Metlika
poletje 2019

Pridi zvečer na grad,
nežno zveni vabilo,
pridi občudovat,
kaj se bo tu zgodilo.
Tone Pavček

Metlika
poletje 2019

Spoštovani!
Čas hitro beži, leto je naokrog in zopet je pred nami
poletje ter z njim mednarodne poletne kulturne
prireditve »Pridi zvečer na grad«.
Tudi letos smo za vas pripravili pester in zanimiv
program, v katerem bo prav gotovo vsak našel kaj
zanimivega. Tudi na naše najmlajše obiskovalce
nismo pozabili – zanje smo pripravili tri dogodke
in upamo na dober obisk, tako kot lani.
Tudi sicer si želimo toplega, prijetnega poletja in druženja
na metliškem grajskem dvorišču, v objemu grajskih zidov,
v soju lune in zvezd. Naša želja je, da bi se srečevali pogosto
in da bi uživali v programu, ki vam ga bomo ponudili.
V naglici življenja, pod vsakdanjimi pritiski, je pomembno,
da si vzamemo čas zase, si dovolimo predah ter uživamo
v kulturi in umetnosti, vrhunski ali ljubiteljski. Tako
vsaj za trenutek pozabimo na vsakdanje skrbi in damo
prednost doživetjem, ki se dotaknejo našega srca
in duše. To je način, da se približamo edini
umetnosti, ki zares šteje – umetnosti življenja.
Že 27. leto zapored se bomo srečevali na grajskem
dvorišču, za kar gre zahvala prireditvenemu odboru,
zaposlenim v knjižnici in sponzorjem ter donatorjem,
še posebej Občini Metlika. Ko stopimo skupaj,
smo močnejši in delamo dobre stvari.
Iskrena hvala in dobrodošli na poletnih prireditvah.

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

Program prireditev
sobota, 15. junij, od 18. do 24. ure
POLETNA MUZEJSKA NOČ
sreda, 26. junij, ob 21. uri
ODPRTJE POLETNIH PRIREDITEV
»PRIDI ZVEČER NA GRAD«
FOLKLORNA SKUPINA KYIV
(Kijev, Ukrajina)
koncert
petek, 28. junij, ob 21. uri
ANBOT in LAN
koncert
sobota, 29. junij, ob 21. uri
MESTNA GODBA METLIKA
dirigent: Rako Ogulin
koncert
sobota, 6. julij, ob 21. uri
150 LET PGD METLIKA
predstavitev publikacije
nedelja, 7. julij
TABOR LJUBITELJSKIH SLIKARJEV
IN FOTOGRAFOV SLOVENIJE
petek, 12. julij, ob 19. uri
RDEČA KAPICA
opera za otroke
nedelja, 14. julij ob 21. uri
DENISE DANTAS
koncert
petek, 19. julij, ob 21. uri
ANIKA HORVAT
koncert
nedelja, 21. julij, ob 21. uri
Tanja Ribič: TAKO TI JE, MALA
stand-up muzikal

Metlika, 15. junij – 31. avgust 2019
petek, 26. julij, ob 19. uri
Sam Sebastian: HOKUS-POKUS CIRKUS
čarovniško-cirkuška predstava
petek, 9. avgust, ob 21. uri
Primož Forte: GUŠTO GRE NA ROMANJE
Ena žlahtna komedija
nedelja, 11. avgust, ob 21. uri
SWINGATAN
koncert
sreda, 14. avgust, ob 21. uri
Ljoba Jenče (Slovenija), Svetlana Spajić (Srbija)
MOST KAKOR KAMEN KOST
večer slovenskih in uskoških ljudskih balad, obrednih
in ljubezenskih pesmi, zgodb, folklornih plesov in viž
petek, 16. avgust, ob 19. uri
Zavod Enostavno prijatelji:
MUCA MACA IN MAČEK MURI
otroška predstava
torek, 20. avgust, ob 20. uri
PULOVER
koncert
četrtek, 22. avgust, ob 20. uri pri Treh farah
TAKO SE JE PELO IN IGRALO NEKOČ
srečanje poustvarjalcev glasbenega izročila
petek, 23. avgust, ob 20. uri
KVINTET DOLC
koncert ob desetem letu delovanja
sobota, 31. avgust, ob 20. uri
Metliška folklorna skupina »Ivan Navratil«
»KI NI ZÁ TO, NAJ OD STRÁNI GLEDA«
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.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

