeluje z društvi pri iskanju primernih prostorov, mentorjev in občasno plačilu stroškov. V lokalnem
okolju trenutno ni zaznati potrebe po organizaciji dodatnih izobraževalnih oblik.
V letu 2014 je izpostava prvič organizirala državno lutkovno delavnico na katero se je prijavilo 14 udeležencev iz
obalnih mest.
Na področju filmske dejavnosti je bila planirana izvedba treh delavnic, realizirana pa samo mladinska filmska
delavnica. Ostale so odpadle zaradi zasedenosti mentorjev oz. so se doloma izvedle v Ljubljani. Poleg navedenega
je bila OI soorganizator Male šole Kamišibaja.
ZKD Karol Pahor Piran zagotavlja društvom večji del ali v celoti sredstva za organizacijo seminarjev ali udeležbo
na izobraževanjih. Prav tako zagotavlja društvom in skupinam plačilo stroškov prevoza na srečanja, revije,
festivale in tekmovanja v mejah razpoložljivih sredstev.

Financiranje
Območna izpostava letno pripravi program dela in finančni načrt in ga odda na neposredni poziv lokalne
skupnosti. Tak način financiranja omogoča izpostavi, da je seznanjena z višino sredstev že v fazi sprejemanja
občinskega proračuna, pogodbo pa podpiše takoj, ko je letni proračun sprejet. Ker se na neposredni poziv
prijavljamo že v mesecu oktobru in ker sredstva v zadnjih letih praviloma ostajajo enaka, je edina težava kadar
gre za morebitne nove ali občasne projekte in prireditve. Nemogoče je tudi uskladiti lokalni program izpostave s
programom JSKD, ker uredbe o sofinanciranju s strani Sklada prejmemo z nekaj mesečnim zamikom. Sredstva
JSKD za lokalni in tudi regijski program so absolutno prenizka v primerjavi s sredstvi, ki jih zagotavlja lokalna
skupnost. V letu 2014 je izpostava prejela od lokalne skupnosti 10 % večja sredstva za redno dejavnost kot v letu
prej ter 1.500 € dodatnih sredstev za Poletni festivala. Izpostava vsako leto nekaj sredstev pridobi z vstopninami
medtem ko je v letu 2014 za izvedbo programa prvič pridobila tudi sponzorska in donatorska sredstva.

Novi projekti
Kot že omenjeno smo v preteklem letu prvič organizirali državni seminar za lutke ter bili soorganizatorji
zaključnega koncerta Musica Creativa. Organizacijsko smo sodelovali tudi pri realizaciji mednarodnega etno
festivala Sete sua ste luas, ki je prvič potekal pod okriljem ZKD Karol Pahor Piran.
Absolutna novost in izjemno zahteven projekt je bila izvedba 14 dnevnega Poletnega festivala Piran 2014, ki smo
ga realizirali v sodelovanju z ZKD Karol Pahor Piran in Društvom baletnih umetnikov Slovenije in ob podpori
župana občine Piran. V sklopu projekta je bilo izvedenih 24 prireditev in 3 razstave na Tartinijevem trgu,
prvomajskem trgu in Tartinijevi hiši. Nastopili so številni profesionalni plesalci in glasbeniki ter ljubiteljska
kulturna društva in skupine. Osrednje prireditve so potekale na velikem odru osrednjega mestnega trga,
koncertni recitali pa v Tartinijevi hiši. Preko 15000 obiskovalcev si je lahko ogledalo pester program koncertnih
recitalov komorne glasbe, koncertov različnih glasbenih zasedb in skupin, etno in folklorni program, flamenco ter
klasični balet in sodobni ples.

Področja ljubiteljskih kulturnih dejavnosti in društva
Na področju instrumentalne glasbe sta aktivna Mladinski pihalni orkester Piran , Špičikuc orchestra iz Svetega
Petra in glasbena skupina Escobar KUD Esco Piran. Poleg naštetih deluje tudi Šolski band OŠ Sečovlje. Mladinski
pihalni orkester se je udeležil Srečanja istrskih pihalnih orkestrov in gostovanja v Križevcih na Hrvaškem.
Na področju plesne dejavnosti so aktivni KD Baletna skupina Metulj Piran, Plesni klub Swank in Art dance
studio-društvo za promocijo plesa Portorož. V letu 2013 se je ustanovil še Plesni klub Sueno Latino, ki pa se po
nam znanih podatkih javnosti še ni predstavil. Pod okrilje plesne dejavnosti sodita tudi Twirling klub Piran in
Twirling in mažoretni klub Lucija. Članice obeh twirling in mažoretnih klubov so se udeležile Državnega
tekmovanja. Twirling in mažoretni klub Lucija je dosegel nekaj visokih uvrstitev. Plesa skupina Metulj se je tudi
v letu 2014 udeležila Srečanja baletnih šol in društev in Mednarodnega plesnega tekmovanja Opus 2013 v Celju.
Gledališka dejavnost obsega delovanje Gledališke skupine Gib- Flip, ki združuje tako otroke kakor tudi odrasle,
odrasla gledališka skupina Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran in KD Gledališka skupina Cuker teater
Portorož. Poleg navedenih je zelo aktivno KD Lutka Piran v katerem delujejo izključno učenci do vključno 9.
razreda OŠ ter dve otroški gledališki skupini, ki delujeta pod okriljem OŠ Sečovlje in Mladisnkega EPI centra Piran
in se v zadnjih letih prijavljata na območna srečanja otroških gledaliških skupin.

