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Sanje v Medani

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.
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NEJC SIMIČ (voditelj): Selimo se v Goriška Brda kjer je te dni še bolj pestro kot do sedaj. Za tem ko se je
vas Šmartno odela v pravljično tančico in so ulice preplavile otroci in njihovi starši, so ne deleč stran v
Medani začeli s tradicionalnim festivalom Sanje v Medani. Tam je tudi naša ekipa. Matija pozdravljen. Za
kakšen festival gre in kaj vse so pripravili?
MATIJA ŠTEFANČIČ (novinar): Ja Nejc lep pozdrav iz Goriških Brd. Festival Sanje v Medani so pravzaprav
dnevi ki so namenjeni dobrim knjigam in kot se za Goriška Brda posodobi tudi dobremu vinu. Tako so
medse že petič za povestjo preplavili navdušenci nad dobro literaturo in kaj vse je bilo moč v Medani
videti do sedaj pa najbolje, da povprašamo kar umetniško direktorico Sanj v Medani gospo Tjašo Koprivec,
Tjaša lep pozdrav:
TJAŠA KOPRIVEC: Lepo pozdravljeni. Rajali smo v družbi Oya Baydar, renovirane turške književnice, odlične
pisateljice in borke za človekove pravice. Pa nato Branka Sobarja novinarja in kolumnista ki se podpiše
pod dve knjigi izvrstnih intervjujev. Nato pa je bil večer glasbeno raznolik Eros in etos Marka Hatlaka na
harmoniki in z nami je bil, to posebej rada podčrtam še ahesh Vinayakram mojster karnadskega petja
z gosti.
ŠTEFANČIČ: Hvala vam za odgovore. Navdušenja pa niso mogli skriti niti obiskovalci zato predlagam, da
pogledamo nekaj kratkih izjav.
OYA BAYDAR: Moje glavno sporočile je prijateljstvo. Na teh festivalih ljudje sklepajo prijateljstva in mislim,
da je to glavni cilj tovrstnih prireditev.
OBISKOVALEC: Sme sicer iz Ljubljane ampak živim tukaj v Brdih. In smo vsako leto.
OBISKOVALKA: To mi je najbolj všeč ker ni v nekem zaprtem prostoru, to so super večeri. Super.
OBISKOVALKA: Če bo tudi v prihodnje to organizirano sigurno pridemo spet.
SIMIČ: Matija festival se je sicer zaključi jutri pa vendar kaj organizatorji obljubijo za danes in pa za jutri,
ko je konec. Kaj nas vse čaka?
ŠTEFANČIČ: Medansko noč bo danes zazibala virtuozna Škotska pevka Kate Young, no sobotni vrhunec pa
bo pesniško glasbeni večer umetnice Svetlane Makarovič. Naj za konec povem še to, da so vse prireditve
v Medani na gradu Dobrovo brezplačne. Nejc toliko iz Goriških Brd, beseda je spet tvoja.