Grb rodbine Savinschegg
iz »Adelsakt von Pipitz, Josef, 12. 12. 1856«,
hrani Österreichisches Staatsarchiv, Dunaj

sobota, 15. junij, od 18. do 24. ure

Slovenski muzeji bodo odprti do polnoči.
Tudi Belokranjski muzej v Metliki.

Program:
ob 21. uri otvoritev razstave

»VSA ČAST IN SLAVA JOSIPU SAVINŠKU,
USTANOVITELJU POŽARNE BRAMBE IN
ZADNJEMU METLIŠKEMU GRAŠČAKU«
Leto 2019 v Metliki zaznamuje 150-letnica ustanovitve njene
požarne brambe. Belokranjski muzej se v praznovanje vključuje
s postavitvijo nove stalne razstave, ki jo posveča snovalcem
organiziranega prostovoljnega gasilstva na Slovenskem.
V nadaljevanju večera bomo prisluhnili Gasilskemu
pihalnemu orkestru Loče (pri Dobovi).

Vstopnine ni.

sreda, 26. junij, ob 21. uri
ODPRTJE POLETNIH PRIREDITEV
»PRIDI ZVEČER NA GRAD«
Prireditve bo odprl župan Občine Metlika Darko Zevnik.

Folklorna skupina KYIV
(Kijev, Ukrajina)
koncert
Skupina je nastala leta 1999 na katedri za umetnost in
kulturo Kijevske državne univerze. Repertoar skupine sestavlja
večina ukrajinskih ljudskih plesov, prilagojenih odrskemu
prikazu. Ukrajinska folklora izstopa z bogatim izročilom
in velikim zagonom. Folklora je postala ne samo ogledalo
najpomembnejših zgodovinskih dogodkov v Ukrajini, ampak
tudi način ohranjanja številnih arhaičnih poganskih mitov
in plesno-pevskih veščin, čemur pri skupini Kyiv posvečajo
posebno pozornost. Skupina je ambasador ukrajinske
akademske tradicijske kulture. Zaradi izvajalske vrhunskosti
žanjejo pohvale na vseh mednarodnih prizoriščih, kjer redno
nastopajo. V Sloveniji jih bomo videli prvič.
Opozorilo! Če vas v sredo ne bo na grajskem dvorišču, boste
imeli v četrtek občutek, da ste zamudili nekaj vrhunskega.

Vstopnina:

7€

petek, 28. junij, ob 21. uri

ANBOT in LAN
koncert
Anbot je glasbena skupina, ki združuje glasbenike amaterje
različnih glasbenih znanj in predvsem pestrih profesionalnih
poslanstev, od uglednega sodnika in ﬁlmskega producenta do
slikarja in menedžerja. Člani ansambla z veliko predanostjo
soustvarjajo za današnji čas redko slišano kombinacijo glasbe.
Njihov repertoar zajema pesmi balkanskih in azijskih narodov
(Bolgarija, Armenija, Severna Makedonija …), italijanske ﬁlmske
teme (Fellini – Amarcord), irske in francoske ljudske motive, stare
latino hite, klezmer in mnoge druge pesmi, ki s svojimi
melodičnimi impulzi budijo nostalgijo in slikajo pokrajino časa, v
katerem je živa glasba ljudi še povezovala s toplino svoje izraznosti.
Ansambel ni prav posebno uglašen, kar mu daje neko posebno noto
in pristen prizvok, ki vedno naleti na lep odziv občinstva. Anbot
("nekoč") vodi skladatelj Aldo Kumar. Z njimi bo nastopila tudi
domača vokalna skupina Lan in harmonikar Marjan Končar.

