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1. NAGOVOR DIREKTORJA IN UMETNIŠKEGA  

VODJE FESTIVALA LJUBLJANA

POLETJE UMETNIŠKIH PRESEŽKOV

59. Festival Ljubljana je utrdil in potrdil začrtano pot: Ljubljani omogočiti mednarodno 
ugleden festival, obiskovalcem pa umetniške presežke. Koncerti, opere, baleti, 
gledališče, razstave so dosegli in presegli pričakovanja ter poskrbeli, kot obljubljeno, za 
izbrano in sproščeno poletje, dostopno vsem.

Vse to smo dosegli skupaj kljub krizi, zaradi katere je Festival Ljubljana tudi nekoliko 
prilagodil cene vstopnic. Tudi zato smo še toliko bolj hvaležni zvestim sponzorjem, ki v 
Festivalu Ljubljana vedno bolj spoznavajo zanesljivega in uglednega partnerja. Pozabiti 
ne gre tudi izdatne podpore Mestne občine Ljubljana in župana naše prestolnice 
gospoda Zorana Jankovića. Brez njih bi težje spremenili nemogoče v mogoče in 
ustvarili poletni festival, ki je po mnenju mnogih presegel pričakovanja.
Da se resnično lahko veselimo še enega uspešnega Festivala Ljubljana, priča tudi obisk, 
saj je letos privabil več kot 50.000 gledalcev. Obiskovalci in vzdušje v Križankah so tisto, kar 
znajo ceniti tudi in predvsem cenjeni tuji gostje, umetniki iz več kot 30 držav.

Nagrajevali smo posameznike, ki si s svojo odličnostjo to še posebej zaslužijo: z letošnjo 
novostjo, 80-odstotnim popustom za odličnjake osnovnih in srednjih šol ter izjemne 

študente smo v svoje vrste še bolj odkrito povabili rodove, ki bodo krojili našo prihodnost.  

Dr. Danilo Türk, predsednik države, nas je kot častni pokrovitelj razveselil kar na dveh 
dogodkih; na enega smo še posebej ponosni. Mahlerjevo 8. Simfonijo, imenovano 
tudi Simfonija tisočev, smo izvedli s pomočjo več kot tisoč glasbenikov pod taktirko 
genialnega Valerija Gergijeva in tako postavili nov mejnik za Festival Ljubljana in celoten 
slovenski kulturni prostor.

Uvod je bil spektakularen, tako smo nadaljevali skozi celoten festival, o čemer priča tudi 
tale knjižica. 
Pred nami pa je že novo, prelomno leto, ko bo Festival Ljubljana prinesel svežino 
in odličnost v slovenski kulturni prostor že 60. Skupaj bomo praznovali 60-letnico, 
ki predstavlja v teh kriznih časih hud izziv, a hkrati tudi novo priložnost za Festival 
Ljubljana, Ljubljano in zveste obiskovalce. 

Dobrodošli na Festivalu Ljubljana 2012.

Darko Brlek,
direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana,
predsednik Evropskega združenja festivalov
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2. SPLOŠNI PODATKI O FESTIVALU 

LJUBLJANA
Festival Ljubljana je javni zavod. Njegova ustanoviteljica je Mestna občina Ljubljana. Direktor in 
umetniški vodja Darko Brlek zastopa, predstavlja in vodi zavod ter je odgovoren za njegovo zako-
nitost in strokovnost dela.

Svet Festivala Ljubljana, ki ga sestavljajo predsednik Aleš Čerin, podpredsednik Jani Mödern-
dorfer ter člani Davor Buinjac, Franc Slak in Alenka Banovec, je program Festivala Ljubljana 2011 
sprejel na 9. redni seji 5. aprila 2011.
 
Strokovni svet Festivala Ljubljana, ki ga sestavljajo predsednik Tomo Vran ter člana Andrej Drapal 
in Vesna Ovčak, je program Festivala Ljubljana 2011 sprejel na 4. redni seji 14. februarja 2011. 

3. STROŠKI IN FINANCIRANJE
Program prireditev Festivala Ljubljana 2011 je stal 2.700.000 evrov.

•	Mestna občina Ljubljana je za program prispevala 600.000 evrov. 
•	MOL pokriva tudi plače zaposlenih in nekatere materialne stroške.
•	Ministrstvo za kulturo RS je prispevalo 52.925 evrov.
•	Prilivi od prodanih vstopnic znašajo: 640.000  evrov. 
•	Prilivi pokroviteljev in donatorjev: 991.000 evrov. 
•	Ostalo so lastni prihodki od drugih storitev Festivala Ljubljana. 

4. ŠTEVILO PRIREDITEV
Festival Ljubljana 2011 se je pričel 3. julija in zaključil 7. septembra. Izvedenih je bilo 41 večernih 
prireditev, mednarodna likovna kolonija in dve razstavi. 1. julija smo na Dvornem trgu v 
Ljubljani postavili kip Gustavu Mahlerju. 

