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zastopnikov.
Murska Sobota, junij 2014

Drage občanke in občani, cenjeni gosti!
Konec šolskega leta bomo tudi letos 
pričakali s Festivalom Soboški dnevi, 
ki se bo odvijal od petka, 20. junija, do 
ponedeljka, 23. junija. Letošnji festivalski 
program, ki vam ga predstavljamo v 
brošuri, je še posebno raznolik, saj smo 
organizatorji poskrbeli za vse okuse in vse 
generacije. Verjamem, da bo prav vsak 
lahko v programu našel dogodek, ki si ga 
želi doživeti. Zase moram povedati, da sem 
si že dolgo želel v živo spremljati koncert 
dveh izvrstnih violončelistov 2Cellos. 
Verjamem, da nas je takih veliko!

Za mlade po duši in srcu se bo festival 
tradicionalno začel z dnevom mladih. 
Organizacijo je tudi tokrat prevzela ekipa 
Mladinskega in informativnega kulturnega 
kluba Murska Sobota. Dogajanje se bo z 
velikega odra v poznejših urah preselilo na 
grajsko dvorišče, kjer vam mladi obljubljajo 
zabavo do jutranjih ur.

Sobotno dogajanje bo napolnilo prav 
vse kotičke našega mesta: dopoldanski 
program v središču Murske Sobote bo 
ponudil priložnost, da se predstavijo 
različna ljubiteljska kulturna društva, na 
račun bodo prišli ljubitelji folklore in ljudske 
glasbe ter ljubitelji starodobnikov. Za vse, 
ki uživate v adrenalinu in brnenju motornih 
koles, bo na Slovenski ulici Rok Bagoroš 
predstavil svoje vratolomne akrobacije. 
Zvečer nas čakajo zvezde letošnjega 
festivala: 2Cellos.

Nič manj bogat ne bo program v naslednjih 
festivalskih dneh, ko se bodo dogodki 
odvijali na prizoriščih v mestnem parku, 
Gledališču Park in grajskem dvorišču ter 
po mestnih ulicah. Festivalsko dogajanje 
bodo v katoliški in evangeličanski cerkvi 
zaokrožili klasični koncerti, predstava 
uličnega gledališča, program za otroke 
in glasbene delavnice. Na velikem odru 
se nam bodo predstavili neodkriti talenti 
prireditve Zvezde Pomurja. Tudi letos bodo 
festival spremljale številne prireditve, tudi v 
drugih krajih naše občine.

Vstop na vse festivalske prireditve bo tudi 
letos prost, za kar se moram še posebej 
zahvaliti vsem sponzorjem in donatorjem. 
Brez njihove pomoči poletno dogajanje 
v našem mestu ne bi bilo tako pestro in 
bogato, zato hvala vsem, ki nam vsa ta 
leta zaupate in s svojim prispevkom Mestni 
občini Murska Sobota kot organizatorici 
pomagate, da lahko poskrbi za kakovostno 
vsebino poletnih prireditev.

Pridite in začutite poletje skupaj z nami na 
devetnajstem FESTIVALU SOBOŠKI DNEVI 
2014!

Vaš župan



petek,  20. JUNIJA 2014 – DAN MLADIH

10.00 grajsko dvorišče Tinka in Tonka in skrivnostni kovček 
19.00 mestni park Bobnarska delavnica Govoreči bobni
19.00 evangeličanska cerkev Matjaž Robavs in Tomaž Plahutnik
20.00 glavni oder Zgodovina rock glasbe v živo
21.00 glavni oder Let 3 
23.00 glavni oder Elvis Jackson
01.00 grajsko dvorišče Pozvakowski

sobota, 21. JUNIJA 2014

16.00 in 18.00  mestno središče RokON! Home streeet show 2014 
19.30 grajsko dvorišče Cirkus je…, Zavod Bufeto
19.00 cerkev sv. Nikolaja S čelom in harmoniko med zvezde: 
  Marko Hatlak in Karmen Pečar
20.00 vhodna ploščad gradu Koncert ljubezni, 
  Compagnia Nando e Maila
21.00 glavni oder Jean Bačič Quartet
22.00 glavni oder nagovor župana
22.00 glavni oder 2CELLOS
23.30 glavni oder Soulfingers
01.00 grajsko dvorišče Happy Ol’McWeasel

nedelja, 22. JUNIJA 2014

19.00 Gledališče Park Romana, otroci in pošast Pozabaaa
19.00 evangeličanska cerkev Pihalni kvintet SLOWIND
20.00 glavni oder Orleki
22.00 glavni oder SIDDHARTA

ponEDELJEK, 23. JUNIJA 2014

19.00 glavni oder Zvezde Pomurja
21.30 glavni oder Modrijani
22.30 glavni oder harmonikarski orkester
23.00 glavni oder Modrijani

torek, 24. JUNIJA 2014

19.00  Gledališče Park slovesnost ob dnevu državnosti 
  s koncertom Slovenskega okteta 
  in pevskega zbora OŠ Fokovci

Festival SOBOŠKI DNEVI 2014
Murska Sobota, 20. - 23. junija 2014

www.soboskidnevi.si
Organizator: Mestna občina Murska Sobota v sodelovanju 
z Zavodom za kulturo, turizem in šport Murska Sobota ter 
Mladinskim informativnim in kulturnim klubom Murska Sobota



PETEK,  20.  junija  2014

MIKK-ova bobnarska delavnica »Govoreči bobni« poteka že 
od leta 2001. V tem času se je pod mentorstvom priznanega 
bobnarja Mirana Celca bobnarske palice v različnih ritmih 
učilo vihteti že več kot 300 udeležencev. 

Za seboj imajo tudi preko 60 skupnih nastopov, tudi v tujini. 
V skladu z njihovim sloganom »Ge mo dale špilo« vse kaže 
na to, da se pomurskim glasbenim skupinam vsaj še nekaj 
časa ni treba bati, da bi ostale brez ustrezno podkovanega 
najglasnejšega kadra.

Mladi udeleženci MIKK-ove bobnarske delavnice bodo tokrat 
z mentorjem Miranom Celcem bobnali kar na prostem, kjer se 
jim lahko pridružite vsi, ki kakorkoli čutite čar ritmov.

Poletne počitnice že pošteno trkajo na vrata malih in velikih 
otrok in tako so potrkala tudi na vrata sestric Tinke in Tonke. 
Letos bo prav posebno poletje za njiju. Prvič se bosta namreč 
odpravili na morje. 

Kaj vse bosta potrebovali za počitnice na morju, ali bosta 
znali spakirati svoje kovčke, kakšne dogodivščine ju čakajo 
še preden prideta na čudovito plažo, kaj bosta odkrili v 
skrivnostnem kovčku, pa boste izvedeli na predstavi, ki se bo 
odvijala...

(V primeru slabega vremena bo predstava v Grajski dvorani)

19.00  •  mestni park

Bobnarska delavnica Govoreči bobni

10.00  •  grajsko dvorišče

Tinka in Tonka in skrivnostni kovček

DELAVNICa ZA MLADE

OTROŠKI PROGRAM



Bobnarska delavnica Govoreči bobni

PETEK,  20.  junija  2014

Matjaž Robavs je baritonist, ki ga najbolj poznamo kot 
člana tria Eroika, sicer pa je docent na Akademiji za glasbo 
v Ljubljani. Obiskoval je srednjo glasbeno šolo pri prof. 
Marcosu Bajuku, nato pa se je vpisal na Univerzo za glasbo 
in upodabljajočo umetnost na Dunaju, kjer je študiral pri 
Heleni Lazarski. Leta 2000 je zaključil podiplomski študij pri 
prof. Robertu Hollu in si pridobil naziv magister umetnosti. 
Sodeloval je na več pevskih tekmovanjih v Sloveniji, nekdanji 
Jugoslaviji, Avstriji, Poljski, Nizozemski, na Japonskem itd., 
kjer je prejel več visokih priznanj. Snemal je za slovensko, 
avstrijsko, belgijsko in japonsko televizijo. Do sedaj je posnel 
4 samostojne zgoščenke. Ob spremljavi Plahutnikovih citer je 
posnel napitnice, slovenske ljudske in božične pesmi.

Tomaž Plahutnik je učitelj citer na Glasbeni šoli Kamnik, sicer 
pa profesor glasbene pedagogike. Citre se je učil igrati pri 
prof. Stanetu Modecu v Domžalah, končal nižjo glasbeno šolo 
v Kamniku, Srednjo glasbeno in baletno šolo ter Akademijo 
za glasbo v Ljubljani. Je eden najbolj dejavnih slovenskih 
citrarjev, piše priredbe, nastopa solistično in kot član 
Slovenskega citrarskega kvarteta; sodeluje tudi z različnimi 
drugimi glasbeniki, predvsem pevci. Skoraj dvajset let je bil 
član Kamniških kolednikov, s katerimi je sodeloval na številnih 
koncertih in nastopih po vsej Sloveniji, po Evropi, Avstraliji, 
Severni in Južni Ameriki. Poleg nosilcev zvoka, ki jih je posnel 
z različnimi zasedbami, je izdal še samostojno zgoščenko ter 
več notnih zbirk priredb slovenskih ljudskih in ponarodelih 
pesmi za citre.

Zasedba:
Matjaž Robavs, baritonist in 
Tomaž Plahutnik, citrar

19.00  •  EVANGELIČANSKA CERKEV

VEČER SLOVENSKE LJUDSKE PESMI

KONCERT KLASIČNE GLASBE



PETEK,  20.  junija 2014

V Zavodu za kulturo, turizem in šport Murska Sobota so v 
sezoni 2013/2014 z avtorjem Alešem Nadaiem in glasbenikom 
Tadejem Ropošo ter odlično zasedbo več glasbenikov 
pripravili izjemno zanimiv glasbeni dogodek ZGODOVINA 
ROCK GLASBE V ŽIVO, ki se bo za vse tiste, ki tega niso videli 
v Gledališču Park, predstavil na letošnjih Soboških dnevih v 
koncertni varianti. 

Rock glasba je del naše kulture že več desetletij. O njej lahko 
veliko preberemo, vidimo v številnih dokumentarcih, tokratni 
koncert pa je priložnost, da v živo doživimo njeno zgodovino. 

V enournem koncertu bo preigrane veliko rock glasbe od 
nastanka v petdesetih letih do danes. Slišali bomo skladbe 
naslednjih izvajalcev: The Rolling Stones, Pink Floyd in Sex 
Pistols,  Bill Haley, Elvis Presley, Chuck Berry, Jimi Hendrix, The 
Beatles, Led Zeppelin, Deep Purple, The Doors, Iron Maiden, 
Metallica, U2, Prince, R.E.M., Beastie Boys, Nirvana in Rage 
Against The Machine.

Aleš Nadai: “Pri izboru smo imeli  strog kriterij, da mora 
obvezno biti prava rockovska glasba. Izbrali smo tiste, ki so 
zares pomembno vplivali nanjo. Jasno je, da začnemo s prvim 
uradnim komadom rockenrola, čeprav jih je več. Vendar sva 
se z Ropošo odločila, da bo to Rock Around The Clock Billa 
Haleya. Ker kolikor več rockovskih zgodovin odpreš, toliko 
več komadov kandidira za prvi rockovski komad. Komadi 
si nato sledijo kronološko do leta 2000, ker se po tem rock 
več ni veliko spreminjal. Na koncu koncev pa imaš tudi kot 
ustvarjalec nekakšno svobodo, da v svojem stilu podaš 
videnje te zgodovine.«

ZGODOVINA
ROCK GLASBE V ŽIVO

Avtor in režiser:
Aleš Nadai

Glasbeno vodstvo:
Tadej Ropoša

Zasedba:
Igor Orač Peter, Boris Bodanec, 
Igor Lalovič - vokal, Dejan Berden 
- klaviature, Borut Perkič - bas, 
Jože Glažar Dodo - kitara, Tadej 
Ropoša - kitara, Dominik Klekl 
- bobni

20.00  •  GLAVNI ODER

ZGODOVINA ROCK GLASBE V ŽIVO

KONCERT



PETEK,  20.  junija  2014

Let 3 spadajo že od svojih začetkov leta 1986 med glasbene 
fenomene. Prvovrstna rock atrakcija se kiti z izstopajočo 
liriko, spontanimi in hkrati izpiljenimi koncerti, teatralnostjo 
in energičnostjo na odru, unikatnim zvokom, specifi čnim 
humorjem in nenehno prisotno bizarnostjo, zanemariti pa ne 
smemo niti neglasbenih aktivnosti članov banda (gledališče 
...). Let 3 so pač edinstveni in zanimivi – tako po idejah, glasbi 
in energiji kot po njihovi težnji po šokiranju in provokaciji.

Prve skladbe so Let 3 objavili v poznih 80-ih letih prejšnjega 
stoletja na kompilaciji ‘Rijeka – Pariz – Texas’. Sledili so skoraj 
ponarodeli albumi ‘Two Dogs Fucking’ (1989), ‘El Desperado’ 
(1991) in ‘Peace’ (1994) ter dvojni live album ‘Živi kurac’ (1996). 
Leto kasneje je izšel njihov najbolj drastičen konceptualen 
album, naslovljen ‘Nečuveno’. Album ni vseboval ničesar, še 
posnete tišine ne. Leta 1998 so izdali album ‘Jedina’. Koncept 
je bil hkrati preprost in zapleten - posneti in izdati vrhunsko 
glasbo na unikaten način, v enem in edinem izvodu! Julija 
2005 so Let 3 preko spleta odprli natečaj ‘plačaj in ustvari’ 
– spletni natečaj za fane skupine za soustvarjanje albuma 
‘Bombardiranje Srbije i Čačka’ (2005). Leta 2008 izdajo 
album - box set ‘Živa pička’, svoj prvi DVD.

Let 3 so v preteklem letu presenetili s kopico raznolikih 
glasbenih poslastic. Marca lani so izdali vinil ‘’Kurcem do 
vjere/ Thank you Lord’’, na katerem so zbrali lastno gledališko 
delo in koncertne posnetke. Po kompilacijskem vinilu ‘’Kurcem 
do vjere/ Thank you Lord’’, svojevrstnem zapisu dosedanjega 
gledališkega in koncertnega delovanja zasedbe, so Let 3 
pred pozabo rešili še svojo preteklost – Let 2. Lansko jesen 
so predstavili album ‘Punjeta’ , pravzaprav album s še 
neobjavljenimi posnetki in raritetami predhodnice skupine Let 
3, Let 2. Album je tako prvi (in edini) uradni izid kultne reške 
formacije, ki se je po kratkem delovanju pretvorila v Let 3. V 
širok glasbeni spekter zasedbe Let 3 je bil konec preteklega 
leta dodan tudi soundtrack fi lma ‘Kauboji’, za katerega je Mrle 
s svojo življenjsko sopotnico Ivanko Mazurkijević spisal glasbo.

Partijana v Murski Soboti zagotovljena!

21.00  •  GLAVNI ODER

LET 3 (Rijeka, Hrvaška)

KONCERT



PETEK,  20.  junija  2014

Promocija nove izdaje Window EP, ki prinaša sedem pesmi, 
od tega tudi še neizdano pesem I Believe in.., ki je obenem 
aktualen single in videospot!

ELVIS JACKSON, prepoznavni po svoji energični mešanici 
punka, rocka, skaja ter reggae glasbe, so se odločili, da v 
začetku aprila predstavijo svojo novo, tokrat EP izdajo 7 
pesmi. Šaljivi Primorci in Štajerec so zadnje leto intenzivno 
ustvarjali nove pesmi, v zadnjem obdobju pa so vse tudi že 
posneli. Pripravljajo se na postprodukcijo, izdajo albuma pa so 
prestavili na jesen ali zimo 2014. V času, ko se je že tako velika 
ELVIS JACKSON družina povečala za še kar nekaj novorojenih 
članov, se je v zbirki EJ produkcije nabralo namreč nekaj 
zanimivih posnetkov. Zato pa imamo sedaj novo EP izdajo 
“Window”, s katero bomo veliko lažje dočakali kompleten 
album.

Tokrat si lahko obetamo nor in nepozaben koncert, saj jih v 
Prekmurju nismo videli že kar nekaj časa.

Zabaven, atraktiven punk rock in ska reggae ter metal.

www.elvisjackson.com
www.myspace.com/elvisjacksonband
www.facebook/ElvisJacksonmusic

23.00  •  GLAVNI ODER

ELVIS JACKSON (Slovenija)

KONCERT

Pozvakowski so fantastični madžarski pionirji post-hardcora 
in cinematičnega noise-rocka. Aktivni so vse od leta 2002, 
njihovi nastopi so posladek, tako za uho kot tudi za oko, saj 
že od svojih začetkov gojijo močan pristop k ideji ustvarjanja 
različnih senzornih izkušenj. Med atmosferično, melodično, 
včasih zasanjano, v naslednjih momentih tudi eksplozivno 
godbo se premišljeno vrivajo analogne projekcije in 
vizualizacije starih 8 in 16 milimetrskih fi lmskih trakov.

Skupina je v letih obstoja izdala EP in 4 celometražne 
albume, koncertirali po Nemčiji, Nizozemski, Belgiji, Avstriji, 
Italiji, Bolgariji, Rusiji, ter delili odre s zvenečimi imeni, kot so 
Russian Circles, Jucifer, Mono, Ulver ipd…

Post-hardcore / cinematic noise-rock.

www.pozvakowski.com

01.00  •  GRAJSKO DVORIŠČE

POZVAKOWSKI (Madžarska)

KONCERT



SOBOTA,  21.  junija  2014

Po lanskem uspehu, ko je premierni »RokON! show« pritegnil 
in navdušil več kot 3000 obiskovalcev, Rok Bagoroš letos 
s svojo ekipo pripravlja še večji in še bolj spektakularen 
dogodek! 

Tako bo na Slovenski ulici dvakrat - prvič ob 16. uri, nato pa 
še ob 18. uri - grmelo, pokalo, se kadilo in se »driftalo«, ko 
bo v sklopu tradicionalnih »Soboških dnevov« potekal drugi 
»RokON! show«. 

Rok bo tudi letos z vratolomno vožnjo s svojim KTM-om, in ob 
glasbeni podlagi izbranega DJ-a, kljuboval zakonom fi zike. Da 
bo še bolj atraktiven, bo njegov nastop popestren z ognjem in 
pirotehniko, ob tem pa seveda ne bodo manjkale tudi mične 
hostese. »Showu«, ki ga bo vodil in povezoval karizmatični 
Vid Valič, se bo letos pridružil eden najboljših avtomobilskih 
»drifterjev« v Evropi - Luka Marko Grošelj. Svojo prisotnost 
na dogodku so napovedali tudi nekateri vrhunski slovenski 
športniki, s katerimi se bo moč tudi družiti, se z njimi 
fotografi rati ali jih poprositi za avtogram.

Ob vrhunskem Rokovem »showu«, polnem adrenalina, bodo 
lahko obiskovalci na testnem poligonu tudi sami občutili 
adrenalinsko vznemirjenje ob testnih vožnjah s KTM-ovimi 
motocikli, se nekateri na sovoznikovem sedežu zapeljali 
z atraktivnim športnim avtom KTM X-Bow, ki ga bo vozil 
KTM-ov tovarniški voznik Fabian Lauda, uživali v »Freeride 
trial showu«, otroci pa bodo lahko brezskrbno ustvarjali in se 
zabavali v varstvu animatorjev.

Rok pravi, da mu prav domači gledalci pomenijo največ, zato 
jim je treba tudi vračati v največji možni meri. Izziv je torej 
podan; Rok zato vabi na ogled tega edinstvenega »showa« 
v Sloveniji in se vsem obiskovalcem že vnaprej zahvaljuje za 
izkazano podporo in obisk.

16.00 in 18.00  •  Slovenska ulica

RokON! home street show 2014
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SOBOTA,  21.  junija  2014

Violončelo in harmonika, strune in tipke, lok in meh … bolj 
različni dve glasbili skoraj ne bi mogli biti. Pa kljub temu - v 
rokah teh dveh izvrstnih interpretov se zlijeta, najdeta skupen 
jezik, zasijeta in se predstavita v svoji najlepši luči. 

Duo Hatlak – Pečar združuje dva mlada, vrhunska slovenska 
glasbenika, ki sta dejavna na različnih glasbenih področjih 
in sta vsak zase neizmerno predana glasbi: violončelistko 
Karmen Pečar in koncertnega harmonikarja Marka Hatlaka. 

Marko Hatlak je eden najbolj prepoznavnih harmonikašev 
v Sloveniji – še posebej znan po udejstvovanju v različnih 
popularnih zasedbah, kot so Terrafolk, Funtango, Distango 
in po sodelovanju s svetovno znanim violinistom Stefanom 
Milenkovičem. 

Karmen Pečar velja v glasbenih strokovnih krogih 
za eno najbolj reprezentativnih slovenskih klasičnih 
glasbenic v mednarodnem merilu, nagrajenko najvišjih 
mednarodnih priznanj, za vrhunsko solistko in izredno 
virtuozno violončelistko, ki ima na svojem repertoarju tudi 
najzahtevnejša dela. Marko Hatlak in Karmen Pečar sodelujeta 
že od leta 2009. Do sedaj sta koncertirala že v Sloveniji, Italiji, 
Avstriji, Nemčiji in na Češkem.

Marko Hatlak, harmonika in 
Karmen Pečar, violončelo

19.00  •  cerkev sv. Nikolaja

S ČELOM IN HARMONIKO MED ZVEZDE

KONCERT KLASIČNE GLASBE

INTERAKTIVNA CIRKUŠKA PREDSTAVA ZA OTROKE
bo Soboške dneve obiskala že sedmo leto zapored in tudi 
tokrat ponudila gledalcem zanimiv in navdušujoč vpogled v 
dogajanje na področju sodobnega klovnskega gledališča za 
otroke in odrasle.

ZAVOD BUFETO
edina profesionalna ustanova, ki v Sloveniji goji in razvija 
klovnsko gledališče – sintezo klovnade, cirkusa in gledališča,  
bo skozi humorno interaktivno zgodbo in  univerzalni 
klovnovski jezik zagotovo tudi letos ustvaril zabavno in veselo 
vzdušje ter navdušil otroke, pa tudi njihove starše.  

19.30  •  GRAJSKO DVORIŠČE

CIRKUS JE...!

KLOVNBUFOVA FESTIVALSKA KARAVANA 2014



SOBOTA,  21.  junija  2014

Compagnia Nando e Maila, Italija

Ulična predstava za družinsko publiko - akrobatika, trapez, 
klovnada.

Duo sestavljata Ferdinando D’Andria in Maila Sparapani, ki sta 
diplomirala na Šoli za gledališče »Galante Garrone« v Bologni 
(Nouveau Cirque). 

Predstavo bi lahko zelo dobro opisala Fellinijeva misel: 
»Pogosto so najbolj zanimive stvari najbolj nore«, saj  je 
Koncert ljubezni nadrealistično gledališče gegov, akrobatike 
v zraku, poigravanj z različnimi glasbili, drznih zvokov in 
komičnih mediger. V predstavi se srečata glasbena umetnika, 
ki ne bi mogla biti bolj različna, a prav njuno nasprotje je 
vir številnih zabavnih, domiselnih, izvirnih pa tudi osupljivih 
zapletov.

Režija:
Luca Domenicali, Adrian 
Schvarzstein  

Nastopata:
Ferdinando D’Andria in Maila 
Sparapani.

20.00  •  VHODNA PLOŠČAD GRADU

KONCERT LJUBEZNI

ulična PREDSTAVA

Če bi želeli žanrsko opredeliti zvočno valovanje Jean 
Bačić Quartet-a, bi kaj kmalu ugotovili, da je to vse prej 
kot enostavno. Kvartet brez kančka sramu meša pristni 
rock’n’roll z jazzom, countryem, reggae-jem, ska-jem in celo 
balkanom. Idejna zasnova benda se skriva v osnovnem načelu 
postmodernizma, torej, ker je bilo vse dobro že ustvarjeno, 
dajmo starim idejam novo preobleko. 

K zvočni sliki Jean Bačić Quartet-a prispevajo vibrirajoče 
strune električne kitare (Kristian Majcen) in bas kitare 
(Sašo Slavic), napeta koža, ki zapoje ob udarcih s palicami 
ali metlicami (Matej Smej) ter zakajene škripajoče glasilke 
(Luka Slavic). Omenjena stalna postava in specifi čen stil 
preigravanja vsakega posameznika je rdeča nit v navidez 
kaotičnem glasbenem mozaiku, ki ga ponuja Jean Bačić 
Quartet. Idejni vodja kvarteta je Jean Bačić, katerega širši 
javnosti najverjetneje ni potrebno posebej predstavljati…

21.00  •  GLAVNI ODER

Jean Bačić Quartet

KONCERT
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Luka Šulić in Stjepan Hauser sta se spoznala že kot najstnika. 
Skupaj sta bila dijaka na Glasbeni akademiji v Zagrebu. Po 
končani akademiji Šulić odhaja na Royal Academy of Music 
v London, Hauser pa na Royal Northern College of Music 
v Manchester. Po večletnem igranju klasične glasbe na 
violončelih sta se odločila, da bosta priredila pesem Smooth 
Criminal pevca Michaela Jacksona. Posnetek priredbe je zelo 
hitro postal izjemna uspešnica na spletni strani YouTube z več 
kot tremi milijoni ogledov v prvih dveh tednih. Odločila sta se, 
da bosta priredila kar nekaj pop/rock uspešnic z željo, da bi 
naredila nekaj novega, originalnega v glasbi, nekaj, kar nista 
mogla narediti z igranjem klasične glasbe.

Prvi študijski album sta izdala maja 2011 s priredbami pesmi 
skupin Guns N’ Roses, U2, Nine Inch Nails, Nirvane, Coldplay 
… Prva singla z albuma sta bila Smooth Criminal in Welcome 
to the Jungle. Drugi album je izšel leta 2013 in je postal velika 
uspešnica s priredbo pesmi Highway to Hell.

Po tistem, ko je slišal njune priredbe, jima je sodelovanje 
ponudil Sir Elton John. Skupaj z njim sta nastopila na več 
kot 100 njegovih koncertih po celem svetu. Kot gostje so 
bili povabljeni tudi v pogovorne oddaje, med ostalim jih je 
gostila Ellen DeGeneres. Pred kratkim so obnoreli več kot 15 
tisoč obiskovalcev OKC srečanja v Oklahomi s svojo priredbo 
pesmi Thunderstruck skupine AC/DC. Smooth Criminal in 
Thunderstruck skupaj sta na YouTubu zabeležila že več kot 17 
milijonov ogledov.

Tukaj, na Soboških dnevih, vsi nestrpno pričakujemo njun prvi, 
in upajmo, da tudi ne zadnji nastop v Murski Soboti.

www.2cellos.com

22.00  •  GLAVNI ODER

2CELLOS

KONCERT
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Na začetku je obstajala samo velika ljubezen do soul glasbe 
šestedesetih let . In to je bilo tudi vse, kar sta imela brata 
Denis in Haris do takrat, ko ju je D. J. Tomo Ricov pozval, naj 
nastopita v takrat zelo popularnem klubu Kulušić. Ob takratni 
zabavi v čast “zlatega” soula 60-tih sta izjavila, da imata svoj 
bend. Za možnost nastopanja, ki se jima je v klubu ponudila, 
sta na vrat na nos poiskala ustrezne glasbenike, ki so znali 
igrati soul in funk. Po nekaj dnevih sta že imela pihalno 
sekcijo, bobnarja, bas kitarista, pianista in spremne vokale. 
Tako se je rodila hrvaška skupina SOUL FINGERS. Danes je v 
njej 12 članov; v njihovih vrstah pa je igralo tudi nekaj izvrstnih 
glasbenikov. Njihov repertoar vključuje predvsem klasični soul 
60-tih, ki so ga izvajali: James Brown, Aretha Franklin, Otis 
Redding...

Happy Ol’McWeasel nam bodo po dobrem letu dni ponovno 
pripravili pravo štajersko-irsko čago.  V Murski Soboti se bodo 
oglasili polni energije in moči, kmalu po zaključku snemanja 
novega albuma. In če vemo, da gre za energičen irish-celtic 
HC-punk-rock bend, ter da je recept za njihovo glasbo 
približno takšen: za osnovo vzameš irsko-keltske tradicionalne 
pesmi, ko pa jih zmanjka, spiješ liter viskija in napišeš lastno, 
pomnožiš ritem krat 10, bradate starce zamenjaš s podivjanimi 
pijanimi podlasicami in jim za zabavo daš v roke bobne, 
električne kitare, banjo, harmoniko in violo, vse fi no zaliješ z 
nekaj litri viskija in... vržeš vžigalico, potem vemo, da bo to 
nepozabno in noro doživetje!

Trenutno skupina zaključuje z ustvarjanjem materiala za 
prihajajoči album in je ravno pričela z delom v studiu. Mogoče 
bo kakšen novi komad ali dva moč slišati tudi v živo, pravijo 
fantje iz skupine.

Irish-celtic HC-punk-rock.

www.happyolmcweasel.com

23.30  •  GLAVNI ODER

SOULFINGERS

01.00  •  GRAJSKO DVORIŠČE

HAPPY OL’McWEASEL (Slovenija)

KONCERT

KONCERT
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Deželo Romaninih pesmi je napadla  hudobna prestrašna 
pošastna pošast Pozaba, ki se hrani s časom, ki ga otroci in 
odrasli prebijemo pred televizijo in računalnikom. In zato so 
otroci pozabili  na pesmi, pozabili so peti o gusarjih, zajčkih, 
levu, klovnih, murenčkih, čebelicah … A zagotovo se da kaj 
storiti. Mišek Miško in Romana se odpravita na pot od pesmi 
do pesmi, da bi skupaj z junaki iz pesmic in s pomočjo otrok 
premagali Pozabooo. Jima bo uspelo?

Z glasbeno predstavo se Romana Krajnčan po več kot 
25-ih letih ustvarjanja za otroke poslavlja od nastopanja 
za najmlajše. Prva predstava v sklopu turneje je bila v 
razprodani Linhartovi dvorani Cankarjevega doma maja letos. 
Romana je z ekipo izpolnila obljubo in v dobro uro trajajoči 
predstavi, v kateri ni manjkalo petja, plesa, pisanih kostumov 
in simpatičnih nagovarjanj občinstva, navdušila in nasmejala 
tako otroke kot njihove starše. 

Glasbeno-gledališka predstava 
za otroke od 4. leta dalje

Režija: Ivana Djilas. Glasba: Lojze 
Krajnčan. Koreografi ja: Kaja 
Janjić. Kostumografi ja: Jelena 
Prokovič

Nastopajo: Romana Krajnčan in 
Žiga Krajnčan, Kaja Janjić, Gašper 
Kunšek, Simona Kočar, Daniel 
Petković

19.00  •  Gledališče Park

ROMANA, OTROCI IN POŠAST POZABAAA

OTROŠKI PROGRAM

Pihalni kvintet Slowind je nastal leta 1994, prav tako letos 
Glasba z vrtov svetega Frančiška praznuje dvajsetletnico 
svojega delovanja. Ansambel redno izvaja repertoar, napisan 
prav za to zasedbo, poleg tega pa izvaja tudi najrazličnejše 
skladbe za večje komorne sestave. Posebno aktiven je 
ansambel na področju sodobne in nove glasbe, zato je tudi 
reden gost najpomembnejših tovrstnih festivalov. Slowind že 
dalj časa tesno sodeluje s skladateljem Vinkom Globokarjem, 
Robertom Aitkenom ter Jürgom Wyttenbachom, pa še z 
drugimi slovenskimi in zadnja leta tudi tujimi avtorji, ki mu 
posvečajo svoja dela.

Poleg koncertiranja v tujini (koncertne turneje v ZDA, 
Kanadi in po Evropi) se kvintet že petnajst let ukvarja s 
promoviranjem svetovne sodobne komorne literature v 
lastnem komornem ciklusu “Festival Slowind”, ki se vsako 
jesen odvija v Ljubjani. Festivalski spored snema in prenaša 
Radio Slovenija. Posnetke koncertov redno predvajajo tudi 
tuje radijske postaje, kot so BBC 3, nizozemski radio in druge. 
Prav letos, v jubilejnem letu ansamblovega obstoja, je Slowind 
že nastopil na treh koncertih v Parizu, sedmih v Združenih 
državah Amerike in treh na Danskem.

Zasedba:
Aleš Kacjan - fl avta
Matej Šarc - oboa
Jurij Jenko - klarinet
Metod Tomac - rog
Paolo Calligaris - fagot

www.slowind.eu

19.00  •  EVANGELIČANSKA CERKEV

Pihalni kvintet Slowind

KONCERT KLASIČNE GLASBE
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Skupina Orlek ima svoj domicil v Zagorju ob Savi, v srcu 
rudarskih revirjev, v osrčju Slovenije. Ime so si nadeli po 
hribu na samem obrobju Zagorja. Njihova glasba je izvirna 
mešanica rock’n’rolla, nekakšen »folk punk polka rock«. Pestra 
instrumentalna zasedba, ki poleg tradicionalne rockovske 
postave obsega še pihalno sekcijo in harmoniko, pa jih uvršča 
v etno folk glasbo. Posebnost skupine Orlek so besedila, ki so 
socialno-humorno obarvana, s številnimi izrazi, značilnimi za 
trpko rudarsko življenje in delo. Zaradi samosvojega zvoka in 
besedil je skupina vzbudila zanimanje tako strokovne kritike 
kot široke javnosti. Album Adijo knapi je bil večkrat nagrajen.  
Album Salamurca in skladba Na Kum sta prejela zlatega 
petelina. 

Leta 2012 pa je izšel album z naslovom REPETE, na katerem je 
13 skladb. 12 starih, prearanžiranih povsem na novo,  v akustično 
preobleko. Nova pa je živahna skladba Življenje gre naprej.

Skupina Siddharta, danes največje ime na slovenski 
glasbeni sceni, je nastala leta 1995 v sestavi Tomi M. (vokal, 
kitara), Primož B. (kitara, spremljevalni vokal), Primož M. 
(bas) in Boštjan M. (bobni). Za ime so si nadeli naslov 
romana nemškega pisatelja Hermanna Hesseja. Že zelo 
zgodaj so začeli ustvarjati svojo glasbo, svoj zvok. Želeli 
so si drugačnosti, zato so zvok obogatili s saksofonom in 
klaviaturami. Skupini sta se pridružila saksofonist Cene R. 
in kasneje še klaviaturist Tomaž O. R. Skupaj so ustvarili 
svoj zvok, ki ga z lahkoto prepoznamo kot Siddhartin zvok. 
Njihova prva plošča je izšla že leta 1998, nato se je pričela 
njihova strma, dolgoletna in vseskozi samosvoja in uspešna 
pot navzgor. Znani so tudi po svojih izjemnih videospotih.

Kljub številnim koncertom ter predstavitvam in uspehom v 
tujini, skupina ni nikoli pozabila svojih zvestih domačih fanov. 
Ravno ti so jim priglasovali kar štiri viktorje popularnosti. 
Vrsta priznanj, kot so: večkratni zlati petelini, bumerangi, 
viktorji, zlate, platinaste plošče, diamantna plošča, MTV-jeva 
nagrada za najboljšega izvajalca…in številna sodelovanja z 
drugimi priznanimi glasbeniki ter orkestri so samo nekatere, 
najbolj vidne zgodbe njihovih osupljivih dosežkov.

Zasedba:
Vlado Poredoš (vokal, kitara) 
Jure Tori (harmonika, klaviature) 
Bojan Bergant (kitara) 
Matej Fele (kitara) 
Mitja Tori (bas kitara) 
Kristijan Adamlje (saksofon) 
Ečo Matko (pozavna) 
Jan Adamek (trobenta)
Luka Kopušar (bobni)
Pri unterzug namesto bobnov:
Nino Mureškič (tolkala) 

www.orlek.com

www.siddharta.net

20.00  •  GLAVNI ODER

ORLEKI

22.00  •  GLAVNI ODER

SIDDHARTA

KONCERT

KONCERT
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19.00  •  GLAVNI ODER

ZVEZDE POMURJA

21.30  •  GLAVNI ODER

MODRIJANI

Začetek poletja je čas za Zvezde Pomurja. Jože Činč, Alma 
Merklin in Dejan Zečević so v juniju pred težko nalogo, saj 
pomagajo pri izbiri največjega talenta v Pomurju. Odločitev 
o napredovanju kandidatov iz oddaje v oddajo je namreč 
popolnoma na plečih javnosti, ki glas za svojega kandidata odda 
preko SMS sporočil.

Vsaka oddaja je polna odličnih nastopov, kot poslastica pa 
je poleg zabavnega  voditeljskega para Mirana Camplina in 
Primoža Danija v vsaki oddaji prisoten tudi četrti komentator - 
presenečenje. Nastop na velikem odru Soboških dnevov je za 
polfi naliste že sam po sebi nagrada, o kateri sanja prenakatera 
plesalka, plesalec, pevec ali pevk. Polfi nalna oddaja pa bo 
zanimiva tudi za gledalce, saj bo poleg atraktivnega četrtega 
komentatorja postregla z večimi glasbenimi gosti, poleg katerih 
bodo kandidati Zvezd Pomurja le še bolj zasijali.

Ne zamudite spektakla in bodite tudi vi del pomurske 
zvezdomanije, ki je začetek poletja s pomočjo Sobotainfo in TV 
IDEA ter partnerstva Mestne občine Murska Sobota obarvala v 
atraktivne barve blišča in slave.

Modrijani so štiričlanska fantovska glasbena zasedba, ki deluje 
od leta 2000 ter igra in ustvarja na področju narodnozabavne 
glasbe, z “a cappella” prepevanjem pa ohranjajo tudi slovensko 
ljudsko glasbeno izročilo. Po množici festivalskih nagrad na 
slovenskih narodnozabavnih festivalih bratranca Rok in Blaž 
Švab ter brata Peter in Franjo Oset ostajajo zvesti domači 
glasbi, z mladostnim in inovativnim načinom interpretacije pa 
vnašajo potrebno svežino v pesmi, ki jih ustvarjajo skupaj z 
odličnimi slovenskimi avtorji glasbe in besedil. S preprostostjo 
ter iskrenim odnosom do glasbe in ljudi ostajajo zvesti publiki, 
ki jih na nastopih polni z energijo in dobro voljo ter samo 
še povečuje veselje do njihovega  dela. Prepoznavni so po 
štiriglasnem petju in izrednem liričnem tenorju Roka Švaba, ki 
poje občuteno kot le malokdo v slovenskem narodnozabavnem 
prostoru. Izdali so osem velikih in dve mali plošči, pripravljajo 
pa nove projekte, videospote in skladbe, ki jih bodo tudi v 
prihodnje predstavljali slovenskemu in tujemu občinstvu.

KONCERT
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22.30  •  GLAVNI ODER

HARMONIKARSKI ORKESTER

Soboški harmonikarski orkester je pričel z delovanjem 
novembra 2003. Takrat se je na pobudo Mateja Zavca zbralo 
deset harmonikarjev, ki so osnovno glasbeno izobraževanje 
že zaključili in so imeli interes sodelovati v večji zasedbi 
harmonik. Jeseni leta 2004 je orkester začel z rednimi nastopi. 
Marca 2005 je orkester začel delovati v okviru Društva 
harmonikarjev Murska Sobota, ki je bilo ustanovljeno zaradi 
potrebe po registraciji dejavnosti sekcij, ki so se v okviru društva 
povezale. Repertoar orkestra obsega glasbena dela pretežno 
zabavnih zvrsti, dolgoročni načrt pa je vključevanje čim več 
originalnih skladb za ta orkester. Orkester se je z leti razvil v 
homogeno skupino glasbenikov, ki  poleg harmonike igrajo 
še na druge instrumente. V zasedbo so vključena tolkala, bas, 
fl avte in klarineti, kar prispeva k bogatejši barvi zvoka in je v 
Sloveniji neke vrste posebnost. Leta 2007 se je udeležil 32. 
mednarodnega tekmovanja harmonikarjev v Pulju na Hrvaškem, 
kjer je v konkurenci harmonikarskih orkestrov umetniških 
gimnazij za doseženih 89,41 točke prejel drugo nagrado. Leta 
2010 je na mednarodnem tekmovanju »Fisa…armonie« v Trstu 
v konkurenci odraslih orkestrov prejel prav tako 2. nagrado. 
Orkester je po krajšem premoru v letu 2014 dopolnil zasedbo in 
je pod umetniškim vodstvom Mateja Zavca zopet aktiven.
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Slovenski oktet je prvič zapel leta 1951 v Slovenski fi lharmoniji 
in vse od tedaj velja za najbolj reprezentativen slovenski 
moški vokalni komorni ansambel. Osnovno poslanstvo okteta 
je ohranjanje in plemenitenje slovenske vokalne glasbe.

Repertoar okteta je izjemno širok in raznolik, saj ga oblikujejo 
skladbe od renesanse do ljudskih pesmi vseh narodov, od 
klasicizma in romantike do skladb sodobnikov, mnogo jih je 
bilo napisanih ali prirejenih prav zanj. Posebno skrb seveda 
namenja slovenski pesmi, tako ljudski kot umetni, ki jo vedno 
znova s posebnim žarom predstavlja na domačih koncertnih 
odrih; z veseljem pa jo ponese med rojake in ljubitelje petja 
po svetu. V šestih desetletjih delovanja se je oktet predstavil 
na domala vseh pomembnejših domačih in mednarodnih 
koncertnih odrih ter izdal več kot štirideset plošč, kaset in 
zgoščenk.

V dosedanjem dolgem in bogatem obdobju delovanja se je 
zamenjalo preko 40 pevcev. Vsi so čutili izjemno predanost in 
pripadnost narodu, ki so ga nosili v imenu. Nekateri od njih so 
bili vodilni slovenski solisti svoje generacije in so nastopali v 
največjih koncertnih in opernih hišah doma in po Evropi, drugi 
so bogatili zven okteta s svojo ljudskostjo, neposrednostjo in 
toplino.

V teku let je odličnost sestava vzdrževalo in usmerjalo pet 
umetniških vodij: Janez Bole, dr. Valens Vodušek, Darijan 
Božič, Anton Nanut in dr. Mirko Cuderman. Od leta 2008 je 
njegov umetniški vodja Jože Vidic.

V sedanji zasedbi, ki skupaj prepeva od leta 2010, je združeno 
osem glasbenikov: od učiteljev glasbe in učiteljev petja do 
koncertnih in opernih pevcev-solistov.

OTROŠKI PEVSKI ZBOR GRLICE
Učence Osnovne šole Fokovci, ki sestavljajo OPZ Grlice, druži 
veselje do petja in želja po skupnem muziciranju. Od leta 
2010, ko je zbor prevzela zborovodkinja Mojca Györek Karas, 
se redno udeležujejo revij, regijskih in državnih tekmovanj 
otroških pevskih zborov, kjer redno posegajo po zlatih 
priznanjih. Tudi na letošnjem državnem tekmovanju so prejeli 
zlato priznanje, njihova zborovodkinja pa posebno priznanje 
zborovodji za najbolj prepričljivo izvedbo slovenske ljudske 
pesmi.

Slovesnost ob dnevu državnosti
s koncertom SLOVENSKEGA 
OKTETA

Zasedba: Vladimir Čadež, Rajko 
Meserko - 1. Tenor, Marjan Trček, 
Janez Triler - 2. Tenor
Jože Vidic, Darko Vidic – Bariton, 
Janko Volčanšek, Matej Voje 
- Bas

Spremljevalni glasbeniki: 
Peter Koša – violina,
Mihael Györek –klarinet,
Andi Sobočan – cimbale,
Ladislav Györek - kontrabas

19.00  •  GLEDALIŠČE PARK

SLOVENSKI OKTET

SLOVESNOST S KONCERTOM



SOČASNE PRIREDITVE

petek,  20.  JUNIJ  2014

15.00 • Černelavci, Kranjčeva ulica 3
OTVORITEV MUZEJSKE GALERIJE ROMSKE ZGODOVINE 
Organizator: Romsko društvo Phuro Kher 

16.00 - 19.00 • vhodna ploščad gradu
FESTIVAL BORILNIH ŠPORTOV

Klubsko tekmovanje v rokoborbi in predstavitev drugih borilnih športov:kickboxing, boks, 
kuntao, judo in MMA

Organizator: Rokoborsko društvo Murska Sobota

18.00 • Pomurski muzej Murska Sobota
GORENJSKE IN PREKMURSKE SKRINJE

Odprtje razstave Gorenjskega muzeja iz Kranja
Na razstavi bodo predstavljene bogato poslikane gorenjske skrinje in ornamentirane 
tesane ter poslikane mizarske skrinje v zbirki Pomurskega muzeja. 
Razstava bo na ogled do 30. septembra 2014.

Organizator: Pomurski muzej Murska Sobota

SOBOTA,  21.  junij  2014

9.00 • Krog, igrišče pri trgovini
ŠPORTNE IGRE SOBOŠKI DNEVI 2014

Prijavljene ekipe mestnih četrti, krajevnih skupnosti in pobratenih mest 
se bodo pomerile v športno – zabavnih igrah.

Organizator: Mestna občina Murska Sobota in KS Krog 

9.00 - 12.30 • Trg kulture, Slovenska ulica, Trg zmage, Avtobusna postaja
TEDEN LJUBITELJSKE KULTURE

Vseslovenskemu tednu kulture so se pridružila tudi kulturna društva iz Prekmurja. Svoje 
delovanje bodo predstavila na več lokacijah v mestu. Pridite in se naužijte ustvarjalne 
energije, ki veje iz ljubiteljskih kulturnih delavcev. Želijo vas navdušiti - morda se jim v 
bodoče celo pridružite.

Trg kulture
9.00 Veteranska folklorna skupina, KUD Beltinci
9.30 Dramska skupina Močnikovi, Kulturno prosvetno društvo Rogašovci
10.00 Ljudske pevke, Kulturno turistično društvo Moščanci
10.30 Folklorna skupina, KUD Budinci
11.00 Tamburaška skupina, KUD Beltinci
11.30 Gledališka skupina, KUD Budinci
12.00 Folklorna skupina, KTD Moščanci
12.30 Gorički klantoši

Slovenska ulica – (bivši SHOPPING)
9.00 Ljudske pevke Jesensko listje, DPM Dokležovje
9.30 Folklorna skupina Male rijtar, KTD Tešanovci
10.00 Ljubiteljska dramska skupina Mokoš, VKITŠD Bakovci
10.30 Folklorna skupina, KUD Beltinci
11.00 Zgrablenci na kvadrat, KUD Budinci
11.30 Dramska skupina Močnikovi, Kulturno prosvetno društvo Rogašovci

Slovenska ulica - stičišče Cvetkove in Slovenske ulice (bivši Central)
9.00 Gledališka skupina, KUD Budinci
9.30 Zgrablenci na kvadrat, KUD Budinci
10.00 Folklorna skupina, KD Marki
10.30 Gorički klantoši
11.00 Ljubiteljska dramska skupina Mokoš, VKITŠD Bakovci
11.30 Tamburaška skupina, KUD Beltinci

Trg zmage, pred pošto
10.00 KD godcev in pevcev Gorički lájkoši

Avtobusna postaja Murska Sobota
10.12 Gledališka skupina Slikepaprijlike, KUD Beltinci

Organizator: Javni sklad RS za kulturne dejavnosti (JSKD)
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9.00 - 21.00 • Mestni stadion Fazanerija, igrišče z umetno travo
Turnir za državnega rekreativnega prvaka Slovenije v malem nogometu 
»ZA PRVAKA 2014«

Sodelovale bodo ekipe prvakov in podprvakov rekreativnih lig iz celotne Slovenije
www.slomalinogomet.si
www.facebook.com/slomalinogomet

Organizatorja: MZS - Malonogometno združenje Slovenije in NŠ Mura Murska Sobota

10.00 - 12.00 • mestni središče – parkirišče na Trgu zmage pred NLB 
TRADICIONALNA RAZSTAVA STARODOBNIH VOZIL – OLDTIMERJI 
Organizator:  Motoklub Veterani Murska Sobota

10.00 • grajsko dvorišče 
MjuziKK – Mikkov glasbeni sejem 

Ob zanimivi izbiri rabljene glasbene opreme (CD-ji, plošče, inštrumenti), se nam bodo s 
svojo produkcijo predstavile tudi domače glasbene založbe. Kultni dogodek za vse muz-
ikante in glasbene sladokusce!

Organizator:  MIKK Murska Sobota

17.00 • Satahovci, za Vaško-kulturnim in gasilskim domom 
»KO GOSKE ZAPOJEJO IN GOSAKI ZAPLEŠEJO«

3. srečanje ljudskih pevcev, godcev in folkloristov 
Nastopile bodo skupine iz Satahovcev, Gederovcev, Černelavcev,  
Tišine, Hotize, Budincev, Sakalovcev in iz Paraćina.

Organizator: Kulturno turistično društvo »Goska« Satahovci 

18.00 • Pomurski muzej Murska Sobota
POLETNA MUZEJSKA NOČ 

18.00 - 24.00 ogled stalne razstave Med preteklostjo in prihodnostjo,
18.00 muzejska delavnica za otroke,
18.00 vodstvo po razstavi Moč gline,
19.30 vodstvo po razstavi Gorenjske in prekmurske skrinje,
21.00 dogodek Moč gline iz otroških dlani.

Organizator: Pomurski muzej Murska Sobota

NEDELJA,  22.  junij  2014 

10.00 – 11.00 • mestni park 
RALLY OBEDIENCE  

To je nova kinološka disciplina. Predstavila jo bo komisija za Rally Obedience ter 10 vod-
nikov s svojimi psi različnih pasem, ki bodo prikazovali poslušnost in izvajali zabavne vaje 
na posebnem poligonu.

Organizator: Kinološko društvo Triglav Mali Bakovciw

TOREK,  24.  junij  2014 

18.00 • preddverje grajske dvorane  
Nataša Kos: NA MOJ NAČIN

Otvoritev fotografske razstave. Razstavljena je serija fotografij, na katerih poskuša av-
torica ujeti trenutke minljivosti, trenutke, ki so bili zdaj in tu, ujeti minljivost sveta okrog 
sebe, ujeti svoja čustva, na njen način. Razstava bo odprta do 24. 7. 2014 v času odprtosti 
Pomurskega muzeja Murska Sobota. 
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