Na področju likovne dejavnosti so aktivni: Likovni klub Solinar Piran, likovna sekcija Skupnosti Italijanov
Giuseppe Tartini Piran, likovna skupina društva Faros- Univerze za tretje življenjsko obdobje, KUD Korenina in
Foto klub Portorož. Člani likovnega kluba Solinar so bili uspešni na Zlati paleti. Prejeli so 7 certifikatov kakovosti
in dve zlati paleti. Organizirali so dve letni razstavi ter likovno kolonijo.
Folklorna dejavnost zajema delovanje Folklornega društva Val pod čigar okriljem sta aktivni 2 folklorni zasedbi,
sekcija ljudskih pevcev in tamburaška skupina ter Folklorne skupine Šaltin, ki deluje pod okriljem KD Sloga Sveti
Peter in zajema eno otroško in eno odraslo skupino ter glasbeno skupino Šavrinke. Folklorna skupina Val se je
udeležila Mednarodnega folklornega festivala v Grčiji.
Na področju vokalne glasbe aktivno delujejo: Moški komorni pevski zbor Karol Pahor Piran, Moški pevski zbor
Pergola Sveti Peter, Ženski pevski zbor Društva invalidov Piran, MePZ Portoroški pevski zbor, MePZ Sveta Lucija
(prej je deloval pod imenom Župnjiski zbor Svete Lucije), MePZ Faros, MePZ Georgios in MePZ Skupnosti Italijanov
Giuseppe Tartini Piran. V letu 2014 je z delovanjem pod okriljem ZKD pričela Klapa Skalinada, medtem ko Klapa
Solinar deluje že nekaj let vendar z izpostavo ne sodeluje. Otroških in mladinskih pevskih zborov, ki bi se
udeleževali revij in srečanj v občini Piran ni. S krajšimi nastopi, predvsem za potrebe šol in lokalne skupnosti se
občasno predstavijo: Minicantanti Skupnosti Italijanov Giuseppe Tartini Piran, mladinski pevski zbor OŠ Cirila
Kosmača Piran, otroški pevski zbor OŠ Cirila Kosmača Piran-podružnice Portorož in mladinski pevski zbor OŠ
Sečovlje.
Organizirano literarno dejavnost pokrivata samo Skupnost Italijanov Giuseppe Tartini Piran in Društvo Mirare
Lucija, literarne večere pa organizira tudi Mestna knjižnica Piran.
Poleg naštetih so na področju občine Piran dejavna tudi društva, ki pokrivajo različna področja kulturnih in drugih
dejavnosti. Med slednjimi velja izpostaviti Društvo An bot, društvo Prijateljev zakladov Sv. Jurija, Društvo
meščanov Pirana, Zavod za revitalizacijo Mediteranske kulture Medieranum, Društvo za oživljanje kulturne
dediščine oblačil Rosa klementina Portorož, Kulturno in turistično društvo Čikole čakole, KD Lib art Piran,
Združenje obalnih kreativcev in Faros-Univerza za tretje življenjsko obdobje.
Društva izvajajo dejavnost rednih vaj in treningov v najetih prostorih OŠ, Krajevnih skupnosti, Športnih objektih,
prostorih različnih vzgojno izobraževalnih zavodov in Krajevnih skupnostih. V nekaterih objektih so najemnine
izjemno visoke kar za društva predstavlja velik problem in se že odraža na kvaliteti programa.
Edini, ki imajo zagotovljene prostore za osnovno dejavnost s strani lokalne skupnosti sta ZKD Karol Pahor Piran
in OI JSKD Piran, ki razpolagata s pisarniškimi prostori in skladiščem v Piranu, garderobnimi prostori za potrebe
plesne, twirling in folklorne dejavnosti v Luciji, galerijo Impresija in atelje za potrebe Likovnega kluba Solinar ter
klubski prostor za potrebe Foto kluba Portorož v Piranu. Poleg navedenih s primernimi prostori razpolagajo:
Društvo An bot – klubski prostor na Tartinijevem trgu in delavnico za restavratorske dejavnosti, Kulturno in
turistično društvo Čikole čakole - Benečanko in skladišče, Društvo Faros - objekt v Luciji, KUD Korenina in KUD
Esko prostore v bivšem pionirskem domu.

