


Pridi zvečer na grad,
nežno zveni vabilo,

pridi občudovat,
kaj se bo tu zgodilo.

Tone Pavček



Spoštovani,

leto je naokrog in pred nami so že jubilejne
30. mednarodne poletne kulturne prireditve
»Pridi zvečer na grad«. Po dveh težkih, negotovih
letih na drugih prizoriščih se vračamo z željo, da
se v soju lune in zvezd čim pogosteje srečamo v
prelepem ambientu našega  grajskega dvorišča
in skupaj uživamo ob nepozabnih doživetjih
glasbe, plesa, gledališča …

»Pridi zvečer na grad, nežno zveni vabilo«
- že 30. leto zapored.

Začetki mednarodnih poletnih kulturnih prireditev
»Pridi zvečer na grad« segajo v leto 1993. Takrat je
njihovo organizacijo prevzela Ljudska knjižnica
Metlika pod vodstvom Anice Kopinič. Skupaj z
Matjažem Rusom in Martinom Skolibrom so začeli
snovati poletni kulturni program. V kasnejših letih
se je prireditveni odbor razširil, nekateri člani so
odšli, prišli so novi in prireditve so se neprekinjeno
obdržale do današnjih dni.

Da so postale tradicionalne, gre zasluga dolgoletni
predsednici Anici Kopinič, ki je v organizacijo
prireditev vložila veliko truda, entuziazma in
iskrene želje, da bi staro mestno jedro našega mesta
nad Bojico zaživelo, obiskovalce pa bi pripeljali prav
v njegovo srce – na metliško grajsko dvorišče.

V vseh letih prireditev se je na gradu zvrstilo več
kot 450 dogodkov, 5.400  nastopajočih iz 31 držav
in 4 celin,  prišlo je prek 100.000 obiskovalcev,
podprlo pa nas je okoli 140 različnih sponzorjev
in donatorjev, brez katerih prireditev ne bi bilo.
Ves čas nam ob strani stojijo tudi Občina Metlika,
Mestna skupnost Metlika in Belokranjski muzej
kot prijazni gostitelj.

Poleg nastopajočih od drugod so nas na odru
grajskega dvorišča vedno znova razveseljevale
in  presenečale domače skupine in posamezniki –
Metliška folklorna skupina Ivan Navratil, Mestna



godba Metlika, Vokalna skupina Lan, Vitis,
Društvo Žumberčanov in prijateljev Žumberka
ter številni drugi.

Sodelujemo z Imagom Sloveniae, festivalom Lent
Maribor in Javnim skladom RS za kulturne
dejavnosti.

Danes program snujemo zaposleni v Ljudski
knjižnici Metlika in prireditveni odbor: Anica
Kopinič, Andreja Brancelj Bednaršek, Alenka Muc,
Srečko Muc, Matjaž Rus in Marta Strahinić.
Pomagajo nam tudi številni posamezniki,
organizacije, društva, zavodi. Vsem najlepša hvala.

»Pridi zvečer na grad, nežno zveni vabilo«
- že 30. leto zapored.

Ideja o prireditvah na gradu pa je kar celo desetletje
starejša – bile so »Besede pod oboki«, »Noči do
jutra«, pa »Avgustovska noč«, »Pridi zvečr v grad
oz. na grad« in od leta 1993 dalje neprekinjeno
»Pridi zvečer na grad«.

Začetki dogajanja na našem grajskem dvorišču
pred 40 leti so močno prepleteni z imenom, ki ga
vsi dobro poznamo in cenimo – Toni Gašperič. Bil
je začetnik, pobudnik, dolga leta član prireditve-
nega odbora in do svojih zadnjih dni tako ali
drugače vpet v dogajanje na gradu. Verjamem,
da bo tudi letos z nami. Ko se bodo na grajskem
dvorišču prižgali re�lektorji, ko bo v soju lune in
zvezd zadonela glasba, beseda, plesni koraki,
bo ena zvezda na nebu še močneje zažarela …

Jubilejne 30. mednarodne poletne kulturne
prireditve »Pridi zvečer na grad« posvečamo
spominu na Tonija Gašperiča.

