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Dvodnevnega celovečernega dogodka se je
lotila mednarodna skupina umetnikov, ki bo
z »umetniško zasedbo« ljubljanskega Kulturnega centra
Španski borci ta prostor spremenila v skupni prostor druženja. Tam bo mogoče spremljati plesne predstave, performanse (denimo performans Matica Bobnarja Ko jagenčki
obmolknejo), glasbene dogodke in zabave, ki bodo na sporedu med osmo zvečer in drugo zjutraj. Manifestacija se bo
27. septembra ob 20. uri začela angažirano in ostro: z dvojno plesno premiera skupine En KnapGroup v koreografiji
Rosane Hribar in Gregorja Luštka ter slovaško-madžarskega koreografa Csaba Molnarja.
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Naročnik: EMANAT
Objave so namenjene interni uporabi v skladu z odločbami ZASP in se brez soglasja imetnika pravic ne smejo prosto razmnoževati in distribuirati!
Kliping d.o.o.
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Ze devetnajsti festival
Mesto žensk se bo tokrat z osrednjo temo Ustvarimo si mesto osredotočil na javni prostor in mesto, ki ga v njem zasedajo različne skupine.
Soustvarjalo ga bo več kot šestdeset umetnic in umetnikov
iz tujine in Slovenije, med domačimi projekti pa je treba izpostaviti premiera šolo dela Maje Delak in premierno vodstvo po
Ljubljani, ki ga bodo Barbara Kapelj Osredkar, Leja Jurišič in
Teja Reba izvedle skupaj z Mio Habib. Festival bo gostil tudi
izjemne performerje, skupino La Pocha Nostra, občinstvo pa
bo v Klubu Cankarjevega doma med drugim lahko znova prisluhnilo norveški glasbenici Hanne Hukkelberg, ki bo 8. oktobra ob 20.30 tam predstavila svoj bogati avtorski opus.
V Mariboru na več priFestival Rc:fresh, več
zoriščih pripravljajo trilokacij, Maribor
dnevni festival urbane kulture, kjer se bo27/09^29/09
do zvrstile glasbene,
športne in umetniške prireditve. Glavnina glasbenega programa se bo zgodila na odru Štuka, kjer bo v soboto, 28.
septembra, nastopila tudi glavna zvezda festivala, temnopolta ameriška umetnica Akua Nam s svojo skupino, ki prihaja iz Nemčije. V okviru urbanih športnih aktivnosti, ki bodo potekale na Trgu Leona Štuklja, kjer so postavili začasni
skate park, se bo v soboto čez dan zgodilo tudi tekmovanje
najboljših skejterjev pri nas.