Aldo Kumar
Janez Pirc
Rudi Štravs, Nino de Gleria
Peter Jakša
Peter Jud, Janez Vlaj
Peter Beltram
Iztok Smeh
Miran Mohar
Tomislav Čizmić

harmonika
kahon
bas kitara
kitara, tamburica
violina
lavta
klarinet
orglice
vokal

Vstopnina:

5€

sobota, 29. junij, ob 21. uri

MESTNA GODBA METLIKA
dirigent: Rako Ogulin
koncert
Ob letu osorej bo metliška pleh banda slavila častitljivih 170 let
obstoja in delovanja. Do takrat bo preteklo še veliko ur vaj in
igranj doma in po svetu (beri: preko Gorjancev in občasno čez
Kolpo) ter špricarjev. Za vse neučakane in željne dobre glasbe
velja povabilo na njihov tradicionalni poletni koncert na
metliškem gradu. Koncertni program bo poslušalce popeljal po
poteh Vojne zvezd v La La deželo in v svet agenta Bonda, potopil
v neštete sanje ob vračanju pomladi ter zvabil na koncert Eda
Sheerana in Led Zeppelinov. Tako kot na nebu bodo tudi na odru
svetile domače zvezde, saj h godbeni spremljavi sodi lepo zapeta
pesem. Godbeniki bodo letos v goste povabili Vlatko Maček,
Gašperja Miheliča in Učiteljski pevski zbor OŠ Metlika.
Nastopila bosta še starinski pisalni stroj in kavna skodelica v
duetu z žličko. Taktirko bo vihtel neodstavljivi in z Ganglovo
plaketo ovenčani dirigent Rako Ogulin. Vabljeni med grajske
zidove, pod sij poletne lune, kjer bodo odzvanjale najlepše
melodije ene izmed najstarejših godb na Slovenskem.

Vstopnina:

5€

sobota, 6. julij, ob 21. uri

150 LET PGD METLIKA
predstavitev publikacije
Leto 2019 je za Prostovoljno gasilsko društvo Metlika
jubilejno – obeležujejo 150 let ustanovitve. V tem letu
se bo odvilo veliko dogodkov, s katerimi bodo obeležili ta
častitljivi jubilej. Med drugim so izdali publikacijo,
ki jo bo predstavil avtor Janko Strahinić ml..
Ponosno tradicijo organiziranega gasilstva je v Metliki obudil
graščak Josip Savinšek, ko je leta 1869 ustanovil prvo požarno
brambo na Slovenskem. Že maja tega leta je prepričal 16 ljudi
v nujnost osnovanja takšne brambe, 18. septembra pa se jih je
na ustanovnem sestanku zbralo kar 27. Iz te majhne iskrice je
zrasla organizacija gasilcev, ki je zajela celotno državo. Danes
je v Sloveniji več kot 1300 prostovoljnih gasilskih društev.

Vstopnine ni.

nedelja, 7. julij

TABOR LJUBITELJSKIH SLIKARJEV
IN FOTOGRAFOV SLOVENIJE
Naj vas ne začudi, če boste ta dan srečevali številne slikarje
in fotografe. Društvo likovnikov Trebnje pod okriljem Zveze
likovnih društev Slovenije redno organizira slikarske tabore
po različnih krajih Slovenije. Letos se bo »dogajal« v Metliki
in njeni okolici. Prav gotovo se bodo mnogi slikarji odločili,
da svoje platno postavijo tudi v starem mestnem jedru.
Ustvarjena dela bodo kasneje (najbrž jeseni) na ogled
na priložnostni razstavi v Belokranjskem muzeju.

