
              
 

SPOROČILO ZA JAVNOST 

Ljubljana, 13. septembra 2012 

 

Jubilejni Ljubljana Festival 2012  se končuje danes zvečer z razprodano Medejo v režiji 

Tomaža Pandurja. V skoraj treh mesecih in pol se je zvrstilo okrog 90 različnih prireditev, 

ki jih je videlo približno 50.000 obiskovalcev. Na 60. ljubljanskem poletnem festivalu, ki je 

stal 2.200.000 evrov, je sodelovalo prek 3000 umetnikov iz 50 držav. Festival Ljubljana pa 

ne odhaja na dopust. V prihodnjih mesecih pripravlja Atelje za mlade direktorje festivalov 

in 20. izvedbo Mladih virtuozov, razpisal pa je tudi natečaja za skladbi, ki bosta izvedeni v 

okviru 27. Slovenskih glasbenih dnevov oziroma v okviru projekta MusMA.  

 

»60. ljubljanski poletni festival smo z razstavo fotografij Alenke Slavinec v parku Tivoli 

začeli ţe konec maja in ga z Medejo Tomaţa Pandurja zaključujemo sredi septembra. Izvedli 

smo vse načrtovane prireditve, skupno okrog 90, na katerih je nastopalo prek 3300 vrhunskih 

umetnikov  iz pribliţno 50 drţav. Ljubljana Festival 2012 je obiskalo pribliţno 50.000 ljudi,« 

je na današnji novinarski konferenci v Viteški dvorani Kriţank ob zaključku Ljubljana 

Festivala 2012 povedal Darko Brlek, direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana ter 

predsednik Evropskega zdruţenja festivalov. »Program letošnjega poletnega dogajanja je stal 

2.200.000 evrov. Mestna občina Ljubljana je za program prispevala 600.000 evrov – MOL 

sicer pokriva tudi plače zaposlenih in nekatere materialne stroške – in ministrstvo za kulturo 

33.600 evrov. Izkupiček od prodanih vstopnic znaša 540.000 evrov. Izjemno nas veseli, da so 

bili kljub teţkim časom sponzorji in donatorji pripravljeni podpreti naš festival. Znesek 

sponzorskih in donatorskih sredstev je 970.000 evrov.« 

 

Bogat in pester program Ljubljana Festivala 2012 je vseboval zveneča imena, kot so Dunajski 

filharmoniki in dirigent sir Simon Rattle, violinist Vadim Repin, skladatelj in pianist Michael 

Nyman, Béjart Ballet iz Lozane in dirigent Luis Gorelik, violinist Roby Lakatos, pianist 

Ramin Bahrami, umetniki z londonskega West Enda, ki so za Ljubljano pripravili muzikal 

Jesus Christ Superstar, sopranistka Inva Mula, baritonist Leo Nucci, Orkester Mariinskega 

gledališča iz Sankt Peterburga in dirigent Valerij Gergijev, koreograf in plesalec Edward Clug 

ter reţiser Tomaţ Pandur. Ponosni smo, da smo pripravili krstno izvedbo slovenske opere 

Ljubezen kapital in občinstvu ponovno omogočili ogled Kogojeve mojstrovine Črne maske. 

Prav tako smo ponovno osvojili Kongresni trg – tokrat s poklonom 50. obletnici Slovenske 

popevke.  

 

»Festival Ljubljana daje poseben poudarek sodelovanju z domačimi umetniki in institucijami. 