Marta Strahinić,
predsednica prireditvenega odbora
»Pridi zvečer na grad«
in direktorica Ljudske knjižnice Metlika











ponedeljek, 27. junij, ob 21. uri

ODPRTJE 30. MEDNARODNIH
POLETNIH KULTURNIH

PRIREDITEV »PRIDI
ZVEČER NA GRAD«

Slavnostna govornica: Maja Weiss
Prireditve bo odprl župan Darko Zevnik.

NASTOP
FOLKLORNE SKUPINE
»RAÍCES DE ARAGÓN«

(Zaragoza - Španija)

Aragonija je znana tudi po joti. La jota aragonesa
pa ni jed, ampak tradicionalna glasba in ples.

Aragonska jota je najbolj znan izraz aragonske
folklore. Izvirala naj bi prav iz te regije, je pa
razširjena tudi drugje, na primer v Galiciji in

Kataloniji. Njeni začetki segajo v 18. stoletje, zaradi
zahtevnosti plesnih korakov in načina petja pa je
vrhunec svojega sijaja dosegla šele v 19. stoletju.
Najčistejše oblike jote je še vedno mogoče najti

ravno v Zaragozi, iz katere prihajajo naši gostje.

Ples je poskočen, plešejo ga moški in ženske.
Tričetrtinski ritem spremljajo kitare, lutnje,

posebne orglice in bobni, predvsem pa
kastanjete v rokah plesalcev.

Gostovanje španske skupine v Metliki je organizirano
v sodelovanju s festivalom Folkart Maribor.

Vstopnine ni.



torek, 28. junij, ob 20. uri

BELI BOJEVNIK V ČRNI OBLEKI
celovečerni dokumentarni film

Režija: Maja Weiss

Scenarij: Maja Weiss, Ivan Kramberger, ml.

Film govori o Ivanu Krambergerju, dobrem človeku
iz Negove. Njegov sin Ivan, ki je bil v času atentata
star šest let, raziskuje (tudi pred kamero), kakšna

sta bila  vloga in vpliv njegovega očeta na
osamosvojitev Slovenije. Zgodba o sinovem
iskanju resnice, ki traja trideset let, je hkrati

tudi njegova magistrska naloga.
Več na: www.belafilm.si.

Po končani projekciji bomo
prisluhnili ustvarjalcema Maji Weiss

in Ivanu Krambergerju, ml.

KULTURNI DOM METLIKA

Vstopnina: 4 €



sreda, 6. julij, ob 21. uri

NUŠA DERENDA
koncert

Anuška Žnideršič je že kot majhna deklica kazala
pevsko nadarjenost. Rada je pela in nastopala pred
poslušalci. Ljubezen do glasbe jo je spremljala vse
otroštvo, pela je v zborih, nastopala kot solistka na
prireditvah, obiskovala je glasbeno šolo in se učila

igrati harmoniko. Ko je deklica postala Nuša
Derenda, so jo spoznali vsi. Leta 2001 je nastopila na
Evrosongu v Kobenhavnu, dvaindvajset let pozneje

pa bo, če bo vse po sreči, tudi v Metliki.

Čarobno, kako lahko glasba odmeva kot lep spomin,
zato si privoščite večer za dušo. Nuša Derenda bo ob

spremljavi pianista prepevala svoje največje
uspešnice, mi pa se bomo prepustili toku večera.

Naj duša pove, česar besede ne zmorejo.

Vstopnina: 7 €



sobota, 9. julij, ob 21. uri

STEZICE
predstavitev zgoščenke

Ljudske pevke v skupini Stezice, ki deluje pod
okriljem , pojejoDruštva kmečkih žena Metlika

in ohranjajo ljudsko pesem že 20 let. V želji,
da pesem ne bi šla v pozabo, so ob jubileju izdale

zgoščenko, na kateri so zbrale 12 pesmi iz
svojega bogatega repertoarja. Stezicam se

pridružijo tudi ostale članice društva in nas
razveselijo z gledališkimi vložki.

Vstopnine ni.