5. OBISKANOST PRIREDITEV
Prireditve letošnjega poletja si je ogledalo več kot 50.000 obiskovalcev. 

6. NASTOPAJOČI Z VSEGA SVETA
Nastopilo je preko 3000 umetnikov iz več kot 30 držav: Slovenija, Hrvaška, Srbija, Črna gora, 
Makedonija, Madžarska, Italija, Avstrija, Francija, Nemčija, Švica, Rusija, Irska, Kitajska, Litva, Velika 
Britanija, Portugalska, Španija, Malta, Brazilija, Združene države Amerike, Belorusija, Malta …
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7. NAJVEČJI DOGODKI FESTIVALA LJUBLJANA 2011
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»Festival Ljubljana je blagovna znamka.«
Klemen Ramovš, umetniški vodja Festivala Seviqc, Brežice, v studiu ob 17h, RA Slovenija 1, 7. 7.

»Že pogled na Ljubljano nam razkrije, da so festivali gonilo poletnega dogajanja. Največji in najod-
mevnejši je Festival Ljubljana …«

Poletje, čas festivalov, Finance, 6. 7.

MAHLER V LJUBLJANI 
1. julija, Dvorni trg 

Slavnostna postavitev kipa Gustava Mahlerja kiparja Bojana 

Kunaverja 

»Moje kiparske upodobitve Gustava Mahlerja so rezultat mojega življenja z njegovo glasbo.« 
Bojan Kunaver

»Mahlerjev poznavalec in občudovalec je kip enkrat poimenoval Slovo, drugič Pesem o Zemlji. 
Glasbilo, ki ga umetnik drži v roki, se nanaša na zapis nedokončane simfonije … Kipar nam je s tem 
glasbilom zastavil uganko in kip postavil v sfero nedosežnega.«

Uroš Lajovic, dirigent in umetniški vodja cikla Premiki in zamiki ob praznovanju dvojne obletnice 
Gustava Mahlerja v Ljubljani 

3. julija, Kongresni trg  

Otvoritev festivalskega poletja 2011   

Gustav Mahler: Simfonija št. 8 v Es- duru, Simfonija tisočev 

»Nenavadna tišina je vladala med več tisočimi gledalci že nekaj minut pred začetkom slovesne otvo-
ritve Festivala Ljubljana, kot da bi morje tisoč sto izvajalcev na impozantnem odru na prenovljenem 
Kongresnem trgu vzbujalo posebno spoštovanje.«

Rossana Paliaga, Primorski dnevnik, 5. 7.

»Doseči, da bo tisoč ljudi igralo in pelo to glasbo po tihem, skorajda zasanjano, je posebej vznemirljivo.«
Valerij Gergijev, dirigent

»Simbolika je daljnosežna. Gre za prijateljstvo med Slovenijo in Hrvaško – tukaj je bil na obisku tudi 
hrvaški predsednik Josipović – in gre za idejo celotnega evropskega kulturnega prostora.«

Dr. Danilo Türk, predsednik države, za POP TV 24 ur, 4. 7. 

»Še nikoli v devetinpetdesetletni zgodovini ljubljanskega poletnega festivala se prireditve niso začele 
tako slavnostno in tako množično. Sinočnji vtis na obnovljenem Kongresnem trgu je bil ne le, kot 
da so se svetovni festivali v Salzburgu, Bayreuthu, Pragi, Firencah, Veroni, Londonu, na Dunaju … 
preselili k nam, ampak smo jih tudi prvič v zgodovini presegli.«

Marijan Zlobec, Delo, 4. 7.
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»Odprtje Festivala Ljubljana – od gradbišča do spektakla. Največji letošnji koncert klasične glasbe 
ali megalomanski projekt Simfonija tisočev Gustava Mahlerja je na Kongresnem trgu združil tisoč 
pevcev in več tisoč obiskovalcev glasbenega presežka.«

www.siol.net, 4. 7.

»Spektakularno odprtje letošnjega že 59. Festivala Ljubljana je preseglo vsa pričakovanja.«
Lea, 6. 7.

 
»Izvedba osme Mahlerjeve simfonije na Kongresnem trgu je bil vrhunski dogodek v novodobni slo-
venski glasbeni zgodovini.«

Družina, 10. 7. 

»Kakor je Mahler hrepenel po presežnikih, takšen je bil tudi nedeljski glasbeni večer.«
MFG, Novice Koroške, 11. 7.

Tomaž Klipšteter: »Julija sta se sočasno odpirala ljubljanski Kongresni trg in Trg Leona Štuklja v 
Mariboru. Slovesnosti nista mogli biti bolj različni; v prestolnici je bil Mahler s 1200 nastopajočimi, v 
Mariboru pa sta nastopila Šov bend Klobuk in Reporter Milan. Ali je takšna različnost resnicoljuben 
prikaz stanja duha v obeh mestih ali pa se v obeh programih zrcali zgolj večinski okus občinstva?«

Boris Vezjak: »Oba dogodka zrcalita predstavo obeh županov, kaj je kultura. Za Kanglerja so očitno 
kultura radijski humoristi, ki se kitijo s sloganom Tiča vun. Za župana Jankovića pa je bolj primeren 
dirigent Valerij Gergijev.«

Tomaž Klipšteter, www.dnevnik.si, 4. 8.  

BALETNI MITI 
6. in 7. julija, Cankarjev dom

Béjart Ballet iz Lozane  

»Fascinantno obvladovanje teles, kontrola plesalcev, neverjetne ideje, koreografija, postavitev.«
Tomaž Ambrož, nekdanji plesalec, za POP TV 24 ur, 7. 7. 