Vstopnine ni.

nedelja, 14. julij ob 21. uri

DENISE DANTAS
koncert
Priznana brazilska pevka in igralka Denise Dantas je
oblikovala edinstven avtorski izraz, ki združuje tradicionalno
glasbo Brazilije in Sredozemlja, polno eksotičnih ritmov in
čustvene energije. V multikulturnem dialogu z “južnoevropskimi
glasbeniki” je glasbeno izročilo rodne Bahie, zlasti izvorna žanra
chorinho in sambo, prepletla z mediteranskim etno melosom
in s svojo skupino ustvarila prepoznaven zvok in osupljivo
kombinacijo, ki je ni mogoče slišati vsak dan.
Denise Dantas vokal
André Araujo bobni, tolkala
Denis Canciani bas, kontrabas, klavir, mandolina,
“chapman stick”
Luca Bernar klavir
Egon Boštjančič kitara
Košček Brazilije in Sredozemlja na metliškem gradu.

Vstopnina:

7€

petek, 19. julij, ob 21. uri

ANIKA HORVAT
koncert
Že od otroštva je v svetu glasbe. Kriv je oče - skladatelj.
Anika Horvat se z glasbo ukvarja že 25 let. Z Big bandom
RTV Slovenija je posnela že tri albume, enega za otroke,
nastopala je tudi na festivalih Slovenska popevka ter
Melodije morja in sonca. Letos aprila je izdala nov album
z avtorskimi skladbami, napisanimi samo zanjo,
pri katerem se je prvič ukvarjala tudi s produkcijo.
V Metliki se bo predstavila v akustični verziji, kjer jo
bo spremljal trio znanega mladega primorskega glasbenega
mojstra Luigija Kozlarja. Skupaj z Aniko bosta na koncertu
predstavila tudi njun duet »Pada« z novega albuma. Slišali
bomo Anikine največje uspešnice, kot so Lahko noč Piran,
Samo ti, Belo nebo, Ogenj in led ter skladbe z novega albuma.

Vstopnina:

7€

nedelja, 21. julij, ob 21. uri
Tanja Ribič

TAKO TI JE, MALA
stand-up muzikal
Prvi slovenski ženski stand-up muzikal, v katerem boste
izvedeli vse o drznih Zasavkah, samovšečnih Balkancih,
neuspešnih ljubimcih in tudi o Tanji Ribič. Do solz se boste
nasmejali njenim imitacijam in iskreni izpovedi, kako je biti
poročen z Bosancem in ob tem ostati resen. Avtobiografsko?
Besedilo: Rok Vilčnik in Tanja Ribič;
režija: Branko Đurić Đuro in Tanja Ribič

15 €

Vstopnina:
(v predprodaji 12 €)

petek, 9. avgust, ob 21. uri
Primož Forte

GUŠTO GRE NA ROMANJE
Ena žlahtna komedija
Avguštin Rebula – Gušto se vrne v domačo vas, kjer se znajde
sredi politične kampanje, v katero sta vpeta tudi njegova mama
in tatko. Vrtinec spletk potegne tudi njega in hitro si nabere kar
nekaj grehov. Da bi se odkupil, se podaja na romanje – zase,
za svojo vas in za domovino. Vendar hoče mama z njim.
Devetkrat ji poskuša zbežati, a zaman.
Žlahtni Primož Forte nam bo z veliko mero humorja in mnogimi
ganljivimi trenutki na odru razgrnil celo plejado zgodb in likov,
ki jih bo v svojem sočnem jeziku zapletel v sproščen, komični
vrtinec. Zabava za staro in mlado.
Avtor besedila: Rok Vilčnik

