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MEDIJSKE KRITIKE

2

SREDSTVA

Povezovanje in reorganizacija dela mestnih kulturnih ustanov, ki pravkar potekata, nista namenjena sama sebi. Z boljšimi razmerami omogočamo nov
zagon ustvarjalnosti na gledališkem, razstavnem, muzejskem področju. Hkrati
tečejo zahtevne priprave na prihodnje leto, ko bo Ljubljana svetovna prestolnica knjige.

33

Dragi gostje, spoštovani prireditelji,
prepričan sem, da si meščani in vse številnejši gostje poletja v Ljubljani brez
festivalskih prireditev ne morejo več niti predstavljati. To samoumevnost sam
razumem kot velik kompliment, blagovna znamka Festival Ljubljana pa je postala zagotovilo za visoko kulturno in umetniško raven dogodkov. Postala je
zagotovilo, da bodo prireditve zadovoljile tudi najzahtevnejše obiskovalce.
Temelj tega slovesa je tradicija, povezanost z ustvarjalci in umetniškimi ustanovami – žarišči ustvarjanja – v vsem letu, vpetost v evropsko kulturno in festivalsko dogajanje in ne nazadnje, nepretrgano in tesno sodelovanje z Ljubljano – s pogledom, uprtim v prihodnost. Obiskovalci prireditev so zahtevni, od
Festivala pričakujejo vsako leto več. To predstavlja velik izziv za organizatorje,
pa vendarle nas do sedaj še nikoli niso razočarali. Verjamem, da bo tudi letos
tako, kajti ekipa, ki nas vsako leto znova preseneti, z direktorjem Festivala
Ljubljana, gospodom Darkom Brlekom na čelu, je izjemna.
3

NAGOVOR DIREKTORJA
Ramón Vargas nastopil z orkestrom Slovenske filharmonije, Londonski simfonični orkester z Valerijem Gergijevom, Praški simfonični orkester in violončelist Gautier Capuçon, združena Simfonični orkester RTV Slovenija in Orkester
Pikardije ter klarinetist Mate Bekavac, Orkester in zbor Glasbenega festivala
Schleswig-Holstein s Händlovo odo Aleksandrovo slavje, Komorni godalni
orkester Slovenske filharmonije in violončelist Aleksander Rudin, XII. mednarodna likovna kolonija, opera Traviata mariborske operne hiše, premiera Haydnove opere Apotekar v koprodukciji SNG med Opero in baletom Ljubljana ter
Festivalom Ljubljana, gostovanje vrhunskega zbora Kamēr iz Latvije, muzikal
Do nazga Zagrebškega mestnega gledališča Komedija, zbor Ruskih kozakov,
večer flamenka, tradicionalni koncert Vlada Kreslina. Na sporedu bodo tudi
številni komorni koncerti, razstave, letni kino, glasbene delavnice za otroke,
okrogla miza in še kaj.

Kreativnost in inovativnost
Leto 2009 je evropsko leto kreativnosti in inovativnosti. Kako primerno in
spodbudno vodilo! Težko bi našli izraza, ki bi bolje opisala bistvo delovanja
Festivala Ljubljana. Verjamemo namreč, da kreativnost ne pomeni zgolj izvirnosti pri ustvarjanju, ampak tudi drznost, prodornost in vztrajnost pri doseganju programskih in poslovnih ciljev. V zadnjih letih smo na Festivalu skušali
vpeljati nove poslovne modele, sveže programske oblike, drugačne načine
sodelovanja s sponzorji in drugimi financerji ter nove vire sredstev za pokrivanje vedno višjih programskih ambicij. Prav zaradi inovativnosti na vseh področjih Vam, dragi obiskovalci, poslovni partnerji in pokrovitelji, lahko skupaj s
sodelavci vsako leto znova predstavimo program, na katerega smo ponosni.
Tudi letos bo poletni festivalski utrip še posebej pester; med drugim ga bodo
zaznamovali: Balet Pink Floyd Balet gledališča La Scala, gostovanje znamenitega Akademskega državnega Bolšoj teatra iz Rusije z novo postavitvijo opere
Jevgenij Onjegin, koncert opernih arij, na katerem bo svetovno znani tenorist
4

Udejanjanje kreativnosti in inovativnosti seveda ne zahteva samo veliko truda
pri pripravi programa, temveč tudi učinkovito komuniciranje. Na gradu bo julija
v Peterokotnem stolpu na ogled razstava, ki bo predstavila, kako se je v zadnjih dvanajstih letih dograjevala znamka Festivala ter njeno trženje in komunikacija. Skupaj z vami jo bomo obogatili s spletnim videoportalom, obveščanjem
po SMS-sporočilih ter še kakšno potjo, ki nas bo še bolj povezala. Seveda pa
ne glede na vse sodobne poti komuniciranja Festivalu ostajajo najpomembnejši – osebni stik občinstva z umetniki in nepozabna festivalska doživetja.
Darko Brlek,
direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana,
predsednik Evropskega združenja festivalov

O FESTIVALU LJUBLJANA
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POSLANSTVO JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA
Ljubljanski festival je zagotovo eden izmed starejših evropskih festivalov, saj začetki segajo v leto 1953, ko je bil organiziran prvi. Na njem se je zvrstila vrsta
kulturnih, gospodarskih, folklornih, turističnih in športnih prireditev. Že naslednje
leto so organizatorji spoznali, da program ne sme biti prenatrpan s prireditvami
vseh vrst, saj le stalnost lahko zagotovi kakovost. Mesto Ljubljana je kmalu
spoznalo, da Festival potrebuje svoje stalno prizorišče, zato je prosilo arhitekta
Jožeta Plečnika, da preoblikuje samostanski vrt Križank v prostor za prireditve
ljubljanskega festivala. Plečnik je do leta 1956 mojstrsko preoblikoval Križanke v
eno najlepših prizorišč na prostem v Evropi. Festival pa je našel prostor in obliko,
ki sta mu začela zagotavljati tudi kakovost in ugled. Festival se je z leti spreminjal, rasel in pomembno vplival na kulturno življenje v Sloveniji.
Posebno prelomnico je Festival Ljubljana doživel v letu 2000, ko mu je Mestna občina Ljubljana dala v upravljanje Ljubljanski grad, ki je tretja najbolj obiskana turistična in kulturna znamenitost v Sloveniji. Vsako leto ga obišče prek 500.000 ljudi.
Festival Ljubljana je tako danes ena izmed najpomembnejših kulturno-umetniških
organizacij v Sloveniji, vsakoletni poletni Festival pa osrednja kulturno-umetniška
prireditev v poletnem času v prestolnici in tudi širše. Festival je z leti dosegel visoko
umetniško raven, na njem nastopajo vrhunski domači in tuji umetniki. V zadnjih
letih se na njem zvrsti od 70 do 80 dogodkov različnih zvrsti (operne, baletne
in gledališke predstave, koncerti simfonične, komorne, vokalne glasbe, koncerti
opernih arij, koncerti jazza ter etna, latina, razstave, mednarodna likovna kolonija,
kino na prostem …), ogleda pa si jih približno 80.000 domačih in tujih obiskovalcev; to kaže, da je Festival dobil podobo, kakršna mu gre kot poletnemu festivalu
glavnega mesta samostojne države Slovenije.

GLAVNE DEJAVNOSTI JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL
LJUBLJANA
Glavna dejavnost Zavoda je obratovanje objektov za kulturne prireditve. V
okviru te dejavnosti zavod organizira in posreduje kulturne vrednote s področja
glasbene, plesne in gledališke dejavnosti:
• organizira, izvaja in posreduje kulturno-umetniške prireditve s področja
glasbene, plesne in gledališče dejavnosti,
• organizira mednarodni poletni festival,
• organizira koncertne, operne, baletne folklorne in dramske predstave z
domačimi in tujimi umetniki in ansambli,
• prireja simpozije, predavanja, seminarje in druge oblike izobraževanja v
okviru svoje dejavnosti,
• organizira razstave in virtualne prireditve,
• organizira produkcijo in koprodukcijo kulturno-umetniških prireditev,
• izdaja publikacije vseh vrst s področja svoje dejavnosti,
• sodeluje s kulturnimi institucijami doma in v tujini ter se vključuje v domače
in mednarodne kulturne asociacije,
• spodbuja umetniški razvoj talentiranih mladih umetnikov,
• predstavlja slovenske skladatelje in njihova dela domači in tuji javnosti,
• promovira in organizira turistično dejavnost v objektih, ki jih upravlja,
• z navedenimi dejavnostmi pospešuje promocijo Ljubljane.
Januarja 2000 je Festival Ljubljana prevzel v upravljanje Ljubljanski grad, tam pa
organizira predvsem razstavno dejavnost, koncerte in gledališke predstave, kakor
tudi sodeluje pri drugih vrstah prireditev, kot so seminarji, predavanja in druge
oblike izobraževanja. Kot stalna muzejska postavitev pa deluje Virtualni muzej.

ORGANI JAVNEGA ZAVODA FESTIVAL LJUBLJANA
Organi zavoda so:
• direktor,
• svet zavoda,
• strokovni svet.

•
•

Direktor Darko Brlek zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za
zakonitost in strokovnost dela zavoda.

•

Svet zavoda šteje pet članov. Štiri člane imenuje ustanovitelj izmed strokovnjakov s področja dela Zavoda, financ in pravnih zadev, enega člana izvolijo zaposleni v Zavodu kot svojega predstavnika. Člani so Aleš Čerin, Jani Möderndorfer, Franc Slak, Davorin Buinjac in Tatjana Pinoza.

•

Strokovni svet šteje tri člane. Enega člana izvolijo zaposleni, in sicer izmed vseh
zaposlenih v Zavodu, po enega člana pa imenujeta še Kulturniška in Gospodarska zbornica Slovenije. Člani so Tomo Vran, Andrej Drapal in Lidija Voler.