»Prepolna Gallusova dvorana v Cankarjevem domu je v sredo na prvi predstavi navdušeno in z ova-
cijami spremljala slabi dve uri dolgo predstavo, sestavljeno iz treh zgodb, treh erotičnih pripovedi.« 

Zlatica Kasal, Primorske novice, 8. 7.

»V njegovem plesu se od začetka prelivata izjemna gibalna mehkoba in valujoča fluidnost.«
Mojca Kumerdej o plesalcu Bolera Julienu Favreaju, Delo, 9. 7.
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FOLKLORNI RITUALI
5. julija, Križanke

Beloruski državni plesni ansambel Koroški 

»Ljudem prinašamo radost in dobro voljo. Obiskovalcem ostane naš nastop v lepem spominu ne le 
naslednji dan, ampak še veliko dlje.«

Fjodor Balabajko, plesalec in asistent vodje skupine, za TV Slovenija, 5. 7. 

»Izjemna tehnična dovršenost je bila le pika na i utečeni koreografiji na trenutke resnično virtuoznih 
plesalcev. Gromek aplavz ob koncu pa zahvala za učno uro o Belorusiji.« 

Nina Krajčinovič, Delo, 8. 7. 

28. julija, Križanke 

Ruski kozaki   

»Večer ni bil užitek le za uho in dušo, tudi oko je imelo marsikaj od njega.«
Jana, 5. 8. 

ROSSINI PO ITALIJANSKO IN KITAJSKO 
11. julija, Cankarjev dom 

Orkester Filarmonica della Scala, dirigent Daniel Harding 

»Pri izvedbah je Harding iskal barvito mediteranskost že pri velikih kontrastih Rossinijeve uverture iz 
opere Viljem Tell, s katero je  na začetku koncerta  zamenjal temperament z bombastično eksplozijo 
kričečih barv.«

ROP, Primorski dnevnik, 13. 7.  

27. julija, Slovenska filharmonija 

Kitajski filharmonični orkester Hangdžov, dirigent Yang Yang, 

solist Ning Feng, violina 

»Začnimo pri koncu ali ga postavimo na začetek, namreč sijajnega violinista. Tridesetletni Ning Feng 
je bil največje pozitivno presenečenje večera … Rossinijeva uvertura Viljem Tell ima vse, od lirike 
violončela na začetku do dramatike trobent in dirkanja konjenice godal na koncu. Kitajci tega niso 
dojeli  v dimenziji evropske svobode in rossinijevskega temperamenta.«

Marijan Zlobec, Delo, 4. 8.



9

SLOVENSKO-ŠPANSKI GLEDALIŠKI OBRED
Od 12. do 14. julija, Križanke

Somrak bogov, režija Tomaž Pandur

»Tomaž Pandur je gotovo umetnik, ki ima izjemne zasluge za graditev kulturnih mostov med obema 
državama.«

Anunciada Fernández de Còrdoba, veleposlanica Kraljevine Španije, ob podelitvi priznanja reda 
Izabele Katoliške Tomažu Pandurju

»Predstava Somrak bogov, ki jo je Tomaž Pandur pripravil in zrežiral po motivih istoimenske filmske 
klasike Luchina Viscontija, se v svoji zasnovi in izpeljavi opira predvsem na impozantno vizualno 
podobo.«

Ana Perne, Dnevnik, 14. 7. 

FESTA BRASILEIRA ALI PREKMŰRSKA 
26. julija, Križanke

Gilberto Gil 

»Če bi se kakšen naš politik odrekel ministrskemu ali poslanskemu stolčku samo zato, da bi lahko 
nadaljeval glasbeno kariero in se spet posvetil družini, mu gotovo ne bi zamerili. Tako kot ni svet 
zameril Gilbertu Gilu, nekdanjemu brazilskemu ministru za kulturo.« 

Jana, 5. 8. 
 
»Bossa nova še ne pomeni bosa noga, Gilberto!!! Upam, da vaši piarovci skrbijo za reden klipping, 
ker želim, da slišite moj modni krik groze … Kako lahko zvezda takšnega kova hodi naokoli, kot da 
je prišla na vrt ruvat zelenjavo?«

Manja Plešnar, Nova, 1. 8.

18. avgusta, Križanke   

Vlado Kreslin z gosti 

»Arhetipski glas panonskega morja. Poje o življenju na poti, poje tako, da se hrepenenje razpne v 
naši duši kot ptič, ki prhuta spomine o ljubezni in svobodi. Spomine na včeraj, na danes in jutri.« 

Manca Košir, publicistka

»Vlado Kreslin je postavil mejnik v slovenski popularni glasbi s tem, da dvajset let neprekinjeno na-
stopa v Križankah pred razprodanim avditorijem, hkrati pa vsa ta leta napolni tudi Cankarjev dom. 
To pri nas nima primerjave!« 

Stane Sušnik, nekdanji glasbeni redaktor na TV Slovenija 
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»Nekaj pa je še takih ljudi, ki s svojim dolgoletnim repertoarjem lahko posrkbijo za nepozabno 
študentsko zabav ali s premišljenimi interpretaciji že dvajsetič zapored napolnijo Križanke. Vlado 
Kreslin je eden tistih.«  

Klavdija Kopina, RTV SLO – splet, 19. 8. 

