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 SPOROČILO ZA JAVNOST 
Ljubljana, 19. aprila 2012 
 
 
Dunajski filharmoniki z dirigentom sirom Simonom Rattlom, violinist Vadim Repin, 
skladatelj in pianist Michael Nyman, Béjart Ballet iz Lozane, sopranistka Inva Mula in 
baritonist Leo Nucci, orkester Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga z Valerijem 
Gergijevim, Edward Clug in Tomaž Pandur, pa Poletna noč na Kongresnem trgu, Atelje 
212 z Gospodo Glembajevi in odličnim Borisom Cavazzo, krstna izvedba opernega dela 
Janija Goloba, muzikala Čarovnice iz Eastwicka in Jesus Christ Superstar ter opera Črne 
maske. Najstarejši in najpomembnejši festival v Sloveniji s svojo ustanoviteljico Mestno 
občino Ljubljana in ob podpori zvestih sponzorjev svojih častitljivih 60 let praznuje z 
bogatim programom in velikimi imeni. Pripravil je okrog 80 prireditev, na katerih bo 
nastopilo približno 3000 umetnikov iz najmanj 30 držav.  
 
 
»Poletja v Ljubljani si ne znam predstavljati brez Festivala Ljubljana. Odlična organizacija in  
vrhunski program bosta Ljubljano to poletje že 60. popeljala med zvezde!,« je danes na 
novinarski konferenci Festivala Ljubljana v ljubljanski Mestni hiši dejal Zoran Janković, 
župan Mestne občine Ljubljana. »Hvala ekipi pod vodstvom direktorja Darka Brleka, ki zna v 
Ljubljano pripeljati največja umetniška imena, ter sponzorjem, ki prepoznavajo pomembnost 
Festivala Ljubljana za Ljubljano in tudi celotno Slovenijo.« 
 
»Prepričan sem, da nas čaka še eno nepozabno poletje,« je nadaljeval Darko Brlek, direktor 
in umetniški vodja Festivala Ljubljana. »Z veseljem in ponosom vam razkrivam jubilejni 
program z odličnimi prireditvami s področja glasbe, baleta, uprizoritvenih umetnosti in 
likovne umetnosti, ki bo potekal med 20. junijem in 13. septembrom 2012.« 
 
60. Ljubljana Festival bodo 20. junija uradno odprli Dunajski filharmoniki pod taktirko 
slovitega sira Simona Rattla.  Častni pokrovitelj koncerta je predsednik države dr. Danilo 
Türk.  
Prvi dogodek pa se bo zgodil že 30. maja s fotografsko  razstavo 60 Alenke Slavinec v 
Jakopičevem sprehajališču v parku Tivoli. Kongresni trg bo Ljubljana Festival zasedel 21. 
junija s Poletno nočjo, poklonom 50. obletnici slovenske popevke, ki je sicer tudi del 
velikega projekta Mestne občine Ljubljana Junij v Ljubljani, na katerem se bo odvila vrsta 
brezplačnih prireditev za vse generacije v izvedbi najvidnejših institucij. Prva večja 
Festivalova gledališka predstava bodo v juniju Gospoda Glembajevi beograjskega Ateljeja 
212; v glavni vlogi nastopa Boris Cavazza. Jani Golob bo krstno izvedel operno delo 
Ljubezen kapital, študentje treh ljubljanskih akademij pa baročno opero Orfej. Zaradi 
velikega zanimanja bo Ljubljana Festival gostil umetnino Marija Kogoja Črne maske. 
Poletje v Ljubljani bo ponovno popestril violinist Vadim Repin, ki bo nastopil skupaj z 
Orkestrom Slovenske filharmonije. Ta bo spremljal tudi baletno skupino Béjart Ballet iz 
Lozane ter enkratna operna solista sopranistko Invo Mula (svetovno prepoznavnost je med 
drugim doživela z glasom, ki ga je posodila divi Plavilaguni v filmu Peti element), in  
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baritonista Lea Nuccija. Med velikimi koncerti naj omenimo gostovanje skladatelja in 
pianista Michaela Nymana, ki je prispeval glasbo za nekaj večkrat nagrajenih filmov (med 
drugim Klavir), Komornega orkestra Dunajskega koncertnega združenja in Orkestra 
Mariinskega gledališča iz Sankt Peterburga, ki mu bo dirigiral njegov direktor in umetniški 
vodja Valerij Gergijev. Med lahkotnejšimi prireditvami bosta muzikal Čarovnice iz 
Eastwicka Mestnega gledališča ljubljanskega in Jesus Christ Superstar, ki nastaja v 
londonski produkciji Bronowski. Križanke bosta zagotovo na noge dvignila Vlado Kreslin, 
ki tam nastopa že enaindvajsetič, in hudičev goslač, romski violinist Roby Lakatos. 
Ljubljana Festival 2012 se končuje v septembru: njegov iztek bosta zaznamovala Hommage 
à Stravinsky, sodobni balet koreografa Edwarda Cluga, in najnovejša predstava Tomaža 
Pandurja  Medeja.  
 