DOLGOROČNI CILJI FESTIVALA LJUBLJANA
•
•
•
•
•
•
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•

ohraniti in nadgraditi vlogo Festivala Ljubljana kot ene najpomembnejših kulturno-umetniških organizacij na območju Srednje Evrope;
slovenski in tuji javnosti zagotoviti kulturno-umetniške vsebine in programe
vrhunske kakovosti z mednarodno udeležbo v svetu znanih umetnikov z najrazličnejših področij.
ohraniti znamko Festival Ljubljana v javnosti kot najboljšega/vodilnega ustvarjalca kulturnih potreb v Sloveniji;
z vrhunskimi kulturnimi vsebinami bogatiti in izobraževati slovensko družbo in
s tem ustvarjati večjo kulturno ozaveščenost in izobraženost;
ohraniti in še izboljšati prepoznavnost in ugled Festivala Ljubljana in njegovih
programskih sklopov (kot je npr. Ljubljanski poletni festival) v slovenski, predvsem pa v tuji javnosti;
še poglobiti bistvene razlikovalne prednosti Festivala Ljubljana – dolgoletna
tradicija v posebni kombinaciji z izbranostjo in sproščenostjo ustvarja izjemno
ozračje tako za nastopajoče kot za obiskovalce;

•

še bolj presegati geografske in časovne okvirje programa v okviru Festivala
Ljubljana – širitev na tuje trge. Festival mora postati najprestižnejši v tem delu
Evrope;
spodbujati razvoj kulture z vključevanjem in spodbujanjem slovenskega gospodarstva pri sponzoriranju vrhunskih kulturnih dogodkov;
ohranjanje tradicije in visokega ugleda Ljubljane na svetovnem zemljevidu festivalskih mest ter bogatenje turistične ponudbe mesta vse leto;
sodelovanje pri projektu Kolizej – programsko in tehnično, uporaba dvorane
za prireditve Festivala Ljubljana. Predlog Mestni občini Ljubljana in županu za
javno-zasebno partnerstvo pri izvajanju programov v zgrajeni dvorani;
Ljubljanski poletni festival z raznolikim programom želi slovenskemu občinstvu
predstaviti ustvarjalce in njihova dela, ki so v tem trenutku v samem svetovnem vrhu, hkrati pa s svojim programom privabiti v Ljubljano čim več tujih
obiskovalcev. Pri tem se Festival že povezuje z drugimi ponudniki turističnih
storitev, v prihodnje pa želi sodelovanje še poglobiti z dejavnejšim vključevanjem v mednarodno mrežo specializiranih turističnih agencij, namenjenih odkrivanju kulturne ponudbe po Evropi;
izvedba vsebin na Ljubljanskem gradu je tesno povezana z dokončanjem obnove. Zato je treba nadaljevati urejanje prostorov in programov v preostalih
traktih in hkrati v celoti usposobiti spremljajoče prostore v servisnem bloku.
Prenovljeni Ljubljanski grad kot prijetno urbano središče za Ljubljančane, privlačen pa tudi za turiste, bo v celoti namenjen obiskovalcem, rekonstruirani
obrambni hodnik za ogled gradu bo povezoval vse trakte oziroma programe;
namenjen bo ogledu notranjosti gradu, hkrati pa bo kot razgledna točka nad
mestom. Projekt oživitev promenade med Tivolijem in Ljubljanskim gradom bo
z osvetlitvijo pešpoti dobil dokončno podobo.
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UMETNIŠKI PROGRAM
FESTIVALA LJUBLJANA 2009

Junij
Gilberto Gil – Musica Popular Brasileira
Uvod v festivalsko poletje 2009
Križanke
Gilberto Gil, vokal, kitara
Sergio Chiavozzoli, kitare
Bem Gilm, kitare
Arthur Maia, bas
Alex Fonseca, bobni

Julij
Otvoritev festivalskega poletja 2009
Teatro alla Scala
Gallusova dvorana Cankarjevega doma
Pink Floyd Ballet
Avtor baleta Roland Petit

Gilberto Gill

Okrogla miza
V znamenju vode: Od morskih nimf do povodnega moža
Komorni zbor Kamer
Cerkev sv. Jožefa
Fredy Cole in Take 6
– Vokalni gala večer
Križanke
Freddy Cole, vokal, klavir
Randy Napoleon, kitara
Elias Bailey, bas
Curtis Boyd, bobni
Alvin Chea, vokal
Cedrik Dent, vokal
Joel Kibble, vokal
Mark Kibble, vokal
Claude Thomas, vokal
8

Teatro alla Scala
9

Komorni godalni orkester Slovenske filharmonije
Slovenska filharmonija
Solist: Aleksander Rudin, violončelo
Praški simfonični orkester
Cankarjev dom
Dirigent: Jiří Kout
Solist: Gautier Capuçon, violončelo
Mahler – odkritja
Slovenska filharmonija
Ulf Baestlein, basbariton, Axel Bauni, klavir
Godalni kvartet Kairos
Yo-ou Xie, klavir
Tomaž Sevšek Šramel, harmonij

Mate Bekavac

Simfonični orkester RTV Slovenija in Orkester Pikardije
(Orchestre de Picardie)
Cankarjev dom
Dirigent: En Shao
Solist: Mate Bekavac, klarinet
Koncert opernih arij
Cankarjev dom
Orkester Slovenske filharmonije
Dirigent: Emmanuel Villaume
Solist: Ramón Vargas, tenor
T. McNally - D. Yazbek: Do nazga, muzikal
Križanke
Zagrebško mestno gledališče Komedija

G. F. Händel: Aleksandrovo slavje
Slovenska filharmonija
Orkester in zbor Glasbenega festivala Schleswig Holstein
Dirigent: Rolf Beck
Orkester za ljudsko glasbo Kitajske radiotelevizije
Slovenska filharmonija
Giuseppe Verdi: Traviata
SNG Maribor
Joseph Haydn: Apotekar, komična opera
Ljubljanski grad
SNG Opera in balet Ljubljana in Festival Ljubljana
Ruski kozaki
Kranjska gora
Cankarjev dom

Ruski kozaki

XII. mednarodna likovna kolonija
26.–31. julija
Križanke, Ljubljanski grad
Praški komorni orkester
Slovenska filharmonija
Umetniški vodja: Antonin Hradil, violina
Solista : Corrado Greco, klavir Vicente Campos, trobenta
Evropski godalni orkester
Slovenska filharmonija
Dirigent: Rista Savić
Solist: Stefan Milenković, violina

Ansambel za sodobno glasbo MD7
Viteška dvorana
Umetniški vodja: Pavel Mihelčič
Do nazga
10

Praški komorni orkester
11

Avgust
Film pod zvezdami – poletni kino na Ljubljanskem gradu
Ljubljanski grad

Orchestra Concerto de’ Cavalieri

Klavirski kvintet Kontrasti
Viteška dvorana

Orkester EUCO
Solistka: Suella Mulaj, violina
Atrij Uršulinskega samostana

Dvořakov večer
Viteška dvorana
Tomaž Lorenz, violina
Alenka Šček Lorenz, klavir

Vlado Kreslin z gosti
Križanke

Orchestra Concerto de’ Cavalieri
Atrij Uršulinskega samostana
Stefano Bagliano, kljunasta flavta
Marcello Di Lisa, dirigent
Francesca Vicari, koncertna mojstrica
Viteška dvorana
Luis Meireles, flavta
Maria Jose Souza Guedes, klavir
Hortus Musicus
Mestni muzej Ljubljana
Andres Mustonen, violina
Olev Ainomäe, šalmaj, kljunaste flavte
Jaan Arder, baritone
Imre Eenma, violone
Valter Jürgenson, pozavne
Tõnis Kuurme, kljunaste flavte, rauschpfeiff
Peeter Klaas, viola da gamba
Riho Ridbeck, tolkala
Ivo Sillamaa, čembalo, orgle

Hortus Musicus
12

Jubilejni koncert violinskega dua
Viteška dvorana
Volodja Balžalorsky, violina
Hinko Haas, klavir

Flamenco – Asimetria
Križanke
Londonski simfonični orkester
Cankarjev dom
Dirigent: Valerij Gergijev

Flamenco - Asimetria

P.I. Čajkovski: Jevgenij Onjegin, opera
Cankarjev dom
Akademski državni Bolšoj teater iz Rusije Zaključek festivalskega
poletja 2009
Cankarjev dom
P. I. Čajkovski: Jevgenij Onjegin, opera

Londonski simfonični orkester
13

24. SLOVENSKI GLASBENI DNEVI

Maj

Marec

Javna predstavitev filma o glasbeni delavnici
Kino Dvor

Viktor Parma: Zlatorog
Velika dvorana Slovenskega narodnega gledališča Maribor
Opera in balet SNG Maribor

Junij

Simfonični orkester RTV Slovenija
Slovenska filharmonija
Dirigent: Anton Nanut
Solista: Mateja Arnež Volčanšek, sopran, Marcos Fink, basbariton

Zborovska glasba 2009 Društva slovenskih skladateljev

Zborovska glasba 2009 Društva slovenskih skladateljev
Slovenska filharmonija
Zbor SNG Opera in balet Ljubljana
Umetniški vodja: Martina Batič
Komorni zbor Ljubljanski madrigalisti
Umetniški vodja: Andreja Martinjak
Slovenski oktet
Orkester Slovenske filharmonije
Slovenska filharmonija
Dirigent: Simon Krečič
Solista: Massimiliano Miani, klarinet, Tibor Kerekeš, trobenta
Jani Kovačič & Big Band RTV Slovenija
Radio Slovenija, studio 14
Dirigent: Igor Lunder

Orkester Slovenske filharmonije
14

Mednarodni muzikološki simpozij: Mediteran – vir glasbe in hrepenenja
evropske romantike in moderne
Hotel Lev
Glasbena delavnica za otroke
Vodstvo: Uroš Rojko
Viteška dvorana

Instrumentalni teater Vinka Globokarja
Cankarjev dom

MLADI VIRTUOZI
Festival Ljubljana svojo redno dejavnost namenja tudi odkrivanju mladih slovenskih glasbenih talentov. Sezono Mladih virtuozov so v pomladanskem delu
tradicionalne sezone 2008/2009 izpolnili trije koncerti, na katerih so nastopili
pianist Ivan Ferčič, klarinetist Borut Turk, flavtistka Irena Kavčič, saksofonist
Blaž Mijovič, fagotist Milan Nikolić, violinistka Mojca Gal, flavtistka Jerca
Novak, pianist Danijel Brecelj, oboistka Eva Tušar Suhadolc in saksofonist Rok
Volku. V jesensko – zimskem delu so nastopili sopranistka Kristina Bitenc,
hornist Nikola Zver, solist na trobenti Boštjan Lašič in pozavnist Teo Kovačevič.