12 €

Vstopnina:
(v predprodaji 10 €)

nedelja, 11. avgust, ob 21. uri

SWINGATAN
koncert
Če se skupaj dobi pet vrhunskih glasbenikov, skoraj
ni možnosti, da ne bi bil prav takšen, torej vrhunski, tudi
njihov kvintet. Izvajajo avtorsko glasbo, stilsko blizu swingu
in bossa novi glasbi, značilni za obdobje 30. in 40. let
prejšnjega stoletja, ter gipsy jazz standarde po vzoru
violine in kitare J. Reinharda in S. Grapellija. Repertoar obsega
vse, od balad in klasičnih etud do virtuoznih tem, podžgan z
neusmiljenim gipsy rhythm'n'drive. Upamo, da lahko najavimo
vroč koncert v toplem avgustovskem večeru (besedilo za ta
katalog nastaja v hladnem in deževnem maju).
Peter Ugrin
Marko Čepak - Maki
Marko Mozetič - Mozo
Nikola Matošič
Zmago Štih

violina
kitara
kitara
kontrabas
harmonika

Vstopnina:

5€

sreda, 14. avgust, ob 21. uri
Ljoba Jenče (Slovenija), Svetlana Spajić (Srbija)

MOST KAKOR KAMEN KOST
večer slovenskih in uskoških ljudskih balad, obrednih
in ljubezenskih pesmi, zgodb, folklornih plesov in viž
Ob praznovanju tridesetletnice zbiranja in ohranjanja
slovenskega ljudskega izročila je Ljoba Jenče povabila
v goste srbsko pevko tradicionalne glasbe Svetlano Spajić,
da bi predstavili najstarejše zapise ljudskih pesmi, ki so jih
k nam prinesli Uskoki, kakor tudi slovenske balade
in ljubezenske pesmi drugih pokrajin, s posebnim
poudarkom na Beli krajini.
V video projekciji Jasne Hribernik bomo predstavili dva
izmed zadnjih starejših nosilcev slovenske in uskoške pevske
dediščine, Katico Adlešič in Nika Vrlínića, ter fonograf in
najstarejši zvočni posnetek iz Preloke, ki ga je posnel dr. Juro
Adlešič leta 1914. V sodelovanju s Krajinskim parkom Kolpa
se bodo predstavili tamburaši in folklorna skupina
iz Adlešičev, z otroško skupino iz Dragatuša bomo
podoživeli igro, ples in prenos izročila na mladi rod. Arhivsko
gradivo za predstavitev je uporabljeno z dovoljenjem
Glasbenonarodopisnega inštituta ZRC SAZU v Ljubljani.

Vstopnina:

5€

torek, 20. avgust, ob 20. uri

PULOVER
koncert
Pulover je črnomaljska glasbena skupina, sestavljena po
recepturi izkušenj in svežine. Izkušnje pri fantih in svežina pri
dekletu. Nekako v letu 2016 se je, po nekaj popravkih »kroja«,
spletel Pulover, ki deluje še danes. Igrani glasbeni izbor je koktajl
bluesa, soula, jazza in popa, ki temelji na ženskem vokalu.
Zasedba je polna ustvarjalnih idej, delovne vneme in pozitivnih
vibracij, vedno v borbi proti novodobnem zajedavcu z imenom
ČAS. Po obdobju preigravanja »tujih« skladb napovedujejo tudi
avtorski del. Nekaj avtorskih skladb že imajo, glavno pa še pride.
Moto skupine je: »Nismo še rekli zadnje.«
Mihaela Škof
Jože Miketič
Jure Matkovič Plj
Martin Gričar
Andrej Kmetič

vokal
kitara
bas
bobni
klaviature

Vstopnina:

5€

četrtek, 22. avgust, ob 20. uri
pri Treh farah

TAKO SE JE PELO
IN IGRALO NEKOČ
srečanje poustvarjalcev glasbenega izročila
Belokranjski ljudski pevci in godci prihajajo že dvanajst let
zapored k starim lipam pri Treh farah. Pridejo iz Poljanske
doline, Adlešičev, Semiča, Metlike, Slamne vasi, Lokvice ...
in se imajo (skupaj z občinstvom) »fajn«. Kdo bo nastopil
letos? Verjamemo, da bodo prišli vsi tisti, kot lani, pa še kdo.
Mogoče Janez Pezdirec in Navratilovi pevci, ki so lani »špricali«.
Mogoče bomo videli tudi Ivanjščice – skupino mlajših pevk,
ki je nastala pred nekaj meseci. Bomo videli.
Srečanje organiziramo ob pomoči rosalniških gasilcev, veliko pa
nam pomagajo tudi članice društva kmečkih žena iz Rosalnic.
Gospod župnik je dovolil, da se v primeru dežja preselimo v eno
od bližnjih cerkva. V katero? To bo odločil Matjašič iz Rosalnic.

Vstopnine ni.

petek, 23. avgust, ob 20. uri

KVINTET DOLC
koncert ob desetem letu delovanja
Gre za kvintet, v katerem jih poje šest. Saj bi bili sekstet,
vendar jih je strah, da bi kdo razumel narobe. Zato ostajajo
kvintet. Kvintet je tesno povezan z vinom. Tam kjer pojejo,
je vedno tudi vino. Pa saj ni čudno, saj je glavni ideolog zasedbe
znani vinar Tone Vinopivec – Dolc. Zato lahko predvidevamo,
da tudi na grajskem dvorišču uradna pijača njihovega
jubilejnega koncerta ne bo sok.
»Težko nas dobite, še težje se nas rešite,«
je moto kvinteta Dolc, ki ga sestavljajo:
Iztok Štrucelj
Stane Štefanič
Jože Šuštaršič
Martin Špringer
Matej Starašinič
Anton Vodopivec

bariton (po potrebi tudi kaj drugega)
bas
2. tenor
2. tenor
1. tenor
1. tenor

Vstopnine ni.

sobota, 31. avgust, ob 20. uri
Metliška folklorna skupina »Ivan Navratil«

»KI NI ZÁ TO, NAJ OD
STRÁNI GLEDA«
Metliški folkloristi so na grajskem dvorišču nastopali še pred
rojstvom prireditev »Pridi zvečer na grad«. Prvi celovečerni
nastop skupine v okviru prireditev je bil 3. septembra 1994,
zadnji pa leta 2016, ko so pripravili veličastno praznovanje
svoje 40-letnice. Prav tako se mnogi radi spominjajo tudi
drugih slikovitih folklornih in tamburaških poletnih predstav,
ko se nastop navratilovcev ni odvijal zgolj na metliškem gradu,
ampak tudi v okolici. V času, ko nastaja ta katalog, o podrobnosti
njihovega letošnjega nastopa ne vemo veliko. Sicer zgovorni
predsednik Janez Stopar o tej temi previdno molči. Če je verjeti
zgodovini, nas tudi letos ne bodo razočarali.

Vstopnine ni.

tuDi Za

najMLAJše!

petek, 12. julij, ob 19. uri

RDEČA KAPICA
opera za otroke
Rdečo kapico poznamo kot naivno deklico, ki zaupa vsakemu.
Tokrat pa je Kapica pogumna in iznajdljiva deklica, ki s pomočjo
otrok volka poduči o zdravem prehranjevanju. Volk v naši
predstavi ni grozljiv, ampak pravi bučman, ki z malo pravega
poduka postane najboljši prijatelj Rdeče kapice in gledalcev.
S petjem in govorjenimi dialogi igralca mladim gledalkam
in gledalcem na spontan način predstavita, kdo so ljudje,
ki ustvarijo predstavo (režiser, pevci-igralci, statisti,
šepetalci, rekviziterji, scenograﬁ …). Nekaj otrok v predstavi
prevzame vlogo statistov, ki na odru pričarajo gozd
in Rdeči kapici pomagajo ukaniti volka.
Eva Černe sopran
Klemen Torkar tenor

Vstopnina:

3€

tuDi Za

najMLAJše!

