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Festival Sanje vabi v Medano

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.

RADIO SI, 24.8.2015, OSTALO, 8:37
Ja, gremo zdaj pogledat tudi, kaj se kaj dogaja naokoli. Rekli smo, da kaj kmalu boste imeli priložnost
tudi zaviti v Medano. Tudi tam seveda čas za to, da se ponovno odvije tam tisti festival, ki ste ga, upam
da že tudi navajeni v teh krajih v Goriških Brdih, Festival Sanje in več o tem ve tudi Vesna Danilovič Novak.
VESNA DANILOVIČ NOVAK: Goriška Brda bodo konec avgusta ponovno prizorišče literarno-glasbenega
festivala Sanje v Medani. Začel se bo to sredo in o njem podrobneje sedaj s Tjašo Koprivec. Lepo
pozdravljeni Tjaša.
TJAŠA KOPRIVEC: Najlepše pozdravljeni!
DANILOVIČ NOVAK: Nekje seveda morava začeti, pa dajva pri žlahtnih književnikih. Kdo prihaja letos v
goste?
KOPRIVEC: Občutljivi glasovi, ki vidijo onkraj in umivajo globlje: Ivo Svetina, Veronika Ditinjana, pa Rok
Vilčnik, mostarski pesnik Marko Tomaš, Miklavž Komelj, Simona Kopinšek, Janez Ramoveš in naposled
ena in edina Svetlana Makarovič.
DANILOVIČ NOVAK: Letos imate na festivalu tudi nekaj novosti. Prva novost so forumske razprave. O čem
bodo razpravljali vaši gostje?
KOPRIVEC: Premišljevalci, imenujmo jih tako, se bodo naslonili na misel Srečka Kosovela: Življenju
nasprotne oblike bodo propadle. Misel, ki zareže v sredico, v vrsto nevralgičnih točk tukajšnje, zdajšnje
stvarnosti.
DANILOVIČ NOVAK: No, novost je pa letos tudi festivalski paket »Potep s Sanjami«, kaj pa ta vključuje?
KOPRIVEC: Potep s Sanjami so v prevodu literarna vandranja, ki bodo dišala po književnosti, zlasti poetskih
iskrah, pa seveda podplatih, ki bodo napredovali bodisi po pešpoteh, bodisi s kolesi. Nagrajeni bodo vsi
tisti, ki si bodo drznili biti nekoliko vagabundski, s kulinaričnimi vrhunci, meditacijo in pa glej naprej.
DANILOVIČ NOVAK: Tudi nekaj zanimivih glasbenih gostov imate…
KOPRIVEC: Na otvoritveni večer na gradu Dobrovo se kaže veseliti zasedbe Patetico, v petek bomo več
kot navdušeni kar dvakrat – z nami bosta Drajnarjuva vampa in z nami bodo Uršola Ramoveš in Fantje z
Jazbecove grape. Sobotna krona s Svetlano Makarovič bo koncert šansonov s številnimi virtuoznimi gosti.
Šmartno, ki odpira duri v sredo pa nas vse po vrsti povabi na koncert izjemnega kitarskega mojstra Bojana
Drobeža.
DANILOVIČ NOVAK: Hvala lepa, Tjaša. Seveda želimo, da bi Sanje v Medani tudi letos uspele. Lepo se
imejte.
KOPRIVEC: Srčna hvala in iskreno dobrodošli.