četrtek, 14. julij, ob 21. uri

PRISMOJENI
PROFESORJI BLUESA

koncert

Prismojenci so nedvomno ena najbolj markantnih
slovenskih glasbenih skupin zadnjega desetletja.

Sestavljajo jo kitarist Julijan Erič, bobnar
Zlatko Djogić, basist Miha Ribarič in klaviaturist

Aleš Uhan – Peško. Njihova glasba temelji na
energičnem blues-rock slogu, ki ga mešajo

s prvinami funka, countryja, jazza in
psihedeličnega rocka 60. in 70. let.

Za četrtek »bluzatorji« na grajskem dvorišču
napovedujejo pravi žur. Koncert je darilo Mestne
skupnosti Metlika svojim čudovitim krajanom in

vsem čudovitim ostalim. Zato …

... vstopnine ni.



petek, 15. julij, ob 21. uri

FANTOVŠČINA
komedija

Sveži tridesetletniki, zreli najstniki in zeleni možje.
Leta divjaštva so za njimi, odgovornost jim močno

trka na vrata in primorani so sprejeti življenjsko
pomembne odločitve.

Sašo, Žan in Gašper - trije genialci oziroma »loleki«
povprečnega izgleda poskušajo razumeti življenje
okrog sebe. »Zajebancije« je konec. Zdaj gre zares.
V predstavi Fantovščina bodo delili »fantastične«

nasvete za samske in tiste druge.

Igrajo: Gašper Bergant, Žan Papič, Sašo Stare

Režija: Dejan Batoćanin

Vstopnina: 12 € (v predprodaji 10 €)



petek, 22. julij, ob 21. uri

BALKALITO PROJECT
koncert

Nenad Mitić (Srbija), klarinet

Ivan Trenev (Makedonija), harmonika

Tobias Steinrück (Avstrija), kontrabas

Luis André Carneiro De Oliveira

(Brazilija), tolkala

Bach, Haydn, Mozart, Beethoven nekoliko
drugače … pravzaprav popolnoma drugače.

Mednarodni kvartet prenaša glasbo klasikov
v svoje domače okolje – na brazilske plaže,

v gore Balkana … Produkt je zanimiv,
zabaven, vreden poslušanja.

Vstopnina: 5 €



petek, 29. julij, ob 20. uri

MAK GRGIĆ Z BACHOM
(Slovenija/ZDA)

koncert

Kitarski virtuoz Mak Grgić, ki živi in ustvarja v Los
Angelesu, je lani izdal album priljubljenih Bachovih

del, za katerega je prejel nominacijo za prestižno
glasbeno nagrado grammy. Skladbe odigra na

posebno, dobro temperirano kitaro. Ta reproducira
slog uglaševanja, ki ga je uporabljal J. S. Bach. Slišali

bomo, kako bo njegova kitara zazvenela v cerkvi
Žalostne Matere božje pri Treh farah. Kot gostja bo
z njim nastopila mezzosopranistka ,Meagan Martin

ki je povsem slučajno tudi njegova žena.
Pa še zanimivost: Mak Grgić je prve kitarske tone
odigral pod budnim nadzorom učitelja kitare in

nekdanjega bugarista pri tamburaški skupini MFS
Ivan Navratil Tončka Črnuglja iz Križevske vasi.

Organizator koncerta je Zavod Metlika.

Vstopnine ni.

TRI FARE



sobota, 30. julij, ob 21. uri

UBIĆU SE, MAJKE MI!
monokomedija

Igra: Jovana Petronijević

K nam prihaja znana beograjska igralka, legendarna
učiteljica iz Kursađij. V liku Stojanke na komičen

način prikaže vse stiske preproste ženske, ki si želi
najti zaposlitev ali pa vsaj uspeti v "šovbiznisu".
Virtuozen nastop in iskrena izpoved prevarane
žene, matere samohranilke, brezposelne iskalke

sreče in večne optimistke vam bo z vso pristnostjo
balkanskega humorja popestrila večer. Obljubljamo.