»Prvi ljubljanski poletni festival se je dogajal med 4. in 13. julijem leta 1952.  Že takrat je bilo 
njegovo  vodilo izluščiti kakovost, ker zagotavlja stalnost,« je poudaril Darko Brlek. 
»Njegovo poslanstvo je bilo tudi spodbujati domačo produkcijo in institucije. Zadovoljen 
sem, da smo sklenili partnerstvo s Slovensko filharmonijo, RTV Slovenija, Slovenskim 
narodnim gledališčem Maribor, Mestnim gledališčem ljubljanskim, ki tako kot mi praznuje 
60-letnico, in SNG Opero in baletom Ljubljana, ki beleži kar 120 let delovanja. V prenovljeni 
operno-baletni hiši letos tudi gostujemo. Prav tako je naloga Festivala Ljubljana spodbujati 
mlade. Ponosni smo na projekt Mladi virtuozi, ki smo ga zaključili maja, že dvajsetič pa se 
bo spet zgodil jeseni. Do takrat vam v poletnem programu nudimo MIO2012 – Mednarodni 
orkester Maribor 2012 in MusMA, projekt Evropskega združenja festivalov EFA, ki bo v 
Ljubljano pripeljal mlade glasbene ustvarjalce iz Evrope.«   
Svojih častitljivih 60 let letos praznuje tudi EFA, katere predsednik je Darko Brlek, sam 
Festival Ljubljana pa je njen član že od leta 1977.  
 
60. Ljubljana Festival se obrača tudi k najmlajšim s štirimi brezplačnimi delavnicami, na 
katerih se bodo srečali z glasbo, baletom, likovno umetnostjo in muzikalom.  
 
»Izjemno težkim časom navkljub sem pravzaprav srečen, da nam je uspelo ohraniti enake 
cene vstopnic kot lani. Predprodaja že poteka, do 31. maja je vstopnice moč kupiti z 10-
odstotnim popustom. Do dneva prireditve bo nato na voljo precej različnih popustov, ponovno 
pa nagrajujemo odličnost šolajočih se z 80-odstotnim popustom,« je dejal Darko Brlek in 
izrazil hvaležnost vsem podpornikom.  
»Hvala ustanoviteljici Mestni občini Ljubljana in njenemu županu Zoranu Jankoviću, ki je 
ponovno sprejel častno pokroviteljstvo nad poletnim dogajanjem, saj v njem prepoznava 
nepogrešljivost pri soustvarjanju poletne živahnosti v mestnem središču, pa tudi 
prepoznavnosti in promociji Ljubljane tako v Sloveniji kot tujini.  Prav tako iskrena zahvala 
vsem sponzorjem, ki so ostali, in tistim, ki so z nami prvič. Cenim njihovo podporo kulturi, 
saj v njej prepoznavajo dodano vrednost in zavezanost skupnosti.« 
 
Glavni sponzor 60. Ljubljana Festivala je kot lani Telekom Slovenije. Sponzorji so Spar 
Slovenija, d. o. o., Zavarovalnica Tilia, d. d., Petrol, d. d., Kemofarmacija, d. d.,  
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Zavarovalnica Triglav, d. d., SKB, d. d., Kranjska investicijska družba, d. o. o., Pošta 
Slovenije, d. o. o., Pivovarna Union, d. d., Žito, d. d.  
 
Sponzorji posameznih prireditev so Generali zavarovalnica, d. d., Riko, d. o. o.,  Factor 
banka, d. d., Poslovni sistem Mercator, d. d., Krka, d. d., Javna razsvetljava, d. d., Imos, d. d., 
Geoplin, d. o. o., Plinovodi, d. o. o., Nova KBM, d. d., AloePharma, BTC, d. d.,  SRC, d. o. o., 
Interenergo, d. o. o., Kobe, d. o. o.  
Ljubljana Festival ima letos prvič glavnega medijskega sponzorja, to je Delo, d. d. Ostali 
medijski sponzorji so RTV Slovenija, Planet siol.net, Europlakat, Finance, Infonet, Tam-Tam, 
Radio 1, Pogledi, Radio Center, Radio Europa, Bolha.com, Parada plesa. Uradni prevoznik je 
z blagovno znamko BMW Avtohiša Malgaj, d. o. o., uradni železniški prevoznik so 
Slovenske železnice, letalski pa Adria Airways. Uradne penine so penine Istenič, uradna bela 
vina pa Vino Štajerska. 
 
Za vrhunski program 60. Ljubljana Festivala bo treba odšteti predvidoma dva milijona evrov. 
Program omogočajo sredstva Mestne občine Ljubljana, sponzorskimi vložki ter proda 
vstopnic in najem prostorov v Križankah.  
 
»Ekipa Festivala Ljubljana je počaščena, da je del pomembne kulturne zgodbe, ki se dogaja 
že 60. leto,« je še poudaril Darko Brlek, direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana ter 
predsednik EFA. »Veliko pozitivne energije nam dajejo prav Križanke, eno zadnjih del 
vélikega arhitekta Jožeta Plečnika, čigar 140. obletnico rojstva smo obeležili  na začetku leta.  
Nekdanji samostan nemškega viteškega reda, ki stoji na območju rimske Emone in 
srednjeveške Ljubljane, je preoblikoval po principu arhitekture Albertija, Palladija in drugih 
renesančnih arhitektov. Vabimo vas, da si ogled Križank omogočite v sklopu dejavnosti  
Turizma Ljubljana (www.visitljubljana.si).« 
 
Festival Ljubljana je ob obletnici prenovil spletno stran www.ljubljanafestival.si, ki omogoča 
tudi nakup vstopnic, dejaven pa je tudi na socialnih omrežjih.  
 
 
Dodatne informacije:  
 
Hermina Kovačič 
hermina.kovacic@ljubljanafestival.si 
 
Tanja Wondra 
tanja.wondra@ljubljanafestival.si 
 
Tel.: 01/241 60 24 
 
www.ljubljanafestival.si  
 
 


