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Torek, 7. avgust ob 21h – MOJS3 SMEHA V 3D [Boštjan Gorenc – Pižama, Mladen 

Pahovič in Janez Trontelj]; Vstopnina: 3 € 

Pižama je eden najvidnejših predstavnikov t.i. 

drugega vala slovenske stand up komedije. Od 

leta 2004 je nastopal občasno, leta 2007 pa kot 

eden od ustanovnih članov skupine Komikaze, 

oral ledino v Sloveniji tedaj še neuveljavljenega 

žanra. Gledališko pot je sicer začel v številnih 

kranjskih projektih, je vidnejši predstavnik 

impro gibanja, prvak nizanja rim v freestyle 

rapu in odličen prevajalec.Njegov humor bo 

intelektualcu polepšal dan, nasmejal pa bo še 

tako zahtevnega obiskovalca. 

Mladen slovi po visokemu čelu in nizki toleranci do človeške omejenosti. Ustvarja v deželi suhe robe, 

kjer se bori z zunanjimi omejitvami in vseprisotno vlago. Lačen resnice in žejen pravice hodi 

pokončno in ne pada na poceni finte, najbolj pa je ponosen na svojo ženo in oba sinova. 

Janez je človek z visoko moralno-etično držo, katere mu ni strah deliti z drugimi, pogosto jezen 

osebek, ki zelo rad opozarja na občo človeško neumnost, srečen družinski človek in ljubeč oče dveh 

otrok, češče vir navdiha za popizditise različnih vrst. Ukvarja se s pisnim, risanim in video 

ustvarjanjem, leta 2007 je na Slovenskem oglaševalskem festivalu prejel nagrado Mladi kreativec. 

 

 

sreda, 8. avgust ob 19h – POŠASTOZAVRI IN JABOLKO SPORA [otroška predstava]; 
Vstopnina: 3 € 

Ceratozaver si želi bili strašen. Alozaver pa s svojimi velikanskimi 

zobmi še bolj grozljiv. In strašansko grozovit hoče biti tudi komaj 

izvaljeni Tiranozaver. Ko ti dinozavri zaropotajo in zarohnijo 

zahtevajo, da se neha vrteti celo Zemlja. Rastlinojedi dinozavri 

trepetajo in bežijo pred njimi. Ampak potem, prestrašeni 

dinozavri staknejo glave skupaj in s pametjo vso to strašnost z 

enim zamahom premagajo!   

Zabavna in prav nič strašna  30 minutna lutkovna predstava Pošastozavri in jabolko spora nam pove, 

kako je tudi med tako velikimi, močnimi in strašnimi bitji, kot so bili dinozavri zmagala pamet. 

AVTOR: Helena Kraljič; REŽIJA: Brigita Leban; IGRA: Brigita Leban, Zlatko Djogič; LUTKE: Maja Ljubič; 

SCENOGRAFIJA: Brigita Leban; GLASBA: Zlatko Djogič 

 

 



Petek, 10. avgust ob 22h – ZLATKO KAUČIČ [koncert]; Vstopnina: 3 € 

Lanskoletni dobitnik nagrade 

Prešernovega sklada, Zlatko Kaučič, sodi 

med najvidnejše slovenske jazzerje. 

Vrsto let je deloval v tujini, kjer je igral s 

številnimi vodilnimi evropskimi in 

ameriškimi jazzerji. Na začetku 

devetdesetih se je vrnil v Slovenijo in 

začel niz sodelovanj in projektov z 

eminentnimi mednarodnimi glasbeniki. 

Album z naslovom Koncerti ob 30-

letnici / 30th Anniversary Concerts je 

prejel laskave ocene doma in v tujini, med drugim sta ga reviji Jazztimes in Jazz Colours uvrstili med 

deset najboljših jazzovskih albumov leta 2009. O Kaučiču je priznani ameriški kritik Bill Shoemaker 

(Point of Departure) povedal: "Kaučič je velik glasbeni slikar!" 