Sodelovanje s šolami in vrtci
Po naših informacijah se nobena šola ni prijavila na razpis Kultura šola. Razen otroške gledališke skupine, ki deluje
pod okrilje OŠ Sečovlje se nobena druga skupina ni prijavila na območna srečanja.
Z osnovnimi šolami uspešno sodelujemo izključno pri realizaciji občinskih prireditev ter organiziranemu ogledu
območnega srečanja otroških gledaliških skupin.

Jubileji in obletnice društvene dejavnosti ter priznanja
V letu 2014 smo skupaj z ZKD Karol Pahor Piran in Društvom meščanov pripravili predlog za najvišje občinsko
priznanje Zlati grb. Našega kandidata komisija ni izbrala. V preteklem letu smo obeležili 15. obletnico delovanja
PePZ Svata Lucija in ob tej priložnosti podelili Gallusove značke ter 30. obletnico Društva invalidov Piran kjer smo
bili soorganizatorji prireditve.

Izvedeni dogodki
Naziv dogodka

Datum (od)

Datum (do)

Dejavnost

Vrsta

ZAČETNA LUTKOVNA ŠOLA

12.1.2014

26.1.2014

gledališče in lutke

izobraževanje

PREDTEKMOVANJE ZA DRŽAVNO PRVENSTVO MTZS

25.1.2014

26.1.2014

ples

prireditev

13. REVIJA BALETNIH ŠOL IN DRUŠTEV

1.2.2014

ples

prireditev

13. GALA VEČER NOVIH KOREOGRAFIJ IN BISERI
KLASIČNEGA IN SODOBNEGA BALETA
REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE

3.2.2014

ples

prireditev

28.2.2014

vokalna glasba

prireditev

PRIJATELJICE LUTKE

4.3.2014

gledališče in lutke

prireditev

PRIJATELJICE LUTKE

5.3.2014

gledališče in lutke

prireditev

ČETRT FINALE IN POLFINALE DRŽAVNEGA
PRVENSTVA MAŽORETNE IN TWIRLING ZVEZE
SLOVENIJE
MAMA, HVALA ZA SPOMINE

8.3.2014

ples

prireditev

prireditev

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE

8.3.2014

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE

13.3.2014

vokalna glasba

prireditev

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE

14.3.2014

vokalna glasba

prireditev

ZAČETNI TEČAJ DIGITALNE FOTOGRAFIJE

14.3.2014

likovna dejavnost

izobraževanje

KOMEMORACIJA OB SPOMENIKU PADLIM V
STRUNJANU
ZLATA PALETA ZA RISBO I GRAFIKO

21.3.2014

drugo

prireditev

21.3.2014

likovna dejavnost

prireditev

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE

22.3.2014

vokalna glasba

prireditev

PRIMORSKA POJE

23.3.2014

vokalna glasba

prireditev

PROMENADNI KONCERT

29.3.2014

prireditev

OBMOČNO SREČANJE OTROŠKIH GLEDALIŠKIH
SKUPIN
REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE

3.4.2014

instrumentalna
glasba
gledališče in lutke

6.4.2014

vokalna glasba

prireditev

PRIJATELJICE LUTKE

8.4.2014

gledališče in lutke

prireditev

OBMOČNO SREČANJE PLESNIH SKUPIN

10.4.2014

ples

prireditev

REVIJA OTROŠKIH IN MLADINSKIH PEVSKIH
ZBOROV NAŠA POMLAD 2014
KONCERT PIRANSKIH PEVSKIH ZBOROV

14.4.2014

vokalna glasba

prireditev

25.4.2014

vokalna glasba

prireditev

REVIJA PEVSKIH ZBOROV PRIMORSKA POJE

27.4.2014

vokalna glasba

prireditev

REGIJSKO SREČANJE PLESNIH SKUPIN

16.5.2014

ples

prireditev

LETNI KONCERT MLADINSKEGA PIHALNEGA
ORKESTRA PIRAN
LIKOVNA KOLONIJA

17.5.2014

instrumentalna
glasba

prireditev

likovna dejavnost

izobraževanje

PLESNA PREDSTAVA LETO EXPRES

24.5.2014

ples

prireditev

REGIJSKO LINHARTOVO SREČANJE ODRASLIH
GLEDALIŠKIH SKUPIN
BALETNI VEČER MADŽARSKE PLESNE AKADEMIJE IZ
BUDIMPEŠTE
KONCERT OB 15. OBLETNICI MEŠANEGA PEVSKEGA
ZBORA SVETA LUCIJA

