Kongresni trg
V LJUBLJANI

Festival JUNIJ v Ljubljani letos praznuje 10. obletnico in vas
ponovno vabi v središče Ljubljane, na Kongresni trg, kjer boste
lahko uživali v vrhunskih umetniških stvaritvah s področij
plesa, gledališča in glasbe. Dopoldanski in popoldanski dogodki
so namenjeni otroškim prireditvam, večeri pa vrhunskim
umetniškim stvaritvam.

Ob 10. obletnici bomo ponovno ponudili ta veličasten balet,
tokrat na Kongresnem trgu v izvedbi plesalcev Opere in baleta
SNG Maribor. Pridružila pa se jima bosta tudi vrhunska ruska
solista, Anastazija Matvijenko, prvakinja Mariinskega teatra, in
Ernest Latipov, prvak Mihajlovskega teatra.

Festival bo trajal 14 dni in bo ponudil več kot 30 doživetij, med
drugim 6 tematskih dni: Baletni dan, Dan za rock (dobrodelni
dogodki), Dan za ples, Impro dan, Cirkuški dan in Praznik
glasbe.

Ljubljana – Unescovo mesto literature in članica Unescove
mreže kreativnih mest bo ves čas trajanja festivala v parku
Zvezda vabila v Knjižnico pod krošnjami, kjer vse zaljubljence
v knjigo pričakujemo na dogodkih, ki bodo povezovali knjigo in
umetnost.

Vsi dogodki so brezplačni.
Festival Junij v Ljubljani je bil prvič izveden na Prešernovem
trgu leta 2009. Uvodna baletna predstava Labodje jezero Petra
Iljiča Čajkovskega, v izvedbi SNG Opere in baleta Ljubljana, je
požela veliko navdušenje.
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8.−21. 6. 2018

Pridružujemo si pravico do sprememb v programu. Več informacij o morebitnih
spremembah vam bomo posredovali v Turistično informacijskem centru Ljubljana
po telefonu: 01/ 306 12 15. Za dodatna vprašanja smo vam na voljo tudi na e-poštem
naslovu junij@ljubljana.si.
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Za promocijo festivala,
programskih vsebin in
kulture smo v Mestni občini
Ljubljana izdelali aplikacijo
znotraj platforme Facebook –
pogovornega robota (chatbot).
Z vami se bo pogovarjala
gospodična KUL, dekle, ki
obožuje kulturo in verjame,
da živi v najlepšem mestu na
svetu.
Gospodična KUL (avatarka
znotraj FB aplikacije) bo
poskrbela, da ne boste
nikoli zamudili pomembnih
kulturnih vsebin. Za klepet v
FB Messengerju bo na voljo
vse dni in ure v času trajanja
festivala, pripravljena,
da najhitreje odgovori na
vprašanja, povezana s
festivalom.

Program

Kongresni trg

SPOZNAJTE
GOSPODIČNO

KUL
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Petek, 8. junij 2018, ob 21.00
Brezčasna baletna mojstrovina Labodje jezero je še danes
ena najpriljubljenejših stvaritev v zvrsti klasičnega baleta,
ki z odrsko čarovnijo povezuje starejše in mlajše generacije.
Pravljično pripoved o princesi Odette, ki se zaradi uroka
zlobnega čarovnika Rothbarta spremeni v prelepega
laboda, je za sanktpeterburški Cesarski balet ustvaril

LABODJE
JEZERO

eden najvidnejših skladateljev ruske romantike Peter Iljič
Čajkovski. Navdih za baletno upodobitev romantičnega
hrepenenja in ljubezni je bila tragična usoda bavarskega
kralja Ludwiga II. Njegov zaščitni znak naj bi bil prav beli
labod, njegova sanjaška narava in senzibilnost pa sta zajeti
v značaju mladega in nestanovitnega princa Siegfrieda.
Sodobna produkcija mariborskega Baleta postavlja v
ospredje temo razdvojenosti: labodja princesa Odette in
Rothbartova hčerka Odile, beli in črni labod.