Vstopnina: 10 € (v predprodaji 8 €)



petek, 12. avgust, ob 21. uri

MALI OTROCI, VELIKI PROBLEMI
stand-up komedija

Mladi očka ima dva šoloobveznaUroš Kuzman
pretepača. Mladi očka pa se ukvarja sAleš Novak

pokakanimi plenicami. Čigavi problemi so večji? Ali
pregovor Mali otroci – mali problemi, veliki otroci –

veliki problemi sploh še drži?

Komedija, v kateri se boste našli vsi starši, pa tudi
tisti, ki njihovo trpljenje spremljate z varne razdalje

in se privoščljivo muzate.

Vstopnina: 12 € (v predprodaji 10 €)



sobota, 13. avgust, ob 21. uri

JANEZ DOLTAR
z Belokranjskimi tamburaši

koncert

Janez Doltar zase pravi, da je Belokranjec z dušo in
telesom (mi pravimo, da je »podgurski Črnomaljc«).
Je avtor 34 skladb različnih zvrsti, od popa, etna do

narodno-zabavne glasbe. Janez je podpisan tudi pod
libreto tamburaške opere V objemu Lahinje.

S skupino Dežur je leta 2004 zmagal na Slovenski
popevki.  Sodeloval je tudi z našim rojakom

Tonijem Gašperičem, ki je napisal kar nekaj besedil
za njegove melodije. Nekatere skladbe, ki so rezultat

tega sodelovanja, še niso bile javno predstavljene.
Razlog več, da v soboto ne manjkate.

Z Doltarjem bodo na odru še Tone Grahek,
Jan Gašperič in Jurij Starešinič. Poimenovali

so se kar Belokranjski tamburaši.

Vstopnina: 5 €



petek, 19. avgust, ob 20. uri

INDUST-BAG
koncert

Kdo se še spomni njihovega zadnjega koncerta
v domačem kraju? je naslovNa istem mestu tu

osmega albuma metliške, mirno lahko rečemo
legendarne skupine. Že dvainštirideset let je

od njihovega nastanka oziroma od vselitve v klet
stare šole, kjer vadijo še danes. Včasih nastopajo

več, včasih manj, včasih sploh ne. A hrup iz kleti je
vedno odmeval v dolini Obrha.

Dobitniki Ganglove plakete bodo predstavili
skladbe s svojega novega albuma in seveda

nekaj nepogrešljivih uspešnic, kot so
Sto decibelov Ti si stroj, …

Indust-bag so: Goran Jarnevič (kitara, vokal),

Andrej Pečarič (kitara), Boris Vinski (bas),

Leon Pečarič (bobni)

Vstopnina: 5 €



sreda, 24. avgust, ob 20. uri

TAKO SE JE PELO
IN IGRALO NEKOČ
srečanje poustvarjalcev

glasbenega izročila

Po dveh letih korona-pavze se belokranjski ljudski
pevci in godci vračajo k starim lipam pri Treh farah,

kamor so prej hodili dvanajst let zapored. V času,
ko nastaja ta bilten, je še prezgodaj govoriti o vseh
nastopajočih, a verjamemo, da ne bodo manjkali

Oto, Janez, Janko, Barica, Tončka …

Srečanje organiziramo ob pomoči gasilcev in članic
društva kmečkih žena iz Rosalnic. Če bo deževalo,

bo prireditev v eni od bližnjih cerkva. V kateri?
O tem odloča gospod Matjašič iz Rosalnic.

Vstopnine ni.

TRI FARE
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petek, 24. junij, ob 19. uri

TURLUTUTU
predstava

Igra: Maja Kunšič

Režija: Matija Solce

Turlututu je živahen, navihan in prisrčen lik.
Iz slikanice prestopi na oder in se takoj izgubi.

Ko išče rešitev, se gledalci (otroci) znajdejo
v domišljijskem svetu, kjer se začnejo dogajati

čudežne stvari. Otroci nevede postanejo
aktivni udeleženci pustolovščine.