30.5.2014

gledališče in lutke

prireditev

30.5.2014

ples

prireditev

31.5.2014

vokalna glasba

prireditev

9.4.2014

8.3.2014

17.5.2014

15.3.2014

24.5.2014

prireditev

prireditev

PROMENADNI KONCERT

7.6.2014

prireditev

8.6.2014

instrumentalna
glasba
folklora

VEČER SLOVENSKE FOLKLORE IN GLASBE
RAZSTAVA LIKOVNEGA KLUBA SOLINAR

16.6.2014

likovna dejavnost

prireditev

10. FESTIVAL PLESA PIRAN 2014

20.6.2014

ples

prireditev

10. FESTIVAL PLESA PIRAN 2014

21.6.2014

ples

prireditev

10. FESTIVAL PLESA PIRAN 2014

22.6.2014

ples

prireditev

10. FESTIVAL PLESA PIRAN 2014

23.6.2014

ples

prireditev

10. FESTIVAL PLESA PIRAN 2014

24.6.2014

ples

prireditev

MLADINSKA FILMSKA DELAVNICA

24.6.2014

filmska

izobraževanje

10. FESTIVAL PLESA PIRAN 2014

25.6.2014

ples

prireditev

OTVORITEV MEDNARODNEGA FOLKLORNEGA
FESTIVALA MIFF 2014
MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL MIFF 1014

2.7.2014

folklora

prireditev

3.7.2014

folklora

prireditev

KONCERT HARMONIKARSKEGA ORKESTRA ISIDRO
LARANAGA AKORDEOI
3. FESTIVAL OTROŠKE USTVARJALNOSTI ZRNO SOLI

3.7.2014

instrumentalna
glasba

prireditev
prireditev

MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL MIFF 2014

4.7.2014

instrumentalna
glasba
folklora

MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL MIFF 1014

5.7.2014

folklora

prireditev

ZAKLJUČEK MEDNARODNEGA FOLKLORNEGA
FESTIVALA MIFF 2015
3. FESTIVAL OTROŠKE USTVARJALNOSTI ZRNO SOLI

6.7.2014

folklora

prireditev

9.7.2014

12.7.2014

gledališče in lutke

prireditev

3. FESTIVAL OTROŠKE USTVARJALNOSTI ZRNO SOLI

16.7.2014

19.7.2014

gledališče in lutke

prireditev

3. FESTIVAL OTROŠKE USTVARJALNOSTI ZRNO SOLI

23.7.2014

26.7.2014

filmska

prireditev

RAZSTAVE V SKLOPU POLETNEGA FESTIVALA PIRAN
2014
POLETNI FESTIVAL PIRAN 2014

3.8.2014

16.8.2014

likovna dejavnost

prireditev

3.8.2014

16.8.2014

prireditev

KONCERT MARKO HATLAK & FUNTANGO

4.8.2014

ISTRSKA FIERA

5.8.2014

večzvrstna
dejavnost
instrumentalna
glasba
folklora

FESTIVAL PUF- LUTKE BREZ MEJA

6.8.2014

gledališče in lutke

prireditev

KONCERT ROGOV & BALET ZA LEBIČA

6.8.2014

prireditev

KONCERT PEVSKIH ZBOROV

6.8.2014

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

KONCERT SKUPINE TEDDY BEARS

7.8.2014

prireditev

VELIKI KONCERT SKUPINE SPOMIN

8.8.2014

KONCERTNI RECITAL

9.8.2014

DANC' S PIRAN - BALETNI VEČER

9.8.2014

instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
instrumentalna
glasba
ples