MINI LISZTOV FESTIVAL 
1. avgusta, Viteška dvorana 

Hommage á Liszt 1, Zoltan Peter, klavir 

»Uvodni koncert je zaigral Zoltan Peter in z odlično ikro in čudovitimi interpretacijami v večeru združil 
Lisztova in Beethovnova dela. Nam je s svojim recitalom osvežil spomin na to pomembno glasbeno 
osebnost 19. stoletja.«

Tatjana Gregorič, Radio Koper Capodistria, 3. 8. 

25. junija, Alhambra, Granada, Španija 
2. avgusta, Viteška dvorana 

Music Masters on Air / Mladi glasbeniki v »etru« – Projekt desetih 

evropskih festivalov, Hommage á Liszt 2, Nina Prešiček, klavir 
 
»Brillante estreno de Al – Azhar ... Debido a la ausencia de la pianista que estaba inicialmente anun-
ciada, el estreno de Perez Frutos lo llevo a cabo, y de una muy buena manera, la pianista eslovena 
Nina Presicek.« 

Jose Antonio Lacarcel, Granada, 29. 6.   

»Tokrat je Festival Ljubljana za mednarodni projekt izbral delo Broken Car mlade slovenske skla-
dateljice Nane Forte. Gre za domiselno skladbo s teatralnimi vložki, ki šaljivo vključuje sodobno, 
recimo temu avantgardistično pianistično izvajalsko tehniko. Ostre disonance v odrezavih, atonalno 
razsejanih akordih, tolkalistični učinki dušenih strun ter korelacije med pedali in pokrovom pri avto-
mobilu in klavirju so pričarali domiselno glasbeno teatralno doživetje.«

Mihael Paš, Radio 3, 10. 8. 

3. avgusta, Viteška dvorana 

Hommage á Liszt 3, Ivan Skrt, klavir

»Ko sedim za klavirjem, je moj cilj, da ne podajam, ampak postanem glasba. Pianizem je treba 
živeti – tisto, kar igraš, tudi si! Sem kot klavir – črn in bel. Čutim, da je moje poslanstvo, da ljudem 
predajam življenjske resnice.« 

Ivan Skrt za www.siol.net (Darja Ovsenik), 1. 8. 

»Skrtova prezenca, posebna barvna osvetlitev odra in premišljeno izbran program sta napeljevali 
k domnevi, da smo priča več kot samo klasičnemu koncertu. Njegova podoživeta (s telesnim gi-
banjem in obrazno mimiko poudarjena) igra priča o nadarjenosti tridesetletnega umetnika.«  

Damijan Vinter, Večer, 5. 8.
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16. avgusta, Slovenska filharmonija 

Hommage á Liszt 4, Komorni orkester Franza Liszta 

»Komorni orkester se je izkazal za odličen in homogen sestav, ki ga odlikujejo skupna igra, muzi-
kalnost in čist zvok.«

Mihael Kozjek, Radio Slovenija 3, 17. 8.

PROTESTNIŠKI MANIFEST 
Od 22. do 25. avgusta, Križanke 

HAIR (Lasje), muzikal 

»Zdaj gre pa zares. Zdaj pa je treba nekaj resnega povedati. Da je bila ogrožena slovenska nacional-
na varnost. Da je bila napadena. Da so morali posredovati varnostniki. Da so jo napadli newyorški 
hipiji. Kdaj? Včeraj, na muzikalu Hair. Eden od igralcev se je Ljubici Jelušič usedel v krilo in pel o tem, 
kako ima dobro auro. Ampak naenkrat je skočil njen varnostnik in pregnal igralca od Ljubice. Najbrž 
so vsi mislili, da je mož, da je ljubosumen ... « 

Ivjana Banić, Radio 1, 24. 8. 

»V sklopu Festivala Ljubljana so v Križankah sinoči odmevale uspešnice slovitega muzikala Hair. Igral-
ci, pevci in plesalci z londonskega West Enda, ki so se sestali posebej za slovensko občinstvo, so s 
svojim nastopom in čisto pravim hipijevskim vzdušjem na noge dvignili slehernega obiskovalca.«  

Polona Zoja Jambrek, POP TV 24 ur, 23. 8.
   
»Verodostojen protestniški manifest … Britanski Hair je – po ‘broadwayjski’ polomiji z Mojco Horvat 
in klavrni celovški verziji v dvorani Tivoli marca lani – povrnil zaupanje v kvalitetno doživetje muzikala 
na slovenskih tleh.«

Damijan Vinter, Večer, 25. 8. 

»No, pa smo ga dočakali. Je upravičil pričakovanja? Presegel jih je …«
Igor Đukić, www.siol.net, 26. 8.