Vstopnina: 3 €
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Vstopnina: 3 €

petek, 8. julij, ob 19. uri

TI LOVIŠ
lutkovna veseloigra
s tekom in petjem

Igrata: Martina Maurič Lazar in

Brane Vižintin / Lovro Finžgar

Režija: Silvan Omerzu

V eni najbolj znanih in najkrajših slovenskih
ljudskih pripovedk pes lovi zajca, ker mu je

ta ukradel čevlje, a ga vse do današnjih dni še ni
ujel. Pripovedka je bila navdih za sodobno odrsko

različico zgodbe o psu in zajcu. V njej sta zajec
in pes soseda. Kot je med sosedi v navadi, se ves
čas nekaj pričkata, primerjata in tekmujeta med

sabo. Res sta različna. Pes nosi superge, zajec
čevlje. Zajec ima rad korenje, pes klobase.

Eden bolje sliši, drugi bolje voha.
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Vstopnina: 3 €

petek, 26. avgust, ob 19. uri

ŠTIRJE MUZIKANTI
lutkovna predstava

Sodelujejo: Martina Maurič Lazar,

Gašper Malnar, Polonca Kores,

Miha Arh, Alojz Sedovnik

Režija: Matija Solce

Štiri živali se odpravijo na pot in v mestu
presenetijo ljudi s svojo glasbo. Otroci sodelujejo

tako pri potovanju, ker lesene lutke zapustijo oder
in stopijo med gledalce, kot pri koncertu, ko otroci z

njimi zapojejo. Občinstvo sedi kar na odru, zato
lahko otroci opazujejo gledališče tudi s te, manj

običajne, a prav tako zanimive strani.



Vse prireditve, če ni v programu
napisano drugače, bodo na
metliškem grajskem dvorišču
(v primeru slabe vremenske napovedi
pa v Kulturnem domu Metlika).

Predprodaja vstopnic

v Ljudski knjižnici Metlika.

Mednarodne poletne kulturne prireditve
»PRIDI ZVEČER NA GRAD« pripravlja
Ljudska knjižnica Metlika v sodelovanju s
KD Pridi zvečer na grad in Javnim skladom
RS za kulturne dejavnosti, Območno izpostavo
Metlika. Program za najmlajše je organiziran
v sodelovanju z Društvom prijateljev mladine
Metlika. Prireditve sofinancira Občina Metlika.

Prireditveni odbor:

Marta Strahinić, predsednica
Anica Kopinič
Andreja Brancelj Bednaršek
Alenka Muc
Srečko Muc
Matjaž Rus

Informacije

Marta Strahinić
Ljudska knjižnica Metlika
07/369 15 20
marta.strahinic@guest.arnes.si

Matjaž Rus
JSKD, OI Metlika
07/363 58 10
matjaz.rus@guest.arnes.si





P r i r e d i t v e s o p o d p r l i

OBČINA
METLIKA



P r i r e d i t v e s o p o d p r l i



P r i r e d i t v e s o p o d p r l i

Bo�ka 1, 8330 Metlika, Slovenija
e: info@nbm-magovac.si

t: +386 7 36 35 331
f: +386 7 30 58 004

www.nbm-magovac.si



P r i r e d i t v e s o p o d p r l i



P r i r e d i t v e s o p o d p r l i



P r i r e d i t v e s o p o d p r l i



Elektroinštalacije Sašo,
Saša Čubrilović s. p.

Društvo kmečkih
žena Metlika

Društvo prijateljev
mladine Metlika

Kip Kop d.o.o.

Terca d.o.o.

P r i r e d i t v e s o p o d p r l i

Spar Metlika

Zbirka orožja in
vojaške opreme Baškovič

Foto kino klub Fokus

Belokranjec

TV Vaš kanal



30. mednarodne poletne kulturne prireditve
»Pridi zvečer na grad«

Metlika, 2022

Izdajatelj:
Ljudska knjižnica Metlika

Prireditveni odbor Pridi zvečer na grad

Za izdajatelja:
Marta Strahinić

Zbrala in uredila:
Matjaž Rus

Marta Strahinić

Tekst:
Matjaž Rus

Lektorirala:
Gabriela Grlica

Oblikovanje in grafična priprava:
Marko Bradica

Tisk:
Tisk Žnidarič d. o. o.

Naklada:
1000 izvodov



pridizvecernagrad