PLESNA PREDSTAVA DUET 14

10.8.2014

ples

prireditev

KONCERTNI RECITAL

11.8.2014

prireditev

KONCERT GLASBENA IN LJUBEZENSKA POTEPANJA

11.8.2014

NEW VIRTUOSI

12.8.2014

GLAZSENE RAZGLEDNICE

12.8.2014

instrumentalna
glasba
večzvrstna
dejavnost
instrumentalna
glasba
vokalna glasba

VEČER SLOVENSKE FOLKLORE

13.8.2014

folklora

prireditev

FESTIVAL PUF-LUTKE BREZ MEJA

13.8.2014

gledališče in lutke

prireditev

MISS TURIZMA SLOVENIJE ZA MISS TURIZMA SVETA
2014

14.8.2014

drugo

prireditev

3.7.2014

29.6.2014

7.7.2014

5.7.2014

prireditev

prireditev

prireditev
prireditev

prireditev

prireditev
prireditev
prireditev

prireditev
prireditev
prireditev

KONCERTNI RECITAL

15.8.2014

prireditev

15.8.2014

instrumentalna
glasba
ples

VEČER BALETA IN FLAMENCA
ZAKLJUČEK POLETNEGA FESTIVALA IN DANC'S

16.8.2014

ples

prireditev

MEDNARODNI FOLKLORNI FESTIVAL PIERIA 2014

21.8.2014

folklora

prireditev

2. SLOVENSKI FESTIVAL KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

22.8.2014

gledališče in lutke

prireditev

2. SLOVENSKI FESTIVAL KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

23.8.2014

gledališče in lutke

prireditev

2. SLOVENSKI FESTIVAL KAMIŠIBAJ GLEDALIŠČA

24.8.2014

gledališče in lutke

prireditev

KONCERT MUSICA CREATIVA

24.8.2014

prireditev

TWIRLING SHOW PROGRAM

30.8.2014

instrumentalna
glasba
ples

FOTOGRAFSKA RAZSTAVA 21 ODTENKOV POKLICEV

4.9.2014

likovna dejavnost

prireditev

OTVORITEV KNJIŽNICE V LUCIJI

9.9.2014

prireditev

PROMENADNI KONCERT SKUPINE VOICES OF TIME

12.9.2014

večzvrstna
dejavnost
vokalna glasba

OTVORITEV PARKA SONCE

17.9.2014

prireditev

PROMENADNI KONCERT

27.9.2014

6. EX TEMPORE SLADKA ISTRA

4.10.2014

večzvrstna
dejavnost
instrumentalna
glasba
likovna dejavnost

KOMEMORACIJA V POČASTITEV OBČINSKEGA
PRAZNIKA
SREČANJE PEVCEV LJUDSKIH PESMI IN GODCEV
LJUDSKIH VIŽ KANTALI SMO VESELO
KONCERT RUDI BUČAR & ISTRA BEND

11.10.2014

drugo

prireditev

12.10.2014

folklora

prireditev

17.10.2014

prireditev

KRAJI KJER JE SREČA DOMA

17.10.2014

REGIJSKO SREČANJE LJUDSKIH PEVCEV IN GODCEV

19.10.2014

instrumentalna
glasba
večzvrstna
dejavnost
folklora

14. GALA BALETNI VEČER NOVIH KOREOGRAFIJ NA
SLOVENSKO GLASBO
GLEDALIŠKA PREDSTAVA SLIKE PO DOLINI
ŠENTFLORIJANSKI
LIKOVNA RAZSTAVA PEJSAŽI NAŠEGA KRAJA

9.11.2014

ples

prireditev

28.11.2014

gledališče in lutke

prireditev

28.11.2014

likovna dejavnost

prireditev

VESELI DECEMBER - SREČANJE OB MIKLAVŽU

6.12.2014

prireditev

GLEDALIŠKO PLESNA PREDSTAVA NODI V DEŽELI
IGRAČ
SREČANJE S KULTURNIMI DRUŠTVI

7.12.2014

večzvrstna
dejavnost
gledališče in lutke

9.12.2014

drugo

prireditev

PRIJATELJICE LUTKE

13.12.2014

gledališče in lutke

prireditev

VESELI DECEMBER- PRAZNIK KRAJEVNE SKUPNOSTI
LUCIJA
14. SREČANJE PRIMORSKIH LIKOVNIH
USTVARJALCEV
PLESNA PRAVLJICA DEKLICA Z VŽIGALICAMI

13.12.2014

večzvrstna
dejavnost

prireditev

likovna dejavnost

prireditev

20.12.2014

ples

prireditev

VESELI DECEMBER - BOŽIČNO NOVOLETNO
SREČANJE
PREGLEDNA RAZSTAVA FOTO KLUBA PORTOROŽ

20.12.2014

večzvrstna
dejavnost

prireditev

23.12.2014

likovna dejavnost

prireditev

OTROŠKO NOVOLETNO RAJANJE

26.12.2014

gledališče in lutke

prireditev

DECEMBRSKO RAJANJE ZA OTROKE

28.12.2014

gledališče in lutke

prireditev

19.12.2014

27.8.2014

7.9.2014

19.12.2014

prireditev

prireditev

prireditev

prireditev
prireditev

prireditev
prireditev

prireditev