petek, 26. julij, ob 19. uri
Sam Sebastian

HOKUS-POKUS CIRKUS
čarovniško-cirkuška predstava
Na metliški grad bo prišel čisto pravi čarodej. Imamo pa
veliko srečo, da Sam Sebastian ni hudoben, ampak dober in
prijazen čarodej. Kaj vse lahko naredi? Lahko začara mleko v
jogurt. Lahko vas spremeni v pol-žabo pol-mobilni telefon.
Predmeti pod njegovo čarovniško palico izginjajo in se spet
pojavljajo. Predvsem pa Sebastian lahko vsakemu med vami
pričara nasmeh na usta in spremeni celo metliško grajsko
dvorišče v eno samo veliko zabavno-smejalno središče.
Sam Sebastian je eden najustvarjalnejših slovenskih poklicnih
čarodejev, ki je za svoje delo prejel devet mednarodnih nagrad.

Vstopnina:

3€

tuDi Za

najMLAJše!

petek, 16. avgust, ob 19. uri
Zavod Enostavno prijatelji

MUCA MACA IN MAČEK MURI
otroška predstava
Muca Maca je zelo elegantna muca – gracija med mucami.
Ko se nekega dne vrne s potovanja, jo v njeni klobučarni čaka
neprijetno presenečenje. Njena klobučarna je čisto prašna in
klobuki so razmetani povsod naokoli. Le kdo je nepridiprav,
ki je z mačjimi tacami stikal po njeni klobučarni?
Na pomoč priskočijo otroci in Maček Muri. Ali jim
bo uspelo razvozlati uganko in ujeti nepridiprava?

Vstopnina:

3€

Prireditve so podprli

Ljudska knjižnica Metlika
Cesta bratstva in enotnosti 23
8330 Metlika
www.knjiznica-metlika.si
07 369 15 20
07 369 15 22
07 369 15 23
040 807 550

direktorica
knjižnica
nabava
knjižnica

e-pošta:
knjiznica-metlika@guest.arnes.si

OBRATOVALNI ČAS
ponedeljek, sreda, petek
torek, četrtek
sobota

7.00 – 18.00
7.00 – 15.00
7.30 – 12.30

OBRATOVALNI ČAS V POLETNEM ČASU
ponedeljek, sreda
torek, četrtek, petek
sobota

10.00 – 19.00
7.00 – 15.00
zaprto

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

Boka 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

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

Prireditve so podprli

GLOBUS

TERCA D.O.O.

SPAR METLIKA

ZBIRKA OROŽJA IN
VOJAŠKE OPREME BAŠKOVIČ

DOMAČE DOBROTE MOJCA KRAMARIČ

DRUŠTVO PRIJATELJEV MLADINE METLIKA

TIC – TD VIGRED METLIKA

DRUŠTVO KMEČKIH ŽENA

Medijski sponzorji:

FOTO KINO KLUB FOKUS

BELOKRANJEC

DOLENJSKI LIST

RADIO SRAKA

RADIO 1 ODEON

RADIO KRKA

RADIO AKTUAL

TV VAŠ KANAL

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
t. 07 369 15 20
e. marta.strahinic@guest.arnes.si
Matjaž Rus
JSKD, OI Metlika
t. 07 363 58 10
e. matjaz.rus@guest.arnes.si

27. mednarodne poletne kulturne prireditve
»Pridi zvečer na grad«
Metlika, 2019
Izdajatelj:
Ljudska knjižnica Metlika
Prireditveni odbor Pridi zvečer na grad
Za izdajatelja:
Marta Strahinić
Zbrala in uredila:
Matjaž Rus
Marta Strahinić
Lektorirala:
Gabriela Grlica
Oblikovanje in graﬁčna priprava:
Marko Bradica
Tisk:
Tiskarna "Kapušin" Branko Kapušin s.p.
Naklada:
1000 izvodov

pridizvecernagrad