Duo Mares

V letu 2009 je ciklus razširil svojo dejavnost in ponudil priložnost za soočanje
vrhunskih glasbenih dosežkov domačih izvajalcev s tujimi. Ciklus Mladi virtuozi je postal mednaroden, koncertiranje je bilo omogočeno mladim, izjemno
nadarjenim interpretom, nagrajencem mednarodnih tekmovanj. Festival Ljubljana je k sodelovanju povabil tuja predstavništva v Sloveniji. Prvi koncert v
jesenski sezoni mednarodnega cikla je s pomočjo poljske ambasade pripravil
letošnji nagrajenec tekmovanja Novi talent Evrope (New Talent of Europe) –
poljski violončelist – Marcin Zdunik, sledil je koncert nagrajencev avstrijskega
tekmovanja »Schubert in moderna« (Schubert und die Moderne), zadnji koncert v letu 2009, bil je na dan Prešernovega rojstva, je bil posvečen slovenskim glasbenim vzhajajočim zvezdam. Celotno sezono mednarodnega cikla
so spremljali tudi študentje muzikologije, ki so za vsakega izmed koncertov
pripravili koncertni list.
Saksofobija
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1. Mednarodni glasbeni ciklus
Festivala Ljubljana
MLADI VIRTUOZI 2009/2010
Oktober

Duo MARES
Marko Kassl, harmonika
Esra Pehlivanli, viola

November
Marcin Zdunik, violončelo
Agnieszka Kozlo, klavir
Trio Mozarteum (dobitniki državnega tekmovanja mladih glasbenikov
Slovenije 2009)
Jerica Pavli,flavta
Jerca Novak, flavta
Aco Biščević, čembalo

December
Ta veseli dan kulture
Andraž Cenčič, pozavna
SAKSOFOBIJA (dobitniki državnega tekmovanja mladih glasbenikov
Slovenije, 2009)
Rok Volk
Melinda Urh
Blaž Miović
Davor Loštrek
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FESTIVALOV DECEMBER
Decembrski program so v Viteški dvorani ljubljanskih Križank pripravili najmlajši glasbeniki Glasbene šole Ljubljana Moste Polje s serijo šestih božično-novoletnih koncertov. Poleg priložnosti za prvi koncertni nastop v pravi
koncertni dvorani so mlade glasbenike razveselili tudi animatorji z Akademije
za gledališče, film in televizijo.

PROMOCIJA FESTIVALA
LJUBLJANA 2009

Promocijski materiali so bili natisnjeni v naslednjih nakladah:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

programska knjižica Festivala Ljubljana 2009
15.000 izvodov
predprogram Festivala Ljubljana 2009
100.000 izvodov
zloženka Festivala Ljubljana 2009
100.000 izvodov
zloženke v nemškem in italijanskem jeziku
10.000 izvodov
programski listi
70.000 izvodov
letaki, katalogi
60.000 izvodov
plakati (50x70, wc)
1.000
plakati magnum
500
plakati »city light«
2.500

90.000 izvodov zloženke »Predprogram Festivala Ljubljana 2009« je bilo vloženih v časnik DELO.
Program letošnjih poletnih prireditev je bil objavljen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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v brošuri Evropskega združenja festivalov in na spletni strani Evropskega
združenja festivalov (www.efa-aef.org)
v brošuri Kam
v revijah: Jana, Slovenia Times, In your pocket, Diners Club Magazine,…
v katalogu Sveta knjige
v časnikih Finance, Delo in Dnevnik
v internem glasilu Javnega holdinga Ljubljana Urban
v reviji In-Flight Magazine
v revijah Torkovi resni klepeti
v katalogu Slovenske turistične organizacije – Prireditve za leto 2009

•
•
•

na spletnem portalu www.dnevnik.si
na spletnem portalu www.finance.si
…

Celoten program je objavljen tudi na spletni strani Festivala Ljubljana: www.
ljubljanafestival.si;
Utrinki z najodmevnejših dogodkov letošnjega festivala pa so objavljeni na
spletni televiziji Festivala Ljubljana: www.ljubljanafestival.tv in www.ljfestival.
gm1.tv

Internet:
Spletno mesto je med Festivalom obiskalo 38.922 ljudi. Povprečno si je vsak
obiskovalec z obiskom, ki je trajal tri minute, pogledal pet strani.
Obiskovalci so lojalni, saj se na spletno mesto pogosto vračajo. Tako je bilo
zabeleženih 61.159 obiskov in 301.210 ogledov strani. Hkrati pa je spletno
mesto očitno všečno saj je delež odskokov (takih uporabnikov, ki pridejo na
spletno mesto in ga skoraj takoj zapustijo) nizek.
Obiskanost je pred začetkom Festivala naraščala in med Festivalom dosega
vrhunec. Obiskovalci pa si spletno mesto ogledujejo že od marca naprej vse
intenzivneje (npr. marca je bilo obiskov 3.800, julija pa 16.000).

Distribucija promocijskih materialov: na vse pomembnejše turistične, gospodarske in kulturne institucije ter druga zelo obiskana mesta v Sloveniji ter v
Italiji (Trst, Gorica, Videm), Avstriji (Celovec z okolico) in na Hrvaškem (Zagreb,
Reka, Opatija) je bilo poslanih približno 130.000 izvodov promocijskega gradiva.

OGLAŠEVANJE
TISK
• Delo, Dnevnik, Finance
RADIO
• Radio Slovenija, (I. in II. program), Radio Aktual, Radio Center, radijska
mreža INFONET, Radio KAOS, Radio Evropa, Radio Študent, Radio Hit
TELEVIZIJA
• Televizija Slovenija, RTS

MEDIJSKI ODZIV IN UPORABNIKI
Tisk in elektronski mediji:
Skupno število novinarskih prispevkov v slovenskih in tujih (v hrvaških, italijanskih, avstrijskih, nemških in drugih) medijih, ki so se nanašali na prireditve
Festivala Ljubljana: prek 550 vesti, ocen, kritik in komentarjev.

38.922
obiskovalcev
spletnega mesta
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MEDIJSKE KRITIKE
Delo, 27. 8. 2009
Festival Ljubljana 2009

Z vrhuncem na koncu
V Ljubljani imamo trinajst festivalskih prizorišč - 70.000 obiskovalcev - Vse
samo s skromnimi 2,3 milijona evro.
Drevi se končuje ena največjih poletnih prireditev pri nas, Festival
Ljubljana. Njegov direktor in umetniški vodja, tudi predsednik Evropskega združenja
festivalov, Darko Brlek je na zadnji tiskovni konferenci v Križankah
podrobneje predstavil zaključno poročilo Festivala Ljubljana 2009. Na
letošnjih festivalskih prireditvah je nastopilo več kot 2500 umetnikov
iz 23 držav, prireditve pa si je ogledalo več kot 70.000 obiskovalcev.
Festival se je začel 6. julija in je potekal na trinajstih prizoriščih. Do konca
festivala se bo skupaj zvrstilo 73 prireditev različnih zvrsti. Stroški za letošnji
program znašajo približno 2.300.000 evrov, kar je dvajsetkrat manj kot v
Salzburgu in enajstkrat manj kot tam pridobijo samo s prodajo vstopnic, da
ne omenjamo njihovih bogatih sponzorjev, ki skupaj zberejo več milijonov, kot
stane ves ljubljanski festival.
Kot smo na teh straneh že poročali, se festival končuje z nastopom znamenitega Bolšoj teatra, z Jevgenijem Onjeginom Petra Iljiča Čajkovskega v novi,
nekonvencionalni postavitvi mlajšega ruskega režiserja Dmitrija Černjakova.
Drevi je še zadnja priložnost za njen ogled.
Letošnji Ljubljanski poletni festival se je začel v Cankarjevem domu s plesno
predstavo Balet Pink Floyd milanske Scale. Sledile so številne prireditve, med
njimi so še posebej odmevali koncert opernih arij svetovno znanega tenorista
Ramona Vargasa z orkestrom
Slovenske filharmonije, koncert Londonskega simfoničnega orkestra z Valerijem Gergijevim, Praškega simfoničnega orkestra in violončelista Gautiera
Capugona, združena Simfonični orkester RTV Slovenija in Orkester Pikardije
ter koncert klarinetista Mateta Bekavca. Tu so še koncerti in predstave Komornega godalnega orkestra Slovenske filharmonije in violončelista Aleksandra
Rudina, Verdijeve Traviate v izvedbi SNG Opera in balet Maribor, gostovanje
vrhunskega zbora Kamer iz Latvije, muzikal Do nazga Zagrebškega mestne20

ga gledališča Komedija, koncert tradicionalne kitajske glasbe, plesno-pevska
predstava Ruskih kozakov, večer sodobnega flamenka, tradicionalni
koncert Vlada Kreslina in koncert Gilberta Gila.
Festival Ljubljana je v koprodukciji s SNG Opero in baletom Ljubljana pripravil
premiera Haydnove opere Apotekar - ob letošnjem svetovnem Haydnovem
letu ob dvestoti obletnici skladateljeve smrti v novem slovenskem prevodu
Jožeta Stabeja ter režiji Rocca in pod taktirko dirigenta Uroša Lajovca. (Predstavo bodo dvakrat ponovili septembra, prav tako na Ljubljanskem gradu).
Na sporedu so bili tudi številni komorni koncerti, delavnici za otroke, enodnevna
pevska šola, okrogla miza v sodelovanju s Primorsko univerzo, projekt Mahler
– odkritja je nastal v sodelovanju z mednarodno univerzo Alpe Adria v Celovcu.
Tradicionalno pod okrilje festivala spadata mednarodna likovna kolonija, letos
že dvanajsta, in Film pod zvezdami v sodelovanju s Kinodvorom.
Prireditve Festivala Ljubljana so odmevale v številnih medijih doma in na tujem
(v Italiji, Avstriji, Nemčiji, na Hrvaškem in drugod). Doslej so že zbrali 550 različnih zapisov.
Prvič letos so vse prireditve Festivala Ljubljana na posebnem blogu v kritičnih
zapisih spremljali študentje muzikologije.
V prihodnje Festival Ljubljana z Veroniko Brvar na čelu pripravlja program
glasbenega cikla Mladi virtuozi. Letošnji bo prvič mednarodno obarvan; prvi
koncert bo 20. oktobra, sledilo bo še šest koncertov, na katerih bomo skupaj
slišali kar triindvajset mladih vzhajajočih glasbenih zvezd.
Marijan Zlobec
Od predvidenih stroškov 2.300.000 evrov je Mestna občina Ljubljana za
program prispevala 600.000 evrov (MOL pokriva tudi plače zaposlenih in del
materialnih stroškov), Ministrstvo za kulturo RS je sodelovalo z 38.500 evri,
prihodek od prodanih vstopnic do zdaj znaša 750.000 evrov, 993.000 evrov
proračuna festivala pa predstavljajo sponzorski in donatorski prispevki.
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Nedelo, 30. 8. 2009

Dnevnik, 8. 7. 2009

Zaključek
Ljubljana, Cankarjev dom

Uspešna kombinacija zvenečih imen

Od Milana do Moskve

Ljubljana - Otvoritveni dogodek Festivala Ljubljana 2009, Balet Pink Floyd, ki
ga je odplesalo znamenito milansko gledališče La Scala na izbrane pesmi rock
skupine Pink Floyd, je v do zadnjega sedeža razprodano Gallusovo dvorano
pritegnil nadvse pisano občinstvo: poleg zvestih obiskovalcev festivala, ki stavijo
na pregovorno vrhunskost otvoritvene predstave, so se dogodka udeležili tudi
oboževalci klasičnega baleta, pa ljubitelji plesa nasploh, nostalgiki, ki se z melanholijo spominjajo glasbe svoje mladosti, stari in mladi rokerji, ki prisegajo, da
je vrhunec glasbene zgodovine nastopil prav z omenjeno legendarno britansko
psihadelično skupino, a tudi tisti, ki jih je bolj kot kar koli drugega pritegnil zven
t. i. velikih umetniških imen. Po koncu predstave smo ujeli nekaj odzivov, ki so
vsi po vrsti izražali veselje, srečo in zadovoljstvo nad otvoritvenim spektaklom.