BALET BORISA EIFMANA 
29. in 30. avgusta, Cankarjev dom  

Onjegin, Don Kihot ali Fantazije norca
 
»Norost Don Kihota je samo način, kako se potopiti v svet sanj, kamor filister ne (z)more. Nimam 
pravice, da bi tiste, ki so daleč proč od idealov lepote in človeškosti, imenoval – norci. Kajti to ni 
norost niti bolezen, je zgolj dokaz ozkoglednosti naše družbe, tistih, ki vidijo izkrivljenost in zločin v 
poskusih drugega, da bi ustvaril ta svet bolj harmoničen, lepši.«

Boris Eifman, Ona (Nika Vistoropski), 30. 8.  
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»Boris Eifman je koreograf, filozof in mislec. Razmišlja o problemih sodobnega sveta. Vznemirjata ga 
skrivnostna ustvarjalnost in čarobnost genija. Eskperimentira s temno in strašljivo stranjo človeške 
duševnosti.«

Arhiv Festivala Ljubljana 

60 LET SLOVENSKEGA OKTETA
31. avgusta, Križanke

»Kakšen spored je to? Drugačen. Virtuozen. Razigran in razčustvovan. Domiseln. Veder.«
Jože Humer (iz knjižice ob zgoščenki Kaktus)

VEČERI OPERNEGA RAZKOŠJA
5., 6., 7. septembra, Cankarjev dom

Gostovanje Litovske nacionalne opere

»Orkestru Litovske državne opere se bo 5. septembra na odru Cankarjevega doma pridružil Joseph 
Calleja. Na Malti rojeni tenorist sodi med najobetavnejše pevce 21. stoletja, njegov glas z medeno 
barvo pa spominja na legendarne italijanske operne pevce. Zato ni čudno, da nekateri v njem slišijo 
Pavarottija.«

Dnevnik, 27. 8.

8. RAZLIČNA PRIZORIŠČA  
Prireditve Festivala Ljubljana so potekale na Kongresnem trgu, v Poletnem gledališču in Viteški dvo-
rani Križank, Cankarjevem domu in Slovenski filharmoniji. Otvoritveni koncert z Mahlerjevo Simfonijo 
št. 8 so 4. julija ponovili v Areni v Zagrebu. 

9. PROMOCIJA  
Pripravili smo različen promocijski material Festivala Ljubljana 2011:

•	predprogram (vložen tudi v časnika Delo in Slovenske novice)
•	programsko knjižico 
•	slovensko-angleško zloženko 
•	slovensko-nemško in slovensko-italijansko zloženko
•	programske liste posameznih prireditev v slovenskem jeziku s povzetki v angleškem jeziku
•	letake o posameznih prireditvah
•	letake za izbrane Petrolove servise
•	čezcestne transparente na glavnih ljubljanskih vpadnicah
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•	plakate:
 ○ Europlakat: rolling boardi, billboardi, citylighti
 ○ Amicus: giga pano na vpadnici (Vrhnika)
 ○ Tam Tam: mestno plakatiranje
 ○ vlaki Slovenskih železnic, svetlobne vitrine na železniški postaji v Ljubljani
 ○ mreža svetlobnih vitrin Aerodroma Ljubljana
 ○ mreža Petrolovih servisov
 ○ Eventim mreža
 ○ Fini plakati: toaletni prostori ljubljanskih lokalov
 ○ dvorana A, BTC City Ljubljana

•	stoječe razstavne plakate »pingvin«
•	A-stojala, postavljena pred Križanke
•	zastave Festivala Ljubljana po mestu in na prizoriščih festivalskih dogodkov
•	namizne zastavice
•	poslikavo vlakov Slovenskih železnic in avtobusov LPP

•	Na spletni strani Festivala Ljubljana www.ljubljanafestival.si uporabniki poleg programa najdejo 
razširjene vsebine, novice, reportaže, obvestila, slikovni material in podobno.

•	Festival Ljubljana je bil s sprotnim obveščanjem o programu in njegovih zanimivostih ter z nagrad-
nimi igrami s svojim profilom aktivno prisoten na socialnem medmrežju Facebook. 

•	Festival Ljubljana je o svojih aktivnostih in popustih redno obveščal člane Kluba Festivala Ljubljana.

•	Na otvoritvenem koncertu Festivala Ljubljana je v sodelovanju z glavnim pokroviteljem Telekomom 
Slovenija potekala promocijska akcija »ponosni pokrovitelj«. 

•	Posamezne prireditve smo predstavili v neposredni pošti, novicah, izpiskih računov,  internih gla-
silih naših partnerjev in internetnih straneh sponzorjev in podpornikov: banke SKB, Diners Cluba 
Slovenija, hotelov Mons, Ljubljana, in Kempinski, Portorož, brošure programa zvestobe siol.net in 
Lekarne Ljubljana, glasilu Spara, www.bolha.com.

•	Z e-novicami Festivala Ljubljana v slovenščini in angleščini smo zainteresirano javnost med festi-
valskim poletjem tedensko obveščali o aktualni vsebini festivalskega dogajanja.

•	Posamezne prireditve smo promovirali na LCD zaslonih na blagajni Festivala Ljubljana v Križan-
kah,  Pošte Slovenije, Lekarne Ljubljana, na digitalnih zaslonih GEM na avtobusih LPP, na platnu 
v preddverju Križank ter prek bluetooth aplikacije na blagajni Križank. 