Veliko smo sodelovali s Slovensko filharmonijo in RTV Slovenija, gostili SNG Maribor, z 

SNG Opera in balet Ljubljana praznovali njihovo 120-letnico obstoja, z Mestnim gledališčem 

ljubljanskim pa 60-letnico,« je poudaril Darko Brlek. Festival Ljubljana tudi daje pomemben 

poudarek sodelovanju z umetniki mlajših generacij ter podpori in promociji njihove 

ustvarjalnosti. Tretje leto je sodeloval v projektu Evropskega zdruţenja festivalov MusMA – 

tokrat ne le z izborom sodelujoče skladbe, pač pa tudi gostovanjem projekta v Ljubljani. Prav 

tako je gostil Mednarodni orkester Maribor 2012  in Akademijo Branimirja Slokarja, ki sta v 

Ljubljano pripeljala 350 mladih glasbenikov iz 36 drţav. Na 60. ljubljanskem poletnem 

festivalu se je predstavila koreografinja in plesalka Kjara Starič, študentje treh ljubljanskih  

 



              
 

umetniških akademij so izvedli opero Orfej,  Ansambel Gaudeamus in Ansambel za sodobno 

glasbo MD7 sta praznovala 10. obletnico delovanja, predstavil se je Mladinski pihalni 

orkester Zveze slovenskih godb,  Nina Prešiček pa je izvedla klavirski maraton, ki je trajal kar 

12 ur, posvečen pa je bil stoti obletnici rojstva Johna Cagea.  

Festival Ljubljana je z razstavo Koncert z dobrodelnimi  toni opozoril tudi na vključenost 

oseb z duševnimi motnjami in njihovimi zapleti v sodobno druţbo.  

 

»Tudi v prihodnje bo Festival Ljubljana usmerjen v podporo ustvarjalnosti mladih,« je 

napovedal Darko Brlek. »Prav tako ţelimo še naprej pozorno spremljati stanje duha sodobne 

druţbe in biti občutljivi na spremembe. Festivali se lahko najhitreje odzovemo nanje. Tudi v 

prihodnje ne bomo neobčutljivi, še bolj bomo pozorni na dostopnost našega programa 

različnim druţbenim slojem.« 

Glede prihodnjega festivala je direktor in umetniški vodja Festivala Ljubljana napovedal 

vrhunske ansamble ter obeleţitev vsaj dveh pomembnih obletnic: 200. obletnico rojstva 

Richarda Wagnerja in Giuseppeja Verdija.  

 

Ţe oktobra pa Festival Ljubljana gosti projekt Evropskega zdruţenja festivalov Atelje za 

mlade direktorje festivalov.  Med 14. in 21. oktobrom bo v Ljubljani potekal 5. Atelje, ki bo 

zdruţil dve generaciji direktorjev festivalov: svoje izkušnje in poglede na prihodnost bo 

izmenjalo 35 nadarjenih mladih direktorjev festivalov iz 14 drţav in 9 uglednih direktorjev z 

vsega sveta. Udeleţenci se bodo pridruţili mreţi alumnov Ateljeja, ki jo sestavlja 140 vodij 

festivalov iz 38 drţav. Atelje za mlade direktorje festivalov bo potekal pod geslom »Resnična 

vloga festivala je pomagati umetnikom, da si upajo izvajati nove projekte«, osrednjo 

pozornost pa bo namenil umetniškim vidikom vodenja festivalov.  

 

Med 22. oktobrom in 6. marcem bo potekal ţe 20. mednarodni glasbeni ciklus Mladi virtuozi.  

»Na šestih koncertih bodo v sezoni 2012/2013 nastopili nagrajenci drţavnih in mednarodnih 

tekmovanj  iz Slovenije in Italije.  Jesenski del sezone bo posvečen komorni glasbi, zimsko-

pomladni ciklus pa bo gostil prvonagrajenke letošnjega drţavnega tekmovanja mladih 

glasbenikov Slovenije:  violinistko Petro Kovačič, violistko Geo Pantner Volfand in 

violončelistko Katjo Meljnikov. Prvi koncert bo posvečen 40. obletnici pedagoškega dela 

violinista Tomaţa Lorenza, na komornih večerih pa bodo nastopili študentje iz  njegovega 

razreda komorne igre, zbrani v ansamblih Trio Gud, Trio Amarilis, Trio AG in Trio 

Barcarola. Kvintet Anemos je edini letošnji gostujoči ansambel, sicer tudi dobitnik prve 

nagrade na mednarodnem tekmovanju Svirel v slovenskem Štanjelu.  Ţe tradicionalno so 

koncerti v Viteški dvorani Plečnikovih Kriţank brezplačni. Vabljeni na praznovanje,« je na 

današnji novinarski konferenci predstavila projekt Mladih virtuozov Veronika Brvar, vodja 

programske sluţbe Festivala Ljubljana.  