Začeli so v Italiji in končali v Rusiji; govorimo o Festivalu Ljubljana, ki
ga je šestega julija odprla plesna predstava Balet Pink Floyd milanske
Scale, iztekel pa seje v četrtek v Cankarjevem domu z opero Jevgenij
Onjegin Bolšoj teatra. Statistika je dokaj standardna - 73 prireditev,
več kot 70 tisoč obiskovalcev, številna eminentna imena -, pohvale
tudi.
Direktor in umetniški vodja Festivala Darko Brlek je bil zadovoljen: »Kljub recesiji nam je uspelo izpeljati zastavljeni program in izvesti še nekaj drugih projektov. Bolšoj teater pa je postal že rezidenčno gledališče Festivala in mesta
Ljubljane.« Pri nas je namreč gostoval četrtič, z nastopi v Ljubljani (Onjegina so
uprizorili štiri večere zapored) pa so sklenili svetovno turnejo te predstave P. I.
Čajkovskega. »Počutimo se kot doma,« je bil navdušen namestnik generalnega direktorja Bolšoj teatra Anton Getman.
Ruse so za svoje vzeli tudi obiskovalci. Ravnatelju ljubljanske Opere in baleta
Kristijanu Ukmarju se je režija Dmitrija Černjakova, ki je sprejel izziv in spremenil
6o-letno tradicijo, zdela simpatična: »Ne ponavlja se, ne črpa iz starih klišejev,
dogajanje razlaga po svoje, a vendarle logično in dosledno.« Pohvalil je še
glasbo in dirigenta Aleksandra Vedernikovega, ki mu je čestitke namenil tudi
maestro Anton Nanut: »Solisti, dirigent, orkester - opera je v celoti neverjetno
naštudirana. Srečo imamo, da je Brlek to predstavo pripeljal v Ljubljano.« Da
pa bo dober glas segel še dlje od našega glavnega mesta, bo gotovo poskrbel
tudi mariborski župan Franc Kangler, ki je sicer Festival obiskal prvič letos: »Ker
bo Maribor leta 2012 leta središče evropske kulture, želim spremljati, kaj se
dogaja drugod. Žal so me dopust in obveznosti zadržali, da nisem letos poleti
večkrat prišel v Ljubljano, a sem vesel, da sem prišel na to zadnjo predstavo.«
Ivo Gruden
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Iva Kosmos
Anketa
Rudenka Nabergoj: Vsekakor se mi je zdela predstava vrhunska, zelo profesionalna in zelo estetska, kljub temu, da v njej ni bilo nikakršne zgodbe oziroma je šlo za univerzalno zgodbo o človekovem telesu, njegovi individualnosti,
energiji, stremljenju k popolnosti itn. Prišla sem izključno zaradi baleta in ne
glasbe, saj sem dokaj redna spremljevalka baletnih dogodkov in tudi redna
obiskovalka Festivala Ljubljana. Ravno včeraj sem prišla z dopusta, pred tem
pa sem že poskrbela za vstopnice za sredin koncert za violončelo, ki je moj
najljubši inštrument, in za obe letošnji operni predstavi.
Barbara Rakovec Gorkič: Najboljši del večera je bila vsekakor vrhunska
izvedba moških solistov. »Udarni komadi« so se mi zdeli odlični, mirni pa so si
bili na trenutke malo preveč podobni. Sicer sem dokaj redna obiskovalka vrhunskih baletnih dogodkov in samega Festivala Ljubljana, na nocojšnjo predstavo pa me je pritegnila tako glasba Pink Flovdov kot milanska Scala, zaradi
česar sem rezervirala vstopnice že dva meseca pred izvedbo. Poleg tega si
bom ogledala tudi večer opernih arij, Jevgenija Onjegina, naslednji teden pa
nastop violončelista Gautiera Capucona s praškim orkestrom.

Samo Homan: Predstava se mi je zdela kar v redu, bila je dokaj zanimiva.
Najbolj so mi bili všeč plesalci in plesalke, ki so bili zares kakovostni, ter gibalni
triki, ki so jih izvajali na odru. Sem pa v uprizoritvi zelo pogrešal najboljši komad
skupine, Another Brick in the Wall. Drugače niti nisem poznavalec baleta in me
je k obisku predstave pritegnila izključno glasba Pink Floydov, saj sem njihov
veliki oboževalec. Na ljubljanskem poletnem festivalu sem sicer prvič in trenutno nimam namena, da bi si še kaj ogledal.
Bojana Morelj: Balet Pink Floyd je bil za mene dvojni užitek, saj me je spomnil
na glasbo moje mladosti, ki je že dolgo nisem slišala, ob tem pa sem tudi
ljubiteljica baleta in, če se le da, hodim na vse baletne predstave. Nocojšnja
izvedba se mi je zdela zelo dobra, polna energije, ki jo je še posebej izražal
moški del; mislim pa, da je tako poudarjeno moško izvedbo narekovala tudi
glasba, ki ni ravno primerna za žensko nežnost in prefinjenost. Na festival redno hodim že trideset let in si bom letos ogledala še londonske simfonike in
Jevgenija Onjegina. Šla bi na še več predstav, ampak so žal vmes dopusti.
Andrej Lazič: Predstava je bila fenomenalna, sicer pa iz kombinacije Pink
Floydov in milanske Scale konec koncev niti ne more nastati kaj slabega. Najbolj sem užival v glasbi sami, ki jo poznam zelo dobro, poleg tega pa tudi v
gibih in svetlobnih efektih. Drugače se bolj udeležujem drugih kulturnih dogodkov, baleta pa niti ne, vendar sta me glasba in izjemna priložnost, da lahko
vidim milansko Scalo v Ljubljani, končno pritegnila tudi k ogledu tovrstne predstave. Nocoj sem se obenem tudi prvič udeležil Festivala Ljubljana, me je pa
predstava tako navdušila, da sem prepričan, da to ni bilo tudi zadnjič.
Blaž Vrečko: Nisem poznavalec baleta, zato je bil sloves milanske Scale odločilni dejavnik, zaradi katerega sem se udeležil predstave. In ni mi žal, uprizoritev
je bila tako navdušujoča, da bi, če bi bil mlajši, takoj šel trenirat balet. Predvsem mi je všeč to, da ni šlo za klasični balet, kot je Labodje jezero, ampak za
sodobno interpretacijo, nekaj novega in namenjenega mlajšemu občinstvu, ki
se zaradi glasbe s predstavo lažje poistoveti. Z ženo že šest let redno prihajava na Festival Ljubljana, saj ponuja nadstandardne dogodke in je zelo dobra
popestritev dogajanja v Ljubljani.
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Primorski dnevnik, 25. 8. 2009
Festival Ljubljana 2009 - V četrtek sklepna predstava

Dnevnik, 31. 8. 2009

Fenomen, imenovan Valerij Gergijev

Za konec Bolšoj teater
Z opero Jevqenij Onegin - festival zaobjel 73 prireditev, obiskovalcev je bilo
več kot 70 tisoč
Festival Ljubljana 2009 sklepa gostovanje akademskega državnega Bolšoj teatra z opero Jevgenij Onjegin.
Režiser in scenograf predstave Dmitrij Černjakov je na včerajšnji tiskovni konferenci napovedal novo postavitev znamenite opere Čajkovskega, s katero
Bolšoj že tri leta uspešno gostuje po svetu. Prva ponovitev predstave je bila v
Cankarjevem domu na vrsti sinoči. Bolšoj teater na Festivalu Ljubljana gostuje
četrtič, kot je na včerajšnji novinarski konferenci povedal namestnik generalnega direktorja Bolšoj teatra Anton Getman, »že tradicionalno«. Skupaj s predstavo je v Ljubljano prispelo več kot 260 članov Bolšoj teatra, sceno pa so
pripeljali v desetih kontejnerjih.
Pred leti je Bolšoj v Ljubljani izvedel postavitev predstave Jevgenij Onjegin, kot
so jo v moskovskem teatru uprizarjali od leta 1944 do nedavnega. Letos pa so
si lahko obiskovalci Festivala Ljubljana ogledali novo postavitev opere iz leta
2006 v režiji Černjakova.
Kostumsko in scensko zahtevno predstavo si mladi režiser šteje za enega
svojih večjih uspehov, še toliko bolj pa ga osrečuje, da je takšen uspeli dosegel prav z ansamblom Bolšoj teatra. »V tej predstavi mi je uspelo vse, kar sem
si zamislil«, je dejal Černjakov.
Po njegovih besedah predstava od začetka do konca ostaja na vrhunski ravni,
ansambel pa se vsa tri leta trudi, »da ne bi okostenel«.
Černjakovu se je sicer na začetku porajalo vprašanje, kako bo ansambel Bolšoja. po 60-ih letih izvajanja določene postavitve Jevgenija Onjegina, sprejel
njegovo različico, a ni bilo težav - nanjo so gledali »kot na novo napisano delo«.
Direktor in umetniški vodja
Festivala Ljubljana Darko Brlek je glede živosti postavitvidejal: »Vsakič, ko sem jo gledal, sem imel, občutek, da gre za premiero.«,
Černjakov je zelo dobro sodeloval tudi z dirigentom predstave Aleksandrom
Vedernikovim, njuni pogledi na opero so se skladali. Za nas je bil izziv, da pri
novi postavitvi opere »ostanemo iskreni in prožni, a pri leni ne prestopimo
meja, ki nam jih narekuje tradicija«, je poudaril Vedernikov.
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Omeniti velja še. da bo na drevišnji ponovitvi in na sklepni predstavi festivala
27. avgusta v vlogi glavne junakinje opere Tatjane nastopila priznana sopranistka Jekaterina Ščerbačenko. Pevka je povedala, da je delo za predstavo
zelo intenzivno in očarljivo hkrati. Vsak trenutek, ko je na odru, se ji zdi »kot
resnično življenje«.
Ob zaključku Festivala Ljubljana je Brlek predstavil nekaj statistike. V sklopu
festivala se je letos zvrstilo 73 prireditev, ki so privabile več kot 70.000 obiskovalcev. Stroški za letošnji festival znašajo približno 2,3 milijona evrov, od
tega je 600.000 evrov prispevala mestna občina Ljubljana, 38.500 evrov pa
ministrstvo za kulturo.
Razveseljiv je podatek, da se je letos za kar 160.000 evrov v primerjavi z lani
povišal prihodek od prodaje vstopnic, ki znaša 750.000 evrov. Več kot lani,
slab milijon evrov, pa je festival pridobil tudi iz sponzorskih sredstev.
Brlek je napovedal, da na Festivalu Ljubljana že pridno snujejo program za
naslednje leto, ki bo prinesel kar nekaj odmevnih imen, če bodo seveda za
to zbrali potrebna sredstva. Da bi leta 2010 v Ljubljani ponudili enega boljših
festivalskih programov v zgodovini festivala, bi potrebovali tri milijone evrov.
»Ni problem dobiti kogarkoli na tem svetu, problem je denar« je še povedal
Brlek. (STA)