•	Po Ljubljani je bilo razobešenih več zastav Festivala Ljubljana in zastav Mestne občine Ljubljana. 
Na glavnih ljubljanskih vpadnicah je viselo pet čezcestnih transparentov Festivala Ljubljana. 

•	Med poletnim festivalom je v gostinskih lokalih in hotelih v središču Ljubljane potekala promocijska 
akcija, v kateri smo na prireditve Festivala Ljubljana 2011 opozarjali s programskimi zloženkami. 

Pripravili smo promocijski material s podobo Festivala Ljubljana 2011: 
•	majice
•	dežnike
•	pahljače
•	kape
•	ovratne trakove
•	kemične svinčnike

Promocijske letake posameznih prireditev smo glede na ciljno publiko distribuirali že v obdobju pred 
pričetkom festivala na izbranih prireditvah (Junij v Ljubljani) ter na info točki dvorane A v BTC Cityju. 
Pred veliko otvoritvijo na Kongresnem trgu smo najmlajše razveselili s tisoč baloni. 

O programu smo obiskovalce prireditev Festivala Ljubljana obveščali z letaki, vloženimi v program-
ske liste. 

Promocijske materiale smo distribuirali na pomembnejše turistične, gospodarske in kulturne institu-
cije ter druge obiskane lokacije po Sloveniji, Italiji in Avstriji. Programske zloženke so bile na voljo z 
revijo AA In-Flight Magazine na letih Adrie Airways. 

Nagradne igre smo izvedli v različnih medijih: Dnevnik, Slovenske novice, Stop, Story, Vikend, 
TV Slovenija (Poletna scena), Val 202, Radio Sora, www.delo.si, www.dnevnik.si, www.radio1.si,  
www.radiocenter.si, www.siol.net, www.slovenskenovice.si ter na Facebooku profilu In Your pocke-
ta, Slovenskih železnic (Gremo z vlakom), Belle Donne, L&Z in Festivala Ljubljana.
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22., 23., 24., 25. 8.
Križanke
Lasje, ljubezenski rockovski muzikal z 
angleško zasedbo iz Londona

20
11

Festival
Ljubljana3. 7. - 7. 9. 2011

Glavni pokrovitelj:

10. OGLAŠEVANJE  

TISK:

Delo, Dnevnik, Finance, Ticket Magazine (Avstrija), brošura Eventima, katalog Lekarne Ljubljana, 
Bella Donna, Diners Club Magazine Exclusive, Hotel, In Your pocket, Jana, Lady, Obrazi, OK!, 
NTWK, Pogledi, Potepanja, Salon, Slovenia Times, Stop, Vikend 

RADIO:

Radio 1, Radio Aktual, Radio Antena, Radio Attività, Trst, Radio Center, Radio Europa, Radio Kaos, 
Radio Koper Capodistria, Radio Slovenija (I. in II. program), oddaja Dobro jutro, Slovenija 

TELEVIZIJA:

Televizija Slovenija, Televizija Koper Capodistria

OGLAŠEVANJE NA ZUNANJIH POVRŠINAH: 

•	Billboardi, rolling boardi, citylighti, svetlobne vitrine (železniška postaja, letališče)
•	Poslikava vlaka Slovenskih železnic in avtobusa LPP

SPLETNO OGLAŠEVANJE: 

•	Mediji: www.bolha.com, www.delo.si, www.dnevnik.si, www.finance.si (Modul1 in Poslovno 
jutro), www.siol.net, www.dj-slovenija.si 

•	Na Facebook profilu Festivala Ljubljana  
•	Spletna stran SKB d. d. (www.skb.net) 
•	Spletna stran Cankarjevega doma (www.cd-cc.si)

20
11

Festival
Ljubljana3. 7. - 7. 9. 2011

Glavni pokrovitelj:

29., 30. 8. / Cankarjev dom

Balet Borisa Eifmana
iz Sankt Peterburga
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11. MEDIJSKI ODZIV
O prireditvah Festivala Ljubljana 2011 so poročali številni slovenski in tuji (hrvaški, italijanski, av-
strijski, srbski, bosanski, francoski, makedonski, nemški in drugi)  mediji ter različne publikacije in 
spletne strani. 

•	Časniki: Delo, Dnevnik, Družina, Finance, Il Gazzettino, Jutarnji list, Kärntner Tageszeitung, Kleine 
Zeitung, Messagero Veneto, Nedelo, Nedelja, Nedeljski Dnevnik, Il Piccolo, Pogledi, Primorski 
dnevnik, Primorske novice, Slovenske novice, Večer, Žurnal24

•	Revijalni tisk: AA In-Flight Magazine, Ampak, Bonbon, Die Brücke, City Magazine, Cosmopolitan, 
Goodlife, Elle, Finance Trendi, Glasna, Gloss, Golf klub, In Your pocket, Jana, Lady, Lea, L&Z, 
Ljubljana, Manager, Il Mercatino, Mladina, Musical, Narobe, Nova, NTWK, Obrazi, Ona, Ona Plus, 
Playboy, Slovenia Times, Stop, Story, Vikend, Torkovi resni klepeti

•	Radio: Radio Slovenija (Ars, Prvi program, Val 202), Radio 1, Radio Aktual, Radioattività, Radio 
Belvi, Radio Center, Radio City, Radio Fragola, Radio Kaos, Radio Koper Capodistria, Radio 
Ognjišče, ORF, RAI, Radio Sora, Radio Trst, Radio Trieste Evangelica 