 

Hkrati je predstavila še dva natečaja za novi skladi, ki ju razpisuje Festival Ljubljana. Prvi je 

posvečen skladbi za rog in ansambel, ki bo izvedena na 28. festivalu  Slovenski glasbeni 

dnevi. Drugi natečaj je razpisan za skladbo za malo, 12-člansko pevsko skupino v zasedbi 

sopran, alt, tenor, bas, ki  bo predstavljala Festival Ljubljana v okviru mednarodnega projekta 

MusMA.  Podrobnejše informacije so navedene na: www.ljubljanafestival.si.  

 

 

http://www.ljubljanafestival.s/


              
 

Darko Brlek je ob zaključku novinarske konference še predstavil posebno brošuro in DVD, ki 

ju je Evropsko zdruţenje festivalov izdalo ob svoji 60-letnici obstoja. Nastalo je leta 1952 v 

Ţenevi, danes je edinstvena organizacija, ki povezuje kar 111 festivalov, festivalskih zdruţenj 

in kulturnih organizacij iz 42 drţav. Festival Ljubljana je njen član od leta 1977, Darko Brlek 

pa njen predsednik.   

 

»Na koncu bi se rad za podporo zahvalil ţupanu Zoranu Jankoviću in Mestni občini 

Ljubljana, predsedniku drţave dr. Danilu Türku, sponzorjem in donatorjem, partnerjem, 

obiskovalkam in obiskovalcem ter vam, spoštovane predstavnice in predstavniki medijev.  

Cenimo vašo podporo v tem času, ki nam vsem predstavlja velik izziv v tem, kako stati in 

obstati, kaj početi zdaj in kaj načrtovati za prihodnost. Hvala, da ste bili z nami tudi v 60. 

Festivalovem poletju,« je še dejal Darko Brlek. 

 

 

Dodatne informacije:  

 

Hermina Kovačič 

hermina.kovacic@ljubljanafestival.si 

 

Tanja Wondra 

tanja.wondra@ljubljanafestival.si 

 

Tel.: 01/241 60 24 

www.ljubljanafestival.si  

www.facebook.com/LjubljanaFestival  

___________________________________________________________________________ 

 

Sponzorji Medeje: Zavarovalnica Tilia, d. d., Geoplin, d. o. o., Plinovodi, d. o. o., Spar 

Slovenija, d. o. o.; medijski sponzor: Delo, d. d. 

Glavni sponzor 60. Ljubljana Festivala: Telekom Slovenije, d. d.  

Sponzorji:  Spar Slovenija, d. o. o., Zavarovalnica Tilia, d. d., Petrol, d. d., Kemofarmacija, d. 

d., Zavarovalnica Triglav, d. d., SKB, d. d., Kranjska investicijska druţba, d. o. o., Pošta 

Slovenije, d. o. o., Pivovarna Union, d. d., Ţito, d. d.  

Sponzorji posameznih prireditev: 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.  

Glavni medijski sponzor: Delo, d. d.  

Medijski sponzorji: 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 ţelezniški 

prevoznik: Slovenske ţeleznice; uradni letalski prevoznik: Adria Airways; medijski sponzor v 

gibanju: Media bus, d. o. o.  

Uradne penine: penine Istenič; uradna bela vina: Vino Štajerska. 

Partnerji Ljubljana Festivala: Slovenska filharmonija, RTV Slovenija, SNG Opera in balet 

Ljubljana, SNG Maribor, Mestno gledališče ljubljansko    
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