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VEČ DOGODKOV NA

v zraku

citymagazine. si

Dogajanje v naslednjih tednih. Izbor edinstvenih dogodkov,
ki jih gotovo ne bomo zamudili.
Besedilo: Valentina Jarc. Tina Lagler. Lucija Marko. City Magazine
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Vinska pot
Slovesu od pomladi in v
pozdrav poletju bomo

lahko kar nazdravili.

Človek. Impro predstava.
Kampanja "Človek" Mestne občine
ki poteka pod sloganom "Človek,
čuvaj svoje mesto, samo eno imaš. se je
pričela z 9. majem. V kreativni kampanji
se posvečajo ozaveščanju meščanov,
Ljubljana,

1

predvsem mladih, o posledicah vandalizma.
Največ vandalizma se zgodi na urbanem
pohištvu, kot so klopice v parkih, koši
za smeti, mostovi, drevesa V tem času
potekajo tudi dogodki, povezani z omenjeno
kampanjo. V torek, 16. junija, lahko
aktivno sodelujemo tudi v impro predstavi,
kjer bomo lahko nastopajočim predlagali,
kaj lahko naredijo s klopico v mestu.

Sakuga Gaiden
Prvič bomo v Sloveniji lahko obiskali zares
veliko mednarodno konvencijo japonske
pop kulture Sakuga Gaiden, ki bo potekala
v soboto, 20. junija, na Gospodarskem
razstavišču v Ljubljani. Na svoj račun
bomo tako prišli ljubitelji najnovejših
računalniških iger, table top iger, "cosplay"
tekmovanj, pevskih tekmovanj, bogato
založenih stojnic, plesnih vaj, risanih filmov
anime, komičnih nastopov in drugega.

Videli in slišali pa bomo lahko tudi eno
večjih japonskih glasbenih pop skupin,
An Cafe (Antic Cafe).
Od 9. do 22. ure, Gospodarsko razstavišče,
Ljubljana, sakugagaiden. com

Soča Outdoor Festival
Uspešno izvedena prva dva Soča Outdoor
Festivala sta navdušila udeležence in
potrdila, da je Tolmin, ki je že prepoznaven
kot festivalsko mesto, idealna destinacija
tudi za športni festival. Tekmovalci, ki so se
pomerili kar v devetih preizkušnjah, so bili
navdušeni nad naravno kuliso,
razgibanostjo terena ter izvedbo tekem.
Festival želi tudi v tretji izvedbi ponuditi
nepozabno dogajanje na poteh, v vodi in
ob večernih glasbenih zabavah. Festival
pa želi biti tudi prijazen do družin, zato
bodo letem namenjeni prav posebni
kotički ob reki, kjer bo poskrbljeno za
animacijo in varstvo otrok.
Do

5.

julija, različne lokacije, Bovec, Kobarid,

Tolmin, www. socaoutdoor. com

Ob 18. uri, Prešernov trg, Ljubljana,
www. ljubljana. si

Ljubljani se bo
namreč vila Ljubljanska
vinska pot, po
Po

kateri se bomo lahko
brezskrbno sprehodili
in zaužili poletna

vinska

razvajanja. Prijetno
vzdušje in pravi

kulturni utrip, začinjen
z žlahtno kapljico, bo v
rokah številnih ljudskih
godcev, pevcev in
plesalcev, ki nas bodo
zabavali ves dan, in

tako zaokrožili doživetje
na letošnjih Poletnih

vinskih razvajanjih.
Od 12. do

21.

ure,

okolica Tromostovja,
središče Ljubljane,

PONEDELJEK

www. ljubljanskavinskapot.
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Praznik glasbe
Letošnjega

-

BFF
Blejski filmski festival
Za Bled film festival je letos pred vrati
druga izdaja. Ta bo posvečena vodi
oziroma skrbi zanjo, njenemu upravljanju,
ohranjanju in čiščenju, rdeča nit
programa pa bodo kajpak skrbno izbrani
filmi, zvezde na rdeči preprogi in
nepogrešljiv glamur, ki ga tovrstni
dogodek prinaša. Tekmovalnima
programoma celovečernih in
dokumentarnih filmov ter projekcijam na
prostem bodo letos dodali še program
mladinskih filmov, novost pa bo poleg
okoljevarstva tudi dobrodelna nota. Tako
kot večina filmskih festivalov bo tudi

blejski postregel z najnovejšo
kinematografijo svetovnega kova.
Do 20. junija,

NEDELJA
21/06

Promenada ob Blejskem jezeru,

www. bledff. com

InMusic že deseto leto

Flow Festival Ljubljana

Jubilejna izdaja InMusic festivala na
zagrebškem Jarunu, ki so ga na zemljevid
mednarodnega ugleda postavila glasbena
imena, kot sta Morrisey ter Franz
Ferdinand, bo tokrat ponovno poskrbel za
pravo dozo tako indie ročka kot tudi
elektronskih in FtnB ritmov. Letos bomo
lahko plesali na zvoke britanskega
Placeba, alternativnih rockerjev Death Cab
For Cutie, klasikov Franz Ferdinand, synth
pop umetnice La Ftoux ter postwave
posadke Future Islands. Eden od najbolj
priljubljenih evropskih festivalov je tako
končno dosegel svojo desetko in
verjamemo, da bodo organizatorji
poskrbeli, da bo nekaj posebnega.

V sodelovanju s slovenskimi organizatorji
se je Flow Festival Helsinki odločil
organizirati Flow Festival Ljubljana, ki se
bo prav tako kot helsinški osredotočil na
navdihujočo glasbo, urbano kulturo,
vizualno umetnost in izbrano gostinsko
ponudbo lokalnih in regionalnih
restavracij, pivovarn ter vinskih kleti.
Potrjen seznam nastopajočih glasbenikov
na Flow Festivalu Ljubljana že vključuje
svetovno znana imena, kot so Pet Shop
Boys, Roisin Murphy, Metronomy,
Caribou in ostali. Ljubljana doslej še ni
imela priložnosti, da bi gostila glasbeni
festival tako velikega formata in prav
gotovo bo uvodni še toliko bolj poseben.

Do 24. junija, Otok hrvatske mladeži, Jarun,

Od 26.

Zagreb, Hrvaška, www. inmusicfestival. com

www. flowfestival. si

do

28.

21.

junija, na

dan poletnega solsticija,
bo

prav poseben
bomo v središču

dan, ko

Ljubljane vsi
glasbo.

praznovali

Takrat

ima namreč ta melodična
in nepogrešljiva

spremljevalka svoj dan
in enodnevni festival,
zato se ji bomo na

poseben način poklonili
na Praznik glasbe.

Različne lokacije
po Ljubljani,

si

junija, Tobačna mesto, Ljubljana,
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