 

 

 

Sobota, 11. avgust ob 22h – THE BAMBI MOLESTERS (Hr) [surf rock]; Vstopnina: 5 € 

Skupina, ki je pričela delovati leta 1995, je že dolga leta 

priljubljen gost ne samo domačih, temveč tudi širše 

evropskih odrov, kjer velja za eno najoriginalnejših 

sodobnih zasedb svojega žanra. V zgodnjem obdobju si je 

izoblikovala sebi lasten zvok – hreščeča ritmična kitara se 

prepleta z energično vodilno melodijo, odigrano s kar 

največjo natančnostjo, medtem ko bas in bobni 

podlagajo silovito osnovo. Vendar pa zasedba kljub svoji 

tehnični prefinjenosti ni nikoli pozabila, da si glasba le z 

dušo lahko utre pot pod kožo. Kvartet že od samih 

začetkov deluje kot enota, ki jo poganja njena ljubezen 

do obskurnega panka iz šestdesetih, pa tudi zgodnjih soul 

in afriških ritmov – do glasbe, ki jo je bilo na rodnem 

Hrvaškem izjemno težko najti. A takoj ko so začeli z nastopi v živo, se je v surferskih krogih (in izven 

njih) njihov ugled bliskovito razširil, kar je vodilo v nastope na tako oddaljenih lokacijah, kot je 

Wellington na Novi Zelandiji . 

“Brezčasno kul!” so jih označili v reviji Rolling Stone; “Trenutno najboljši surferski bend na svetu,” je 

rekel Lux Interior iz zasedbe The Cramps ... 

 



Torek, 14. avgust ob 20h – KUD Impromobile [impro liga] in PETEK 13. – 

MAŠČEVANJE PADLIH [premiera belokranjskega celovečernega filma]; Vstopnina: 3 € 

Gledališče brez scene? Brez kostumov? Brez rekvizitov? Brez scenarija? Ja, to 

je improvizirano gledališče! Preko kratkih prizorov bodo improvizatorji s 

pomočjo predlogov iz strani publike zaigrali različne žanre, prostore, osebe, 

dogodke, idr. KUD Impromobile je mlado društvo, ustanovljeno decembra 

lani, znotraj katerega se skupina mladih ustvarjalcev ukvarja z improvizacijo 

na odru. Vsi se z improvizacijskim gledališčem ukvarjamo že vsaj 4 leta, v 

zadnjih 2 letih pa smo imeli preko 30 nastopov; med drugim na Kulturnem 

otoku v okviru Majskih iger, na Argonavtskih dnevih na Vrhniki, na otvoritvi 

Trubarjeve hiše v Ljubljani in še marsikje. Letos smo sodelovali tudi v Impro 

ligi, državnem improvizacijskem prvenstvu.  

 

Petek 13. – Maščevanje padlih je 

celovečerni akcijski triler, katerega zgodba 

se odvija okrog glavnega lika Marka, 

mladeniča, ki svoje dneve preživlja kot 

marsikdo drug njegovih let, z iskanjem 

službe, treningom in žuranjem. Nekega dne, 

se je opit sprehajal ob Kolpi in zaradi 

neznanega razloga odrinil dečka v reko, ker 

pa ta ni znal plavati je utonil. Vse od takrat 

dobiva nočne more o maščevalcu Jasonu, ki 

ga hoče ubiti… So to res le sanje? Ko se nek 

večer vrne iz bara domov, ga tam pričaka neprijetno presenečenje…Jason. Ko mu skuša zbežati se 

zateče po pomoč k svojemu dobremu prijatelju Sašu, s katerim se neuspešno zoperstavita morilcu. 

Mark mu uspe ubežati in ga ob Kolpi z mečem zabode. Ko je že mislil, da je rešen vseh nadlog, pa se 

pojavi nova nevarnost… 

V filmu vas bodo navdušile akcijske in pretepaške scene, ki vam bodo pognale kri po žilah, razočarani 

pa ne boste niti nad dovršeno zgodbo polno preobratov, ki bo na koncu presenetila vsakega skeptika, 

praznih rok pa ne boste ostali niti ljubitelji vizualnih efektov. 