•	Televizija: TV Slovenija, POP TV, TV Pink, ORF, TeleAntenna, Telequattro

•	Agencije: www.sta.si, International Press Agency, Reuters, Shutterstock images

•	Spletne strani: www.24ur.com, www.clubradio.it,  www.delo.si, www.dnevnik.si,  
www.kleinezeitung.at, www.mediaspeed.net, www.napovednik.com,  www.paradaplesa.si, 
www.playboy.si, www.pozareport.si, www.projekt27.com, www.radio1.si, www.rockonnet.
com, www.rtvslo.si, www.sigic.si,  www.siol.net, www.slovenskenovice.si,  www.triesteprima.it,  
www.zaklop.com, www.zurnal24.com, seniorji.info

•	Spletne strani Mestne občine Ljubljana: www.ljubljana.si,  www.visitljubljana.si

•	Brošura in spletna stran Evropskega združenja festivalov: www.efa-aef.org

•	Brošure KAM, Eventima

•	Interno glasilo Javnega holdinga Ljubljana Urban

•	Bilten Društva Richard Wagner Ljubljana

•	Publikacije Slovenske turistične organizacije

Organizirali smo enajst novinarskih konferenc, po dogovoru pa več kot 150 posameznih intervjujev 
in srečanj z gostujočimi umetniki. Za naše prireditve se je akreditiralo 760 novinarjev, fotografov in 
snemalcev.
Festival Ljubljana se je skupaj z Mestno občino Ljubljana predstavil na sprejemu konzulata Repub-
like Slovenije v Celovcu ob 20. obletnici slovenske države in organiziral novinarsko konferenco v 
Trstu.

12. FESTIVAL NA SPLETNI STRANI
Obiskanost spletne strani Festivala Ljubljana. 

SKUPNO 1. 1. 2011 – 29. 8. 2011

Število različnih obiskovalcev 88.341

Število obiskov 136.227

Število ogledov strani 544.827

Povprečno število ogledanih strani 4.00

Povprečno trajanje obiska 00:02:27

Skupno je v analiziranem obdobju spletno mesto obiskalo 88.341 obiskovalcev, ki so 
si ogledali 544.827 strani. Povprečno si je obiskovalec ogledal 4 strani in se na strani 
zadržal nekaj čez dve minuti.

13.  PRODAJA VSTOPNIC
Prodaja vstopnic Festivala Ljubljana 2011 je potekala na blagajni Križank, na www.ljubljanafestival.si, na 
Eventimovih prodajnih mestih: www.eventim.si, Hiša vstopnic (Citypark, Europark, Hala Tivoli), telefon-
ska prodaja 01/420 5000, spletna prodaja vstopnice.com, napovednik.com, koncerti.net, Petrolovi ser-
visi, trgovine Big Bang, Kompasove poslovalnice, e-Študentski servisi, 3 dva trafike, (K) kiosk, Alpetour, 
M Holidays, Mercator Hipermarketi, Pošte v Sloveniji. V Avstriji na spletnem mestu www.oeticket.com. 
V Italiji na www.radioattivita.com. 
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14. ALI STE VEDELI?

•	Predsednik države dr. Danilo Türk je bil častni pokrovitelj kar dveh dogodkov Festivala Ljubljana: 
slavnostnega odprtja z Mahlerjevo Simfonijo št. 8 in koncerta Slovenskega okteta. 

•	Festival Ljubljana je s pomočjo pokroviteljev in donatorjev poskrbel za trajno obeležje Gustavu 
Mahlerju, ki je sezono 1881/82 preživel v Ljubljani kot dirigent v današnji Slovenski filharmoniji. V 
poklon velikemu umetniku zdaj stoji na Dvornem trgu njegov kip, delo Bojana Kunaverja.  

•	Med koncertom na Kongresnem trgu 3. julija je na odru stalo več kot 1100 umetnikov, ki jih je v 
živo poslušalo okrog 15.000 ljudi. 

•	Na sprejemu po otvoritvi je goste čakalo kulinarično popotovanje po simfonijah okusov, ki so ga 
navdihnili kraji delovanja Gustava Mahlerja. Ljubljano so zastopale ostrige, o katerih je Valvasor 
pisal, da se jih lahko kupi na ljubljanski tržnici. Danes je to  prava redkost. 

•	Telekom Slovenije, glavni pokrovitelj Festivala Ljubljana, je na njegov otvoritveni večer javnosti 
predstavil novo grafično podobo ter združitev Telekoma Slovenije in Mobitela v eno podjetje.   

•	Orkestru Filarmonica della Scala je dirigiral Daniel Harding, ki mu je Claudio Abbado pravil »moj 
mali genij«. 

•	Tomaž Pandur je dan pred premiero Somraka bogov v Križankah od veleposlanice Španije Anun-
ciade Fernández de Córdove prejel Red Izabele Katoliške. Gre za eno najvišjih državnih priznanj, 
ki jih Španija podeljuje domačim in tujim posameznikom, ki prispevajo k izboljšanju prijateljskih 
odnosov in sodelovanju države z mednarodno skupnostjo. 

