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Festival Sanje na Kongresnem trgu

Naročnik: ZALOŽBA SANJE
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.

RA SLOVENIJA 1, 17.07.2013, PROGRAM A1, 18.15
NOVINARKA: Na Kongresnem trgu v Ljubljani se letos kar vrstijo kulturni dogodki, ki pritegnejo večje
število gledalcev. Festival Sanje, ki je v preteklih letih oživil, kar precejšnje število prizorišč po Ljubljani
in tudi drugod po Sloveniji bo z velikim dogodkom Človek, ki se nanaša na delo pesnika Srečka Kosovela
zaznamoval večer v Ljubljani. Najprej, ob 19, bo nastopila pisana druščina stočlanske zasedbe etno
glasbenikov iz dvajsetih držav World histeria orchestra, pozneje pa bodo dogajanj polne tudi ljubljanske
ulice. Več o vsem tem Magda Tušar.
MAGDA TUŠAR: Prireditelji iz Založbe Sanje, ki festival vsakič v nekoliko drugačni obliki ohranjajo že več
let velikokrat omenjajo šibko podporo mestnih oblasti. Vztrajnost bodo izkazali tudi z letošnjim nastopom
iz sveta zbrane zasedbe. Urednica Založbe Sanje Tjaša Koprivec.
TJAŠA KOPRIVEC: Na odru bo torej videti grandiozno zasedbo, ki deluje v preko dvajsetih državah, torej
bo zelo raznorodna, raznorodna potemtakem tako po izboru glasbe, ki bo predvajana, kot tudi drugače,
v to raznorodnost pa bomo povabili potentno vizionarsko in razgaljajočo misel Srečka Kosovela. Nekaj
dodatnega vetra v jadra pa bo gotovo prispevala nova knjižica Človek – milijoni umirajo, Evropa laže. Zelo
politično nekorektna pisava, če bi jo kdo hotel prepoznati, kot tako, v resnici čtivo, ki znova kliče k prebuji
in na nek način zdravi ob tem, ko razpira prava vprašanja.
TUŠAR: Tako bo torej nocoj pihal veter v jadra raznoliki druščini glasbenikov, plesalcev, lutkarjev
in pesnikov. Po uradnejšem delu programa bodo na pot pospremili povorko, ki bo krenila po
ljubljanskih ulicah s plesnimi in drugačnimi vragolijami. Hiša sanjajočih knjig septembra v smislu politične
nekorektnosti nadaljuje serijo literarnih pogovorov imenovanih Kava za dva tako, da se bo tudi jeseni
iskrilo. Nekaj dni prej pa bo brezdomen festival prebujal sanje pod Krvavcem in v Medani. Program bo
obarvan glasbeno in literarno, med imeni, ki so povabljena v te kraje pa najdemo Svetlano Makarovič,
Stanko Hrastelj, Gorana Vojnoviča, Matijo Solceta, skupino Katalena, Severo in Gala Gjurina.
KOPRIVEC: Seveda je Festival Sanje širok krov, ki podse povabi tudi Sanje v Medani, ki se bodo leto vršile

med 29. in 31. avgustom in Šmartno pravljična vas je še ena točka v Kozmosu domišljije v katero v ta
istem terminu povabimo v Brda. Sicer pa najbrž ni odveč, če omenim, da im Festival Sanje otroke. Eden
izmed njih je tudi Festival Sanje pod Krvavcem, ki bo ponudil prvovrsten program, od akustične izvedbe
zasedbe Mi2 tja do Katalene pa Severe in Gala Gjurina. Dejstvo, da sem ga imenovala za brezdomnega
gotovo vzbuja nekaj grenkih občutkov, pa vendar moram poudariti, da nikoli nismo za voljo tega beležili
kaj manjšega obiska na festivalskih prireditvah. Želela bi si, da bi bil prepoznan, kot relevanten in dovolj
tehten za ljubljanski prostor, da bi bil vendarle blagoslovljen z nekaj več pozornosti ampak konec koncev
smo v času ostrih rezov na vseh ravneh zato se je potrebno znajti s tistimi sredstvi, ki so pač v malhi. Ne
gojim več, kot toliko otožnih občutkov v zvezi s tem dejstvom, prav res ne, zdi se mi, da je Festival Sanj
samonikla enota, ki bo živela pogumno tudi ob seveda izdatni pomoči zvestih gledalcev.
TUŠAR: Če radi sanjate in ste pri tem tudi zavestno ustvarjalno udeleženi pridite čez dobre pol ure na
Kongresni trg v Ljubljani.