 

Sreda, 15. avgust ob 19h – BUFFETO KOLESAR [klovnska predstava]; Vstopnina: 3 € 

Klovn Bufeto vam bo predstavil »mojstrsko« uporabo in vožnjo z vsaj na videz 

popolnoma navadnim kolesom. Ker pa Bufeto seveda ni čisto vsakdanji kolesar, se 

gledalci lahko pripravijo na mnoga presenečenja! Predstavo še posebej odlikuje 

aktivna interakcija z občinstvom, saj se točke  prepletajo z domiselnim razvedrilnimi 

igricami, v katerih otroci aktivno sodelujejo in se pri tem na vso moč zabavajo... 

 



Četrtek, 16. avgust ob 20h – NA TRDNA TLA – predstavitev knjige Ustanove 

Pohorski bataljon; Ni vstopnine 

Sveža knjižna publikacija z naslovom Na trdna tla avtorja dr. 

Rajka Muršiča, ki jo je letošnjo pomlad ob pomoči Urada RS za 

mladino izdala Ustanova nevladnih mladinskega polja Pohorski 

bataljon. Knjiga prinaša rezultate raziskave, ki so jo na terenu 

opravili akterji in akterke nevladja mladinskega polja oziroma, 

uradno, nevladnega dela mladinskega sektorja, strokovno pa jih 

je povzel in interpretiral eden vodilnih kulturnih antropologov 

pri nas, že omenjeni Rajko Muršič. S to analizo je Urad RS za 

mladino zaokrožil projekt treh analiz oziroma raziskav, ki so 

služile zbiranju relevantnih informacij za oblikovanje prvega 

nacionalnega programa za mladino v R Sloveniji, po mnenju 

direktorja Urada, Petra Debeljaka, pa je prav analiza potencialov 

nevladnega dela mladinskega sektorja v tem projektu ključna. 

Pogovor z dr. Rajkom Muršičem in Markom Brecljem bo vodil 

Dušan Jesih. 

Petek, 17. avgust ob 22h – LOLITA in CHESHNA [koncert]; Vstopnina: 3 € 

Lolita se ob 25-letnici delovanja in ustvarjanja 

predstavlja z dvemi zadnjimi živimi albumi »Arcnije iz 

Gromke«, 2011, ter "The Black Tulip", 2012.  Lolita, 

dedinja in dete ljubljanske alterscene 80-ih, tistega 

njenega obronka, ki je bil mladojazzovski in tistega, ki je 

bil pankovski, je nastala leta 1987. Od ustanovne 

zasedbe sta Primož Simončič (sax) in Iztok Vidmar (bas), 

še vedno vztrajni gonilni sili, ki Lolito peljeta skozi vse 

faze dozorevanja. Za seboj imajo več kot 10 izdaj, 

različne kompilacije, sodelovanja z glasbeniki, likovnimi, plesnimi, filmskimi in gledališkimi ustvarjalci, 

nastopi na koncertih in festivalih v Sloveniji in tujini.  

Lolita deluje na področju instrumentalne glasbe, v kateri so med seboj pomešani jazz, rock in 

balkanski ritmi, struktura skladb pa ima korenine v jazzu oz. jazzrocku. Skupinska improvizacija je 

eden izmed temeljnih pristopov pri ustvarjanju glasbe.  

 

Cheshna je mlada ekipa iz Novega mesta, ki raziskuje širna območja, predvsem 

dub in fusion glasbe. Predstavili so se že na večih odrih širom Slovenije, na 

letošnjem ČrnFestu pa jih bomo prvič gostili tudi v Beli krajini. 

 

 



Sobota, 18. avgust ob 22h – NIET [punk] in INCAPSA [rock]; Vstopnina: 8 €  

Album skupine Niet z naslovom 'Trinajst' je izšel v torek, 13. aprila, 

na njem pa se nahaja trinajst novih skladb, ki so nastale po vrnitvi 

legendarne skupine na glasbeno sceno v letu 2008. Tudi tokrat so 

se Niet odločili za nekaj drugačnega in namesto zbirke pesmi 

tokrat ponujajo konceptualno povezano celoto, ki pripoveduje 

tragično življenjsko zgodbo sodobni družbi tujega in 

neprilagojenega posameznika. Njihov antijunak tava med željo po 

akciji, ki se mu zdi nujna za spremembo praznega, sovražnega in 

krivičnega sveta ter hrepenenjem po sorodni duši, s katero bi od 

tega sveta pobegnila, rešitve pa ne najde ne po eni, ne po drugi 

poti in tragičen konec je neizbežen.  

Niet so na tej, svoji prvi pravi plošči, vse prejšnje so bile namreč 

kompilacije; zajeli ves svoj glasbeni spekter, od drvečega in 

surovega hardcore-a do nežnih balad. Seveda tudi tokrat 

presenečajo s širino in svojim odporom do uniformiranosti 

glasbenega izraza. Skladbe so nastale pod producentsko taktirko Boruta Činča, legendarnega 

Buldožerja, ki mu je, sodobni tehnologiji navkljub, uspelo ohraniti tipičen Nietovski zvok.                                             

Poleg pesmi z albuma 'Trinajst' bo koncertni program obsegal tudi večino starejših, že ponarodelih 

skladb. 

"To je čas, čas za akcijo, čas za revolucijo…" 

Trio Incapsa preigrava svojevrsten alternativni rock. 

Prepoznavni so po energiji, ki jo odsevajo na odru, 

izvirnimi linijami, nevsakdanjimi ritmi, prepletanju 

raznoraznih stilov, predvsem pa po improvizaciji, ki se je 

nikoli ne branijo. Želja po odkrivanju žene 

'inštrumentalni band s petjem' naprej, saj jim pomeni 

glasba iskanje tistega, česar še niso našli. 

Band je nastal leta 2011 v Novem mestu. Trenutna 

zasedba, ki jo sestavljajo Matevž Šega na kitari in vokalu, Matej Perše na basu ter Patricia Šašek na 

bobnih, pa je skupaj od junija 2012.  

Torek, 21. avgust ob 20h – SREČEN KONEC SVETA [gledališka komedija]; Vstopnina: 3 € 

Srečen konec sveta je komedija, v kateri vas 

skozi dvanajst, bolj ali manj apokaliptičnih 

prizorov, trije protagonisti v več različnih likih 

popeljejo skozi sodobno percepcijo globalne 

norosti, ki se skozi lokalno dojemanje dogaja 

predvsem pri nas. Pa tudi v sosednjih 

pokrajinah, da ne rečemo kar po vsej celini 

ali bolje svetu (če izvzamemo Antarktiko, 

vendar se nam zdi, da so pingvini kar 

dovzetni za svetovne probleme). Vemo tudi, 



da Marsovci obstajajo, ker že dlje časa slišimo samo o tem, kako so stvari izjemno slabe in kako bodo 

kvečjemu še slabše. Vse možne avtoritete govorijo o težkih časih ter o propadu in pri tem potihem 

upajo, da bodo njihove rešitve zato delovale, čeprav niti sami ne zaupajo vanje. Hkrati se tudi izgublja 

smisel, ker nihče več ne ve, kaj bo sledilo in posledično se zdi vse brez veze, tudi suicidalnost in 

naključne nesreče. Glede na vse to ni nihče več siguren. Ne ve več, kaj naj si sploh še misli. Ali naj se 

vda malodušju? Ali naj se jezi? Je sploh kaka rešitev? Je - držimo se citata Groucha Marxa, ki je dejal: 

'Humor je razum, ki se mu je zmešalo.' Predstava Srečen konec sveta tako vzame s humorjem in 

ironijo v precep sodobno stanje sveta. Igrajo Uroš Potočnik, Miha Brajnik in Gorka Berden, pod glasbo 

se podpisuje Peter Žargi, vokalistka je Sara Knežević, za tehnično podporo skrbi Janez Polc. 

Produkcija: KUD France Prešeren 

Sreda, 22. avgust ob 19h – BIBA MICA NA KONCERTU [otroška predstava]; Vstopnina: 3 € 

Predstava Bibamica je nastala po uspešni televizijski 

seriji Bisergora in junaki te priljubljene televizijske 

lutkovne serije se nam bodo tokrat predstavili v živo 

na odru. BibaMica je zahrepenela po pesmicah z 

Bisergore. Rada bi jih spet enkrat z otroki ponovno 

poslušala in prepela. Skupaj s skrbno Matkurjo, Brino, 

Petro Luko in Jakom bosta prepevali znane in manj 

znane otroške pesmice iz ljudske glasbene skrinje. Pri 

petju seveda računajo na pomoč veselih grl mladega 

občinstva, saj jim je marsikatera pesmica že poznana. 