•	Gilberto Gil si je v svoji garderobi pred koncertom zaželel sončnic.

•	Modna mrha Manja Plešnar mu je zaradi preveč sproščene oprave na sprejemu po koncertu v 
reviji Nova podelila znak modni pogreb in ga resno opozorila, da ga zaradi modnih prekrškov 
lahko doleti kazen. 

•	Največ bisov je publiki podelil kitajski violinist Ning Feng. 

•	Davčni urad je zahteval, da se v dokumentaciji o kitajskem orkestru Hangdžov v slovenščino 
prevede tudi njihov uradni žig.  

•	Pianistka Nina Prešiček je nastopila v visoki nosečnosti. Med drugim je zaigrala skladbo Nane 
Forte A broken car. Pred zaključkom Festivala Ljubljana je rodila punčko.

•	Član KotorArt Tria Roman Simović, sicer koncertni mojster Londonskega simfoničnega orkestra, 
je igral na violino J. B. Rogeri iz leta 1646.

•	Člani tria Elegiaque so si pred nastopi zaželeli čaja in čokolade. 

•	Vlado Kreslin je praznoval 20-letnico nastopanja v Križankah in prav toliko let uradnega nasto-
panja z Beltinško bando. 

•	Celotna produkcija muzikala Hair je le za Slovenijo potekala v Londonu. Režiser in koreograf My-
kal Rand si je pred tem ogledal Križanke in bil nad njimi zelo navdušen. 

•	Po tretjem večeru sta popolnoma slučajno v preddverju Križank istočasno praznovala svoj rojstni 
dan obiskovalec in igralka iz zasedbe Haira. 

•	Slovenski oktet je v Križankah praznoval 60-letnico delovanja. 

•	Tenorist Joseph Calleja je eden najbolj znanih Maltežanov, mnogi pa ga imenujejo kar novi Pavarotti. 

•	Opero Judinja so v Sloveniji nazadnje uprizorili pred 80 leti. 

•	Iz Litve je na gostovanje v Ljubljano prišlo 250 ljudi. S sabo so pripeljali tudi svojega fotografa. 

•	Članstvo Facebook profila Festivala Ljubljana se je v nekaj mesecih povečalo za 250 odstotkov.  
Prav tako se je v letošnjem poletju povečala prodaja vstopnic v Italiji in Avstriji.

•	Minister za šolstvo in šport dr. Igor Lukšič je Festivalu Ljubljana poslal zahvalo, ker je tudi letos 
obdaril najboljše maturante. Namreč, zlate maturante je obdaril z vstopnicami za poletni festival. 

•	Festival Ljubljana je tudi sicer nagrajeval odličnost. Odličnjakom osnovnih in srednjih šol ter us-
pešnim študentom je ob predložitvi ustreznega dokazila nudil 80-odstotni popust pri nakupu 
vstopnic.

•	Na Festivalu Ljubljana smo se med prvimi v Sloveniji hladili z novo penino na našem trgu, postre-
ženo posebno in inovativno. Štiri kocke ledu, po želji listič mete ali dva in Vila Istenič je odlična 
osvežitev po vročih kulturnih dogodkih. 
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Pokrovitelji Festivala Ljubljana 2011 

Pokrovitelji in podporniki posameznih prireditev: 

Gustav Mahler, Simfonija št. 8, 3. julija

Al di Meola, 4. julija

Fotografska razstava Slovenia in us, 4. – 14. julija

Beloruski državni plesni ansambel, 5. julija / Onjegin, 29. avgusta 

Béjart Ballet iz Lozane, 6. in 7. julija

Orkester Filarmonica della Scala, 11. julija

Somrak Bogov, 12., 13., 14. julija

Ansambel The London Sound, 25. julija

Gilberto Gil, 26. julija

Kitajski filharmonični orkester Hangdžov, 27. julija

Ruski kozaki, 28., 29., 30. julija

Vlado Kreslin, Mali bogovi in Beltinška banda, 18. avgusta
BMW MALGAJ.pdf   1   5/12/11   12:42 PM

Hair, 22., 23., 24., 25. avgusta 

Slovenski oktet, 31. avgusta

Koncert opernih arij, 5. septembra

Otello, 6. septembra

Judinja, 7. septembra

Izdal Festival Ljubljana, septembra 2011. Zanj Darko Brlek, direktor in umetniški vodja. 
Besedila: Veronika Brvar, Hermina Kovačič, Katarina Resnik, Tanja Wondra. Foto: Miha Fras, arhiv 
Festivala Ljubljana. Oblikovanje: PRISTOP. Tisk: Tiskarna Klar
Festival Ljubljana, Trg Francoske revolucije 1, 1000 Ljubljana; 01/241 60 00. www.ljubljanafestival.si  

Pokrovitelji:

Glavni pokrovitelj:

Medijski pokrovitelji: Železniški prevoznik: Medijski pokrovitelj v gibanju:

Uradni rečni prevoznik: Uradna penina: Uradna bela vina:

Uradni prevoznik:

Ustanoviteljica Festivala Ljubljana je Mestna občina Ljubljana. 

Program finančno omogočata:

Uradni letalski prevoznik:

Cvetje:


