JAVNI RAZPISI 2006 - rezultati
Javni razpis za izbiro umetniških in doživljajskih programov na javnih
površinah MOL ob in na reki Ljubljanici, ki jih bo financiral Zavod za
turizem Ljubljana v letu 2006
Za razpisana sredstva v višini 25.000.000 SIT je prispelo 45 vlog za projekte v
skupni vrednosti čez 140.000.000 SIT. Komisiji je predlagala financiranje naslednjih
projektov:
1. Z PLAVAJOČE GLEDALIŠČE –Goljufivi peki
2. Z LAVAJOČE GLEDALIŠČE – Borbe čolnarjev
3. MINI TEATER – Lj. zgodovinska pot V.
4. MINI TEATER - Zmajčki pomagajčki
5. DČS ŠPICA – Dan na Špici
6. JANEZ PIRC – V objemu Ljubljanice
7. SEZAM – Streha nad Ljubljanico
8. KUD AGLI- 10 x učenci GŠ
9. KUD AGLI – 10 x študenti AG
10.KUD AGLI – 5 x klavirski duhec Jošti
11.KUD AGLI – 3 x Putrovke
12. KUD AGLI – Rdeča zarja ……
13. KUD AGLI – 8 x Beli lan se sliši….
14. ATELJE 2050 – Galerija glasbe
15. STUDIO MOZAIK – 20 x živi kip Jože Plečnik
16. STUDIO MOZAIK – 10 x Urška in Povodni mož
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OBRAZLOŽITEV /OPIS DOŽIVLJAJSKIH PROGRAMOV

Ad 1: Goljufivi peki: Pet predstav, ki temeljijo na etnološki dediščini. S
Čevljarskega mostu bodo ob nedeljah obudili stari običaj namakanja goljufivih
pekov.
Ad 2. Borbe čolnarjev: Ena prireditev 26.08.2006 na Ljubljanici med Brvjo in
Tromostovjem, oživljanje starih običajev….
Ad 3. Ljubljanska zgodovinska pot V. : Ljubljanski meščani in prihod novih
prevoznih sredstev, predstavitve življenja v Ljubljani iz prve polovice 20. stoletja.
Sprehod kustumiranih skupin meščanov, kočija, veliko kolo , fičo… od julija do
septembra trikrat tedensko.
Ad 4. Zmajčki pomagajčki : animatorji, oblečeni v zmajčke, pomagajo meščanom
in turistom v okolici tržnice in po Stari Ljubljani ob petkih in sobotah od junija do
septembra.
Ad 5. Dan na Špici: 2.september – predstava Jurija Součka Kerjavel in
hudomušno tekmovanje čolnarjev in splavarjev za ruto Krakovčanke.
Ad 6. V objemu Ljubljanice: na različnih lokacijah ob Ljubljanici skupno 28
gledaliških predstav, koncertov klasične in etno glasbe, otroških predstav, opere
Seviljski brivec….- od junija do septembra.

Ad 7. Streha nad Ljubljanico: umetniška instalacija, mreža iz raznobarvnih vrvi,
na katere so pripeti otroški predmeti in izdelki otrok – med Čevljarskim in
Šentjakobskim mostom, 9. 09.06
Ad 8. Nastopi solistov in manjših komornih sestavov učencev glasbenih šol –
10 nastopov: različne lokacije (paviljon v parku Zvezda, Plečnikove stopnice v
Trnovem, Čevljarski most…)
Ad 9. Nastopi solistov, študentov Akademije za glasbo – 10 nastopov: izvajajo
slovensko avtorsko glasbo in priredbe ljudskih pesmi –različne lokacije ((paviljon v
parku Zvezda, Plečnikove stopnice v Trnovem, Čevljarski most…)
Ad 10. Klavirski duhec Jošt – 5 predstav: glasbena pravljica z otroškimi
delavnicami ob sobotah dopoldne ob Ljubljanici
Ad 11. Koncert skupine Putravke – 3 nastopi: koncert street banda, ki izvaja vse
od rocka do etna, kroži po starem mestnem jedru kot poulični band.
Ad 12. Rdeča zarja, ujeta v bregove Ljubljanice: slikarka Jerca Šantej bo
razstavljala tudi do
10 m velika platna na betonskih brežinah reke Ljubljanice od julija dalje.
Ad 13: Beli lan se sliši iz zelene vode – 8 nastopov: nastop vokalne skupine Lan
iz Metlike na ladjici ob nedeljskih dopoldnevih.
Ad 14: Galerija glasbe: izvedba in promocija glasbenih ustvarjalcev, ki ustvarjajo
glasbo s pomočjo sodobne audio opreme, glasbeni in vizualni performansi mladih
avtorjev na Špici 15., 16. in 17. junija.
Ad 15: Živi kip arhitekta Jožeta Plečnika – 20 nastopov: postavitev živega kipa
pred Mestno hišo.
Ad 16: Glasbeno plesna predstava Urška in Povodni mož – 10 nastopov:
glasbeno- plesna predstava na Dvornem trgu od junija do septembra.