Zasedba: Brina Vogelnik, Petra Pikalo, Luka Ropret in Jaka Hawlina 

Četrtek, 23. avgust ob 21h – ŠE VEDNO SAMO GLEDAMO [premiera predstave 

Gledališke skupine Kluba belokranjskih študentov ]; Vstopnina: 3 € 

Člani skupine smo se letos spraševali, ali se sploh 

poznamo. Če se, kako se ponavadi predstavljamo 

drugim? Se sramujemo, pretvarjamo? Hočemo, da 

imajo ljudje o nas drugačno, boljše mnenje? Hm ... 

Zaradi te skrbi o lastni podobi lahko hitro 

pozabimo na druge. Prikazali bomo, kako si ljudje 

že stoletja skupaj ogledujemo predstave, ki naj bi 

opozarjale ravno na to - odnos do sebe in ljudi 

okoli nas. Posebno pozornost smo namenili tudi 

kostumografiji, tako da bo na odru vsekakor kaj za 

gledati in videti! 

Scenarij: vsak je scenarist svojih besed 

Igrajo: Marina Dražetič (kostumografinja); Tomaž Grdešič; Tanja Hozner; Ivo Ivičič; Katja Simčič; Eva 

Starešinič; Tamara Stojanov 

Režija: Tanja Radovič 

 



Petek, 24. avgust ob 22h – DUBZILLA in SPORTBILLY KRŠI EMBARGO [koncert]; 
Vstopnina: 3 € 

 

Izvorna podstat zasedbe Dubzilla je opojen dub in 

reggae tradicija, vendar pa se ti prežemata s 

številnimi žanri, od bolj trendovskih plesnih 

elektronskih praks do rocka, post rocka, 

semplinga in gramofonskih diverzij. Vse skupaj pa 

se zliva v drzen ,,podgurski dub". Na prvencu 

Dubzilla - DUBZILLA (2011, Založba Radia Študent 

- ZARŠ) zabeležena inštrumentalna dub glasba 

ima več drugih primesi, stilov kot so rock, electro 

in trip hop. Vključuje pa tudi elemente 

jugoslovanske zapuščine ljudske glasbe in izročil. 

Zasedba Sportbilly krši embargo v svojem 

ustvarjanju uteleša svojstven osredotočen 

eklekticizem, v katerem se skozi fuzijo izrisujejo 

prepleti afriških ritmov, jazza, progresivnega 

rocka in šegavega kvazi folka, afrokaribski 

odmevi duba in reggaeja. Ta fuzija deluje 

skrajno zabavno in skrajno resno obenem. Če 

Sportbilly s svojo čudežno torbo predstavlja 

mešetarja in švercerja par excellence, ga 

sekstet z izvajalsko prožnostjo in preciznostjo 

hkrati presega v kršenju ustaljenih glasbenih 

smernic, te kršitve pa že dolgo niso bile tako žmohtne in zabavne … 

Sobota, 25. avgust ob 21h – KATALENA [koncert]; Vstopnina: 8 € 

Zasedba Katalena si je po desetih letih delovanja, 

petih albumih in neprestani koncertni ter 

ustvarjalni aktivnosti na koncu leta 2011 prvič 

privoščila nekajmesečni odmor, (dobesedno) 

porodniški dopust, ki pa se z majem 2012 izteka. 

Katalena se tako vrača na slovensko glasbeno 

prizorišče s še vedno aktualnim albumom Noč 

čarovnic, z novimsinglom Zeleni Jurij, ki je 

posledica že znanega sodelovanja s Svetlano 

Makarovič, v pripravah na poletno snemanje 

videospota in z mislijo na prihodnje projekte, 

predvsem pa je maksimalno koncertno nabrušena, kar je že ves čas ena glavnih značilnosti in odlik te 

ljubljanske zasedbe. Nuja po ustvarjanju glasbe in koncertiranju je glavni razlog, zaradi katerega se 

zgodba, ki se je začela poleti leta 2001 v belokranjski vasi Črmošnjice, nikakor noče in ne namerava 

izteči. Še vedno v isti zasedbi in z enako energijo. 