Ko je pred dobrim tednom na Festivalu Ljubljana nastopil maestro Valerij
Gergijev z Londonskim simfoničnim orkestrom, je bila Gallusova dvorana
Cankarjevega doma mestoma še prazna, kar me je pravzaprav začudilo:
okrog tega osetijskega dirigenta svetovnega ugleda, ki v zadnjem času
prihaja v Ljubljano kar vsako leto, seje namreč tudi pri nas razvila prava
evforija, zato je bilo toliko bolj nenavadno, da ob tako uglednih gostih največja koncertna dvorana pri nas ni polna do zadnjega kotička. Kot da ne
bi znali ceniti in razumeti pozornosti, ki nam jo Gergijev namenja s tem, ko
s celim korpusom glasbenikov poišče luknjo v nagnetenem urniku med
nastopi na Salzburškem festivalu in drugih uglednih prizoriščih, da lahko za
kak dan pripotuje tudi k nam. Zaradi denarja tega zagotovo ne počne, kajti
v Salzburguje njegov honorar verjetno nekajkrat večji, najcenejše vstopnice
za koncerte, na katerih dirigira, pa stanejo toliko, kot so bile recimo v Ljubljani najdražje vstopnice. Gergijev je fenomen današnjega časa in občutek
imam, da bomo v Sloveniji šele čez čas in v širšem zgodovinskem kontekstu spoznali, kaj takšna gostovanja sploh pomenijo.
Gergijeva primerjajo z največjimi karizmatičnimi dirigenti 20. stoletja, kot
so Herbert von Karajan, Zubin Mehta in Riccardo Muti. Tudi Mehta in Muti
sta v zadnjih letih dirigirala pri nas, tehnično brezhibno in z zagonom velikih
mojstrov, vendar si ne morem kaj, da ne bi pristopa Gergijeva in njegovega razumevanja glasbe videla in slišala drugače kot njunega: Gergijev je
na tem svetu zaradi lepote glasbe- in izključno samo zato. Vse drugo, po
čemer je prav tako znan, se zdi drugotnega pomena: je odličen direktor in
menedžer z vizijami, ki mu jih uspe udejanjiti; vodja številnih festivalov po
svetu, med drugim domačega Bele noči v Sankt Peterburgu, na katerega derejo desettisoči turistov in ljubiteljev baleta in opere z vsega sveta;
mecen mladim ruskim glasbenikom, ki jih vodiš seboj po svetu in jim utira
mednarodno pot; izjemno sposoben lobist, ljubljenec Putina in drugih pomembnih politikov v Sovjetski zvezi; zaveden domoljub in ohranjevalec kulturne dediščine, ne samo glasbene; gostujoči dirigent najboljših orkestrskih
sestavov na svetu; in ne nazadnje avtokrat, ki z neizmerno disciplino, trmo
in predanostjo, kar zahteva tudi od svojih podrejenih, premika meje (ne)
mogočega.
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Darko Brlek ni prvi, ki je Gergijeva pripeljal v Slovenijo. Že pred njim je to v
90. letih storil Mitja Rotovnik, ki ga je gostil v Cankarjevem domu, gostoval
je tudi že v Mariboru. Toda Brlek je bil prvi, ki je v njem prepoznal pravo
tržno in glasbeno-estetsko nišo; spoprijateljil se je z njim in mu lepote prestolnice in naše države predstavil tako toplo, da se je ta veliki estet dejansko zaljubil v našo deželico – in to je tudi eden od ključnih razlogov, da
lahko ustvarjalnost tega genija na neki način kontinuirano spremljamo tudi
pri nas. Koncertira po vsem svetu, oboževalci mu ploskajo pod največjimi
koncertnimi odri, glasbeni menedžerji mu ponujajo bajne vsote, a v svoji
iskrenosti in predanosti delu ne išče zaslužka - išče kakovost življenja, ki
jo želi deliti z drugimi. Gergijev je v svoji veličini vendarle skromen človek.
Toda pri vsem skupaj je vendarle najpomembnejša kakovost poustvarjene
glasbe; tu se ne da slepiti in tega se Gergijev, vsaj tako se ga da razumeti, v
vsej svoji biti zaveda: pomembno je samo, ali se neka interpretacija dotakne poslušalcev in glasbenikov ali ne. V zadnjem času smo ga lahko spoznali
z dvema odlična orkestroma in ponovna primerjava bo mogoča že avgusta
prihodnje leto, ko bo Gergijev na odru stal kar štirikrat; dvakrat s svojim
matičnim orkestrom Marijinskega gledališča in dvakrat z Londonskimi simfoniki, ki so ga pred dvema letoma povabili za svojega častnega člana in
stalnega dirigenta. Zanimivo je primerjati odnos teh vrhunskih orkestrašev
do maestra; matični orkester svojemu vodji sledi in z njim diha do zadnjega,
kot z nekakšnim zgodovinskim praspominom na trpljenje slovanske duše;
najboljši britanski orkester in eden najboljših na svetu pa sicer verjame njegovim idejam, a kot da ne bi premogel tolikšnega patosa, kot ga Gergijev
in njegovi rojaki - Čajkovski, Šostakovič, Prokofjev - zahtevajo. Zato se je
morda Gergijev na zadnjem koncertu na trenutke zdel osamljen v svojem
razumevanju Sostakoviča, kjer so se sicer gnetle neverjetno goste zvočne
tvorbe fortissimov in tišine, ki niso pustile dihati vse do finala simfonije.
Kakor koli že, prisotnost Gergijeva je edinstvena še v nečem: daje nove dimenzije simfoničnim delom, ki bi jih sicer lahko razumeli kot prežvečene repertoarne stalnice poletnih, lahkotnejših festivalskih programov. Veliki ruski
skladatelji, katerih dediščino Gergijev ohranja in promovira po svetu, pa z
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njim zazvenijo kot pravkar napisana, še kako aktualna dela, z not katerih se
še cedi neposušeno črnilo.

Ingrid Mager

Zdi
se, da
bomo pri nas
šele čez čas in v
širšem zgodovinskem
kontekstu spoznali, kaj
takšna gostovanja,
kot je bilo to, sploh
pomenijo.

Dnevnik, 14. 7. 2009
Čistost in gibljivost liričnega tenorja
Ljubljana - Ljubljanski poletni festival vsako leto pripravi izjemno odmeven in
obiskan večer opernih arij; to je tudi sicer najbolj priljubljena oblika prezentacije
opernih arij oziroma popularnih napevov iz bogate operne zakladnice. Letos so
v goste povabili liričnega tenorista mehiškega rodu Ramóna Vargasa, trenutno
enega najpopularnejših
tenoristov, ki bo nastopil nocoj v Cankarjevem domu.
Lani sta na taistem odru blestela domača solista, tenorist Janez Lotrič in sopranistka Sabina Cvilak, predlani sta bili to mezzosopranistka Marjana Lipovšek
in sopranistka Eva Johansson, leta 2006 baritonist Dmitri Hvorostovski, še leto
prej pa je na gala koncertu opernih arij nastopil tenorist Marcelo Alvarez. Letošnji operni gost bo nastopil ob spremljavi orkestra Slovenske filharmonije in
pod dirigentskim vodstvom Emmanuela Villaumeja, odločil pa se je za izbor arij
iz Mozartovih oper Don Juan, Titus in Figarova svatba, dveh Donizettijevih oper
Vojvoda Alba in Ljubezenski napoj, opere Arležanka skladatelja Francesca Cilea, Verdijevih oper Moč usode, Ples v maskah, Nabucco in Luisa Miller ter
opere Jevgenij Onjegin Čajkovskega.
Vargas, rojen v glavnem mestu Mehike kot sedmi od devetih otrok, je začel
peti pri devetih letih v fantovskem zboru v domači baziliki Guadalupe, pozneje
je študiral na Inštitutu Cardenal Miranda, prav tako v domačem mestu. Po
zmagi leta 1982 na nacionalnem pevskem tekmovanju Carla Morellija je naslednje leto dobil svoj prvi angažma v Monterreyu (Mehika), in sicer v Haydnovi
krajši operi Apotekar. Pot ga je nato odnesla v Evropo, kjer je leta 1986 zmagal
še na uglednem tekmovanju za tenorje v Milanu, imenovanem po slovitem
pevcu Enricu Carusu, zaradi cesarje dobil priložnost
za izpopolnjevanje v Dunajski državni operi. Prvi stalni angažma je prišel nekoliko pozneje, povabili so ga v opero v Luzern, kjer zdaj tudi stalno živi z ženo
in dvema sinovoma.
Pravi prelom v Vargasovi karieri je predstavljal njegov vskok namesto Luciana
Pavarottija v Metropolitanski operi v New Yorku leta 1992; zapel je v vlogi
Edgarda v Donizettijevi operi Lucia Lammermoorska in dokončno prepričal
operne strokovnjake in ljubitelje o veličini in barvi svojega glasu. Leto pozneje
je debitiral še v milanski Scali pod dirigentsko taktirko Riccarda Mutija. Doslej je
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POKROVITELJI FESTIVALA
LJUBLJANA 2009
izdelal več kot petdeset različnih vlog, poje po številnih opernih hišah po svetu,
posebej je specializiran za repertoar belkanta in francoskih oper, v zadnjem
času je čedalje bolj prepričljiv tudi v verističnih tenorskih
vlogah. Za Vargasa, ki sicer živi kot svobodni umetnik, pravijo, da je intelektualno odprt, glasbeno radoveden, zato ga zanimajo tudi manj znana in redko
izvajana dela, njegov lirični tenor pa je čist in izjemno gibljiv. Prejel je ugledno
nemško nagrado echo za
pevca leta, lani je prejel tudi vrhunski naziv komornega pevca Dunajske državne
opere, predvsem pa ga obožujejo pri avstrijski reviji Festspiele Magazin, kjer
ga zadnjih deset redno kronajo za tenorista leta. Sicer pa je na opernem odru
že stal s slovitimi solistkami, kot so Ana Netrebko, Renče Fleming, Elena Garanča, Cecilia Bartoli,
Angela Gheorghiu, med uglednimi dirigenti, s katerimi je sodeloval, pa poleg
Mutija omenimo še Valerija Gergijeva in Jamesa Levina.

Glavna pokrovitelja festivala:

Pokrovitelji festivala:

Im
Tenorist Ramon Vargas, ki bo na Festivalu Ljubljana 2009 nocoj nastopil na
koncertu opernih arij, je lani prejel tudi vrhunski naziv komornega pevca Dunajske državne opere, predvsem pa ga obožujejo pri avstrijski reviji Festspiele
Magazin, kjer ga zadnjih deset let redno kronajo za tenorista leta.

Medijski pokrovitelji:

Uradni prevoznik festivala:
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Uradni letalski prevoznik festivala:
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PRIREDITVE FESTIVALA
LJUBLJANA 2009

Festival Ljubljana je kot soorganizator prireditev sodeloval s tehnično podporo,
prostorom ali kadrovsko pomočjo drugim organizatorjem.
V okviru Festivala Ljubljana je bilo v prostorih Križank, Ljubljanskega gradu in
na drugih prireditvenih krajih v letu 2009 skupno 189 različnih prireditev.
Ocena skupnega števila vseh obiskovalcev prireditev Festivala Ljubljana 2009
je 90.000.
Ocena skupnega števila obiskovalcev prireditev Festivala Ljubljana 2009, prireditev v sodelovanju s Festivalom Ljubljana, komercialnih prireditev, prireditev
MOL ter prireditev sponzorjev je 500.000.

189
različnih
prireditev

PRIKAZ ŠTEVILA IN PRIZORIŠČ DOGODKOV FESTIVALA LJUBLJANA 2009
ŠT. PRIREDITEV
SKUPNO ŠTEVILO PRIREDITEV FESTIVALA
LJUBLJANA 2009
Na Ljubljanskem gradu

15

Na drugih prizoriščih

20

Razstave

25

SKUPNO ŠTEVILO PRIREDITEV SLOVENSKIH GLASBENIH DNI

vseh
obiskovalcev

14
9

SPREJEMI

7

PRIREDITVE V SKLOPU GLASBENEGA
CIKLA MLADI VIRTUOZI

7

700

PRIREDITVE FESTIVALOVEGA DECEMBRA
2009

13

7,800

FESTIVAL LJUBLJANA NA DRUGIH PRIZORIŠČIH

1

6,000

PRIREDITVE, IZVEDENE V SODELOVANJU
S FESTIVALOM LJUBLJANA

278

97,325

84

32,860

193

63,465

Na Ljubljanskem gradu
Na drugih prizoriščih

1

1,000

142

102,453

V Križankah

45

86,680

Na Ljubljanskem gradu

97

15,773

Prireditve Mestne občine Ljubljana

19

3,410

Prireditve sponzorjev

33

6,670

692

34,600

KOMERCIALNE PRIREDITVE

RAZNO

Poročni obredi
Virtualni muzej in razgledni stolp
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1

NOVINARSKE KONFERENCE

V Križankah

90.000

90,000
102

V Križankah

Spremljevalne prireditve

ŠT. OBISKOVALCEV

66,063

TURISTIČNE STORITVE NA
LJUBLJANSKEM GRADU
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Turistična ponudba na Ljubljanskem gradu je tesno povezana z Razglednim
stolpom, ta pa je bil zaradi rednih vzdrževalnih del med 1.10. 2008 in 24. 7.
2009 zaprt. Kljub temu so se v letu 2009 pripravljali programski paketi tako
za domače kot tuje obiskovalce, še posebej pa smo posvetili pozornost posameznim gostom. Turistično ponudbo Ljubljanskega gradu smo predstavljali
tudi na nekaterih sejmih, npr. na Kongresno-turistični borzi Simex v okviru sejma
Turizem in prosti čas na Gospodarskem razstavišču, v okviru Tedna družine v
nakupovalnem središču Supernova in Festivala za tretje življenjsko obdobje v
Cankarjevem domu. Sklenili ali podaljšali smo pogodbo o sodelovanju z Zavodom za turizem Ljubljana in pogodbo za kartico ugodnosti ShowYourCard
(slovenski nosilec pogodbe je AMZS), popust ponujamo tudi pri kartici LjubljanaCard, mogoč je popust pri turističnem paketu hotela Austria Trend Hotel
Ljubljana, podaljšali pa smo tudi pogodbo z upravljavcem tirne vzpenjače, Javna
parkirišča in tržnice. Na pobudo Turizma Kras smo se v letu 2009 priključili novemu turističnemu paketu/produktu TOP 5, ki je s skupno akcijo v drugi polovici
leta promoviral turistično najbolj obiskane točke v Sloveniji; te pa so: Postojnska
jama, Blejski grad, Predjamski grad, Kobilarna Lipica in ljubljanski grad. Člani
v tem neformalnem združenju priznavajo popuste za vstopnino, ideja o skupni
ponudbi pa se razvija in dopolnjuje tudi v letu 2010.
Ljubljanski grad je v začetku poletja 2009 z odprtjem Infocentra v Erazmovem
stolpu še izboljšal svojo turistično ponudbo. Prijetno opremljeni prostor na
grajskem dvorišču je namenjen obveščanju turistov o gradu in dejavnostih, ki
se tam dogajajo. Informatorji, zaposleni v centru, ponujajo obiskovalcem tudi
nakup vstopnic in spominkov, dobro pa so seznanjeni tudi s turistično ponudbo Ljubljane nasploh, tako da o njej vestno obveščajo informacij željne turiste.
Od junija do decembra 2009 se je v Infocentru zvrstilo 37.558 obiskovalcev.
Novi turistični prodajni izdelek, ki ga je Ljubljanski grad potreboval, je zgodovinsko-turistična knjižica Ljubljanski grad. Pripravili smo jo v 4 verzijah oziroma
8 jezikih (slovensko-angleška, nemško-italijanska, francosko- španska ter rusko-hrvaška). Knjižico je izdal Festival Ljubljana.
Statistični urad RS ne objavlja najbolj obiskanih kulturnih in naravnih znamenitosti, torej domnevamo, da opazovalna enota Razgledni stolp na Ljubljanskem
gradu sodi med pet najbolj obiskanih točk v Sloveniji.
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Nadaljevali smo distribucijo letakov Ljubljanskega gradu. Potekala je vse leto
po vseh turističnih točkah v Ljubljani in okolici, hotelih, slovenskih turističnih središčih in vseh slovenskih zdraviliščih. S svojo vizitko smo navzoči na stojalih
Info4tourist na celotnem območju Primorske, in to vse leto. Medijsko promocijo
smo nadaljevali v periodičnih izdajah SBR in See Business ter na novo vključili
Potovanja v dvoje.
Nadaljujemo obveščanje in pošiljanje ponudb šolam in vrtcem v Sloveniji in v
zamejstvu, društvom upokojencev in univerzam za tretje življenjsko obdobje
ter hotelom in termam po Sloveniji tako po navadni kot po e-pošti. V adremo
so vključeni upokojenski domovi v Ljubljani in bližnji okolici ter za zgodovinska predavanja tudi člani zgodovinske liste. Zaradi novih programov vodenih
ogledov je pripravljena tudi adrema vseh invalidskih organizacij in podobnih
združenj. Da bi šli v korak z razvojem e-medijev, smo odprli tudi svoj profil na
Facebooku. Imenuje se Ljubljana Castle Monument.
Elektronska obvestila o dogodkih na Gradu:
• vsak mesec pošiljamo turističnim agencijam, ki redno obiskujejo Ljubljanski grad,
• vsak mesec pošiljamo članom Skupnosti muzejev Slovenije,
• vsak mesec pošiljamo upokojenskim domovom v Ljubljani in bližnji okolici,
• objavljamo na brezplačnih spletnih portalih,
• vsak mesec pošiljamo vsem - dvajsetim - slovenskim kongresnim turističnim uradom v Evropi (od leta 2005 smo člani ljubljanskega kongresnoturističnega urada),
• sprotno objavljamo dogodke na FB-profilu,
• vsak teden obveščamo o dogodkih v obliki festivalskih e-novic,
• obvestila o predavanjih prejemajo člani t. i. zgodovinske liste
Obveščanje prek interneta:
Spletno stran Festivala Ljubljana redno dopolnjujemo s podatki o javnih prireditvah na Ljubljanskem gradu ter spremembami odpiralnega časa. Redno pa
objavljamo podatke tudi na portalih Napovednik.com in Dogaja.se. Dogodke
in prireditve na Ljubljanskem gradu je moč najti tudi na spletnih straneh Zavoda za turizem Ljubljana.

Tekoči dogodki in napovednik dogodkov so prikazani na ekranih na vstopni
postaji tirne vzpenjače ter na ekranu v Infocentru.

ODDAJA PROSTOROV NA LJUBLJANSKEM GRADU
V letu 2009 smo nadaljevali mesečne predstavitve Ljubljanskega gradu in dvoran, nanje pa smo vabili predstavnike vseh slovenskih turističnih agencij, marketinških agencij in hotelirjev, ki se pojavljajo v vlogi organizatorjev poslovnih
prireditev za znane odjemalce. Odziv je zelo dober in rezultati se kažejo. Ljubljanski grad je v preteklem času pridobil sloves prestižne lokacije in dobrega
organizatorja prireditev, tak sloves pa je potrebno ohranjati.
Posebno pozornost namenjamo pridobivanju tujih strank, pri tem pa zelo
dobro sodelujemo s Kongresno-turističnim uradom in Zavodom za turizem
Ljubljana. Poleg pridobivanja novih strank pa je izredno pomembna tudi skrb
za stalne stranke.

RAZGLEDNI STOLP NA LJUBLJANSKEM GRADU
V primerjavi z obdobjem od 2001. do 2008. je bilo v letu 2009 prodanih najmanj vstopnic, saj je bil Razgledni stolp zaradi rednih vzdrževalnih del med
1.10.2008 in 24.7.2009 zaprt za obiskovalce.

IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI - programi za otroke
in odrasle (vodeni ogledi, delavnice, predavanja)
Festival Ljubljana že vrsto let na Ljubljanskem gradu pripravlja samostojne
pedagoško-andragoške programe, vezane na tematiko zgodovine Ljubljanskega gradu ter širšega področja kulture, ki je zanimiv tako za domače
kot tuje goste. Zaradi zaprtja Razglednega stolpa smo večino programa
preusmerili na ponudbo za posamezne domače obiskovalce v zimsko-spomladanskem času ter za posamezne tuje obiskovalce v poletnem. Večina
programov je bila ob koncih tedna ter med zimskimi počitnicami in v poletnih mesecih, ko je obisk največji. Za najmlajše posamezne obiskovalce smo v letu 2009 pripravili skupno 32 programov. Cilj teh programov
33

je vključevanje Ljubljanskega gradu kot lokacije in destinacije za družinsko
preživljanje prostega časa.
Za odrasle posamezne obiskovalce smo v letu 2009 pripravili dve novosti:
poletno plesno delavnico Let‘s polka pod strokovnim vodenjem Akademske
skupine Franceta Marolta in v avgustu večerno vodenje po grajskih kotičkih s
postrežbo penine ali osvežilne pijače na vrhu Razglednega stolpa, t. i. sprehod
po grajskih kotičkih. Plesna dvourna delavnica je naključnemu turistu predstavila z živo glasbo in kostumiranim plesnim parom različne verzije polke, ki se
plešejo pri nas v Sloveniji. Delavnica je bila na grajskem dvorišču, saj je kot
stičišče vseh poti več kot primeren prostor, da pritegne množico gledalcev.
Sprehod po grajskih kotičkih smo ponujali vse avgustovske dni in pet decembrskih dni med božičem in silvestrovim.
Že ustaljeni programi za odrasle posamezne obiskovalce pa so: dan odprtih
vrat (izpeljan 17. maja), redni ogledi po Ljubljanskem gradu med 1. junijem in
15. septembrom, novosti v letu 2009 so bili redni vodeni ogledi v dneh prvomajskih počitnic, dodatni termini v poletnem času ter dodatna vodenja med
27.12. in 2.1.2010. V poletnih mesecih (1.6.–15.9.) se je vodenih ogledov
udeležilo skupno 1.218 gostov, imeli pa smo 264 vodenj. Po zabeleženih
skupnih podatkih je bilo 85 % tujih gostov ter 15 % domačih. Mesec avgust
je bil po obisku gostov prav poseben, saj je bilo na večernih vodenjih kar
75 % domačih gostov. V primerjavi z letom 2008 se je število rednih vodenj
povišalo za 340 %.
Z letom 2008 začeti program cikel predavanj Zgodbe z ljubljanskega gradu
smo nadaljevali tudi v letu 2009. Program je namenjen uka željni domači publiki, od študentov do upokojencev. Izpeljali smo 7 strokovnih predavanj; 5 v
sodelovanju z Zgodovinskim društvom Ljubljana, eno v sodelovanju s Pedagoško fakulteto v Ljubljani in eno z Geološkim zavodom Slovenije. Predavanja
so ob četrtkih v Modri dvorani, vstopnine ni. Na programih, pripravljenih za
posamezne obiskovalce, smo v letu 2009 zabeležili 2.348 obiskovalcev.
Poleg omenjenih programov za posameznike je vodniška služba v letu 2009
Ljubljanskega gradu opravila 633 vodenih ogledov in ustvarjalnih delavnic;
udeležilo se jih je 7.889 oseb (op. v številko so zajeti tudi ogledi za posa34

meznike). Primerjava vodenih ogledov z letoma 2008 in 2007 kaže, da zaprtje
Razglednega stolpa ni zelo vplivalo na prihod organiziranih šolskih in drugih
skupin. Po interni statistiki se za voden ogled najpogosteje odločijo osnovnošolske skupine, potem organizirane skupine odraslih, srednješolci in upokojenci, v manjši meri pa predšolski otroci in študentje.
K obstoječim programom vodenih ogledov smo v letu 2009 dodali: tematski ogled gradu za predšolske otroke z branjem pravljice Zmajeva skrivnost,
ustvarjalno delavnico Cesarski portret ter na podlagi interne študije Ljubljanski
grad in dostopnost za gibalno ovirane osebe (na invalidskih vozičkih) pripravili
program za voden ogled po Ljubljanskem gradu za gibalno ovirane obiskovalce. Prav tega smo predstavili na tridnevnem Festivalu za tretje življenjsko obdobje v Cankarjevem domu. Med to prireditvijo pa smo obiskovalcem
omogočili brezplačen voden ogled, prilagojen za gibalno ovirane. Obstoječi
programi vodenih ogledov in ustvarjalnih delavnic so: tematski ogled Po sledeh zmaja Francija (za učence 1. triade), tematski ogled Po poteh cesarja
Friderika III. Habsburškega (za učence 2. in 3. triade), Sprehod po grajskih
kotičkih (s penino), protokolarni vodeni ogledi in specializirani vodeni ogledi,
ustvarjalni delavnici Zmaj z ljubljanskega gradu in Ustvarimo svoj družinski grb.
Že četrto leto zapored v sklopu projekta Zbudimo zmaja na Ljubljanskem gradu pripravimo z otroki poseben decembrski dogodek. V letu 2009 so zmaje
ustvarjali otroci stari med 6 in 14 let, ki obiskujejo slikarsko šolo Likovni atelje v
Ljubljani. Projekt so vodile mag. Nuša Lapajne, Sladjana Mitrović in Lidija Voler.
Nastala pa je razstava Rojstvo zmaja v čarobnih grajskih Kazematah, ki je bila
na ogled za obiskovalce do 10. januarja 2010. Ob tem dogodku smo dodali
še spremljevalni program, t. i. Zmajevske nedelje.
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FINANČNO POROČILO
2009
Pojasnila k postavkam bilance stanja

Pojasnila k postavkam izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov
2009

2008

SREDSTVA

2.728.679

1.423.902

Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju

1.627.277

465.267

Nepremičnine

1.229.183

26.903

397.669

437.939

Oprema in druga opredmetena osnovna sredstva
Dolgoročne finančne naložbe
Dolgoročno dani posojila in depoziti
Kratkoročna sredstva

417

417

8

8

1.079.820

953.747

163.257

32.020

Denarna sredstva v blagajni in dobroimetje pri bankah

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV
Kratkoročne obveznosti in PČR

2008

2.728.679

1.423.902

992.929

858.273

Indeks Real. 09 /
Real. 08

1.826.926

1.826.926

100

1.910.202

96

38.500

40.000

96

38.500

100

Kratkoročne obveznosti do zaposlenih

92.071

75.484

Prihodki od sponzoriranja in donacij

1.443.966

900.000

160

705.232

205

Drugi lastni prihodki

1.631.886

1.574.000

104

1.759.870

93

SKUPAJ PRIHODKI

4.941.278

4.340.926

114

4.413.804

112

Programski stroški

2.698.855

2.448.211

110

2.448.211

110

Materialni stroški in storitve

1.193.746

966.876

123

966.876

123

1.004.716

877.838

114

873.591

115

34.531

48.000

72

47.347

73

114

4.406.272

Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev
Druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja
Kratkoročne obveznosti do uporabnikov EKN
Neplačani prihodki in PČR

Kratkoročne terjatve do uporabnikov EKN

551.829

164.816

Dolgoročne rezervacije

Druge kratkororčne terjatve in AČR

131.192

452.346

Obveznosti za neopredmetena sredstva in
opredmetena osnovna sredstva

21.582

4.888

Presežek prihodkov nad odhodki

861.161

479.882

28.165

35.139

0

102.675

646

73.890

1.735.750

565.629

Plače

197.618

197.620

Amortizacija

1.467.546

305.661

70.586

62.348

Investicije in invest. vzdrževanje

SREDSTVA
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Realizacija
2008

91.203

Lastni viri in dolgoročne obveznosti

Kratkoročne obveznosti v letu 2009 so se v primerjavi z letom 2008 povečale
za 16 %. Največje povečanje je opazno pri postavki kratkoročne obveznosti

Indeks Real. 09 /
Plan 09

10.886

304.565

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Plan 2009

Kratkoročne obveznosti za predujme in varščine

233.542

Opazimo lahko precejšnje povečanje dolgoročnih sredstev in sredstev v
upravljanju, saj so se v letu 2009 povečala za 249 %. Povečanje je nastalo
zaradi vlaganj pri obnovi Ljubljanskega gradu. Prav tako opazno je povečanje kratkoročnih terjatev do uporabnikov enotnega kontnega načrta, in sicer
za 335 %. Tudi to povečanje je povezano z vlaganji pri obnovi Ljubljanskega
gradu, saj smo iz tega naslova izkazovali višje stanje terjatev do ustanovitelja. Druge kratkoročne terjatve in aktivne časovne razmejitve so se bistveno
zmanjšale zaradi stroškov, ki so nastali v preteklih letih za programske dogodke leta 2009.

Prihodki dotacije MOL

Realizacija
2009
Dotacije Ministrstva za kulturo

Kratkoročne terjatve do kupcev

Zaloge

2009

do dobaviteljev. Le-te so višje zaradi višjih obveznosti do dobaviteljev, ki so
sodelovali pri obnovi Ljubljanskega gradu.
Prav tako lahko opazimo bistveno povečanje obveznosti za neopredmetena
sredstva in opredmetena osnovna sredstva, saj so se povečala za 380 %.
Vzrok pa je povezan z vlaganji v obnovo Ljubljanskega gradu, prav tako kot
pri vseh drugih postavkah, ki se v bilanci stanja precej razlikujejo od postavk
v preteklem letu.
Presežek prihodkov nad odhodki je ostal nerazporejen: vzrok za evidentiran
presežek je v dodatni dejavnosti; Zavod poleg sredstev ustanovitelja pridobiva prihodke tudi s tržno dejavnostjo, sredstva, pridobljena na ta način, pa v
celoti namenjena opravljanju temeljne nepridobitne dejavnosti – za pokrivanje
stroškov programa Festivala Ljubljana v Križankah in na Ljubljanskem gradu.

0

0

4.931.848

4.340.926

Davek od dohodka pravnih oseb

1.193

0

5.731

21

RAZLIKA PRIHODKOV NAD ODHODKI

8.237

0

1.800

458

SKUPAJ STROŠKI

Višina celotnih prihodkov se je v letu 2009 glede na leto 2008 povečala za 12
%. Razlog za to povečanje je v povečanju lastnih prihodkov. V letu 2009 so
znašali 3.075.851,96 €, to pomeni povišanje za 25 % glede na leto prej. Delež
prihodkov iz naslova dotacij MOL-a se je v primerjavi z letom 2008 zmanjšal za
4 %. Že tako zanemarljivi del prihodkov od dotacij Ministrstva za kulturo pa je
ostal enak kot leta 2008.
Glede na osnovno dejavnost Festivala Ljubljana največji delež ustvarjenih
lastnih prihodkov predstavljajo prihodki od prodaje storitev. Med temi prihodki
je v letu 2009 glede na leto 2008 izrazito opazno povečanje prihodkov iz naslova sponzoriranja in donacij (105 %), zmanjšanje pa pri prihodkih, ustvarjenih
pri prodaji blaga (28 %) in z vstopninami, predvsem za Razgledni stolp na
Ljubljanskem gradu. Vzrok za zmanjšanje prihodkov od vstopnin za Razgledni
stolp so bila obnovitvena dela, ki so potekala od oktobra 2008 do konca julija
2009. Zmanjšali so se tudi prihodki od najemnin, in sicer za 21%.

70.246
112

Struktura prihodkov v letu 2009

Prihodki dotacije MOL
Dotacije Ministrstva
za kulturo
Lastni prihodki
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Stroški so se v letu 2009 glede na leto poprej povečali za 12 %. Najbolj so se
povečali materialni stroški in za storitve (23 %) ter stroški za plače (15 %). V letu
2009 smo imeli zaposlenih povprečno 47 delavcev, v letu 2008 pa 38. Povprečni bruto osebni dohodek na zaposlenega v letu 2009 znaša 1.357,95 € (v letu
2008 je znašal 1.198,68 €).
Povečanje je opazno tudi pri stroških, povezanih s programom, torej osnovno
dejavnostjo, ki jo Festival Ljubljana opravlja.
V letu 2009 pa niso nastali stroški v zvezi z investicijskim vzdrževanjem, opazen pa je tudi nižji strošek za amortizacije. Amortizacija je bila obračunana po
stopnjah iz Pravilnika o načinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev
in opredmetenih osnovnih sredstev. Med stroški za amortizacijo je zajet tudi
strošek za odpis drobnega inventarja, ki je evidentiran kot osnovno sredstvo.
V letu 2009 smo tako kot leto poprej glede na sprejeto zakonodajo obračunali
davek od dohodka pravnih oseb v višini 1.193,21 €.
Ugotovljeni presežek prihodkov v višini 8.237,24 € ostaja nerazporejen in bo
uporabljen za pokrivanje stroškov v naslednjih letih, skladno z aktom o ustanovitvi Javnega zavoda Festival Ljubljana.

INVESTICIJE
KRIŽANKE: Realizirana je bila investicija v obnovo strehe nad Poletnim gledališčem v obliki donacije v naravi, ocenjena vrednost projekta z DDV je
500.000,00 €, projekt je kar zadeva rok in vsebino uspešno končan.
LJUBLJANSKI GRAD: realizirane investicije in investicije, ki potekajo:
Zaključena je investicija v obnovo in dokončanje stolpov C in E2 (508.411,10 €),
fasade in cin Razglednega stolpa (277.440,55 €) ter obnovo Razglednega stolpa
(309.508,90 €), skupna vrednost omenjenih projektov z DDV je 1.095.360,55 €,
vsi trije projekti so končani (kar zadeva vsebino, roke in cene) brez aneksov in
podražitev, poplačila izvajalcem so izvedena neposredno prek MOL-a, tehnični
pregled bo opravljen po pridobitvi izkaza požarne varnosti v skladu z novo zakonodajo, predvidoma v marcu 2010.
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Poteka investicija v obnovo trakta J, kjer bo Muzej zgodovine Slovencev; pogodbena vrednost z DDV je 1.497.808,19 €, trenutno je izvedene 86,5 %
pogodbene vrednosti. V pripravi je investicija v obnovo Lapidarija KLMT, ki je
osnova za vzpostavitev pogojev za vlaganja v nadaljevanje obnove lokala s strani zasebnika. Izvedeni so javno naročanje in postopki za izbiro do podpisa pogodbe, ki pa bo dobila finančno soglasje šele ob potrditvi proračuna MOL-a za
leto 2010. Lokali na tej lokaciji naj bi bil odprti v začetku maja 2010 ob otvoritvi
muzeja v traktu J, vendar je rok zaradi nezmožnosti za začetek del zelo ogrožen.
Za vsa predvidena vlaganja v obnovo so pridobljena gradbena dovoljenja, prav
tako je bila v letu 2009 izdelana projektna dokumentacija PZI za obnovo trakta
A, kjer bo lokal Grajski stolp, in pripravljena pogodba za izdelavo dokumentacije PZI za obnovo in dokončanje Hribarjeve dvorane v traktu K.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN NAKUP OPREME
S pogodbo o financiranju javnega zavoda za leto 2009 št. 470000-09-00060 z dne 09.02.2009 za področje investicijskega vzdrževanja in nakupa opreme nismo prejeli nobenih sredstev. Višina nujnih del za investicijsko vzdrževanje in nakup opreme, katerih realizacija je bila potrebna s stališča izvajanja
funkcije dobrega gospodarja, je bila 64.758,23 €; Festival Ljubljana jih je
pokril s svojimi sredstvi.
Glede na načrtovane potrebe tega področja za leto 2009 v višini 3.205.242,80
€ je zato večina teh potreb prenesena v naslednje obdobje z zavedanjem, da
s slabim gospodarjenjem oz. ker podaljševanje življenjske dobe na področju
investicijskega vzdrževanja ni mogoče slabšamo stanje osnovnih sredstev, ki
so nam zaupana v upravljanje, povečujemo pa tudi stroške za program, saj
moramo manjkajočo funkcionalno opremo najemati.

Festival Ljubljana je načrtoval porabo teh stroškov (skupaj Križanke in Ljubljanski grad) v višini 1.327.300,00 €, vendar so bila v finančnem načrtu 2009
potrjena samo v višini 845.000 € (skupaj s STM 1 v višini 966.876,00 €); zanje
smo vedeli, da ne morejo pokriti potreb v letu 2009 in smo pričakovali zvišanje
na podlagi predvidenega rebalansa v aprilu 2009.
Načrtovano porabo smo realizirali v višini 73 %, predvsem zaradi varčevanja
na vseh področjih in tudi zato, ker določeni programi niso bili realizirani in so
delno preneseni v leto 2010.
Skupaj z materialnimi stroški splošne službe predstavljajo porabljeni materialni
stroški v letu 2009 1.131.281,96 €. Glede na dotacijo ustanovitelja za materialne stroške v višini 460.000 € pomeni, da je Festival Ljubljana financiral 671.281,96 € iz lastnih sredstev oz. so ta sredstva neposredno zajedala
programska sredstva.
Gibanje materialnih stroškov na Ljubljanskem gradu kaže predvsem dva
bistvena odklona od načrtovanih stroškov, in to v pomladnih mesecih, ko so
se povečali predvsem stroški za ogrevanje, ter v avgustu, ko je bil letos prvič
upoštevan strošek za poletni kino.
Skupaj Križanke in Ljubljanski grad 2009 pomenijo 963.281,96 € realiziranih
materialnih stroškov (bilančni računovodski podatki se bodo zaradi obračuna
DDV in dokončnega knjiženja poslovnega leta 2009 minimalno razlikovali), ki
zajemajo večinoma delovanje in tekoče vzdrževanje. Stroški so za 27 % nižji
od načrtovanih in za 14 % višji od lanskih.

MATERIALNI STROŠKI
S prej omenjeno pogodbo o financiranju javnega zavoda v letu 2009 med
MOL in Festivalom Ljubljana je ustanovitelj za pokrivanje stroškov za delovanje
in tekoča vzdrževanja namenil 460.000,00 €.
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ZANIMIVOSTI /
POSEBNOSTI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

V okviru Festivala Ljubljana se je v prostorih Križank, Ljubljanskega gradu in
na drugih prireditvenih krajih v letu 2009 zgodilo skupno 189 različnih prireditev.
Skupno število vseh obiskovalcev prireditev Festivala Ljubljana 2009 je
90.000.
Skupno število obiskovalcev prireditev Festivala Ljubljana 2009, prireditev,
izvedenih v sodelovanju s Festivalom Ljubljana, komercialnih prireditev, prireditev MOL-a ter prireditev sponzorjev je 500.000.
V okviru 57. poletnega festivala se je zvrstilo 73 različnih dogodkov.
Za vse prireditve 57. poletnega festivala je bilo organiziranih 9 novinarskih
konferenc ter po dogovoru posamezni pogovori oz. intervjuji z gostujočimi
umetniki (prek 100).
Na 57. poletnem festivalu je nastopilo več kot 2500 umetnikov iz več kot 20
držav.
Poletni kino v sklopu 57. poletnega festivala na Ljubljanskem gradu je v 22
dneh oziroma na 20 izvedenih projekcijah obiskalo skupno 13.424 obiskovalcev.
Skupno število novinarskih prispevkov v slovenskih in tujih (v hrvaških, italijanskih, avstrijskih, nemških in drugih) medijih, ki so se nanašali na prireditve
Festivala Ljubljana 2009: prek 550 vesti, ocen, kritik in komentarjev.
Spletno mesto Festivala Ljubljana je med 57. poletnim festivalom obiskalo
38.922 ljudi.
V primerjavi z letom 2008 se je število rednih vodenj na Ljubljanskem gradu
povišalo za 340 %.
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