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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.

Te dni je zaradi festivalskega dogajanja po Sloveniji v središču pozornosti poezija, polega tega bodo nocoj
v Celju pesnici ali pesnici podelili Veronikino nagrado za najboljšo pesniško zbirko preteklega leta in
zlatnik poezije 2015. Najprej pa gremo po jutrišnje Sanje v Medano, kakor se imenuje festival v Brdih, ki
že vrsto let nastaja pod okriljem založbe Sanje. Več o pesniških mislih in različnih dogodkih:
MAGDA TUŠAR (novinarka): Ob rednem programu, ki je posvečen pesniškim glasovom, potekal bo tudi
pravljični program za otroke so se prireditelji letos naslonili na Kosovelovo misel življenja, nasprotne
oblike bodo propadle.
TJAŠA KOPRIVEC: Kritični misleci, ki rešetajo družbeno politični trenutek bodo povsem svobodno prešerno
zakoračili v prostor premisleka, ki se bo kasneje odprl še širše za prostor razprave. Z nami bodo
denimo Mostarski pesnik Marko Tomaž pa Sandra Bašič Hrvatin, filozof Jure Capuder, Miklavž Komel,
Ivo Svetina. Pesniško glasbeni se naslanja na to, da je ukaz pesniškega jezika precej preprost, zvestoba
resničnosti. V tej maniri so pesniki in pesnice, ki smo jih povabili zelo neposredni in skrajno iskreni. Z
nami bodo Veronika Dintinjana, Rok Vilčnik, Simona Kopinešk in Jazen Ramoveš. Glasbene poudarke bodo
prostodušno tkali zasedba Patetiko, Uršola Ramoveš in fantje iz Jazbecove Grape ter Drajnarjuva vampa.
Sobotni večer na dvorišču gradu Dobrovo pa bo že tretje leto zapored, svetil s Svetlano Makarovič in njeno
poezijo ob Svetlani Makarovič bo moč slišati in še na drugih ravneh doživeti številne vokalne glasbene
gostje in goste. Osnovna nit nastopa pa bodo Svetlanini dosežni šansoni.
TUŠAR: Tisti, ki so potepuško še posebej živi se bodo v okviru festivala lahko podali na literarna vandranja
in stopali po malo znani zgodovinskih vtisih Brd in tistih, ki jih je tam pustil Alojz Gradnik. Nekaj sledi pa
je ostalo tudi za romanom Ernesta Hemingway Zbogom orožje.