Pravljični balet v štirih dejanjih
Glasba: Peter Iljič Čajkovski
Libreto: Vladimir Begičev, Vasilij Geltser, Modest Čajkovski
Koreografija: Valerij Kovtun, po Mariusu Petipaju in Levu Ivanovu
Scenografija in kostumografija: Marija Levicka
Oblikovalec luči: Tomaž Premzl

(Predstava ima odmor med drugim in tretjim dejanjem.)

Asistentki koreografa: Alenka Ribič, Irena Pasarić
Produkcija: Opera in balet Slovensko narodno gledališče Maribor
in Imago Sloveniae - Podoba Slovenije

OTVORITEV
10. FESTIVALA JUNIJ V LJUBLJANI
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Sobota 9.6.
Dan za rock
Zveze
prijateljev
mladine
Slovenije,
dobrodelni
dogodki

10.00-13.00 Glasbeni in plesni dogodki na odru
10.00-12.30 Rock vasica z rock ustvarjalnicami
in 15.00-17.00
20.00 8energy, glasbena skupina
21.00 Otroci za otroke, koncert, Rock mulčki z
znanimi glasbeniki: Grega Skočir (Big Foot Mama),
Klemen Klemen, Neisha, Tina Marinšek, Tinkara
Kovač, Orlek, Hamo & Tribute 2 Love, Dan D, MRFY,
Koala Voice in BO! ter otroci iz Zavoda za gluhe in
naglušne Ljubljana.

Nedelja 10.6.

12.00 Rock akademija, koncert,
Pionirski dom – Center za kulturo mladih
17.00 Lena in Lenart, mini koncert s forami, 4+,
Pionirski dom – Center za kulturo mladih
21.00 Ko zaprem oči – slovenski film skozi glasbo,
koncert, Slovenska filharmonija

Ponedeljek 11.6.

10.00 in 17.00 Kakec – Kakčeve dogodivščine, predstava za
otroke, 2+, Mini teater
21.00 Tobija Hudnik in Oskar Longyka, Janez
Krevel, Miha Gantar, Matjaž Skaza koncert
benda Berlejbej, paviljon v parku Zvezda

Torek 12.6.

10.00 Metuljček in Metuljčica, predstava za otroke,
2+, DLU – Gledališče Labirint
21.00 Rent, mjuzikel, Mestno gledališče
ljubljansko

Sreda 13.6.

Četrtek 14.6.
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10.00 in 17.00 O belem mucku, ki je bil čisto črn, predstava
za otroke, 2+, Hiša otrok in umetnosti
21.00 Jubilejni otvoritveni koncert 30.
Mednarodnega festivala Imago
Sloveniae in Poletja v stari Ljubljani: Državni
ansambel Ruski kozaki (Rusija)
10.00 in 17.00 Ti loviš!, predstava za otroke, 2+, Lutkovno
gledališče Ljubljana
21.00 Visionist (VB) & Pedro Maia (PT), koncert
elektronske glasbe, MOTA

Petek 15.6. 10.00 in 17.00 Juri Muri v Afriki pleše, predstava za otroke,
5+, Plesni teater Ljubljana
18.00 Dancers Without Answers, plesna
intervencija, severna stran Kongresnega trga,
DUM – DRUŠTVO UMETNIKOV
21.00 Set and Reset/Ponastavitev,
plesna predstava, EnKnapGroup in Trisha
Brown Dance Company
22.00 Chorus, plesna predstava,
CUK – Kino Šiška in Exodos Ljubljana

Dan za ples

Sobota 16.6.

10.00 Zabobnaj in zapoj, glasbena predstava za
otroke in družine, Slovenski tolkalni projekt
17.00 Ovbe, Kekec, ujma gre!,
lutke za staro in mlado, Rozinteater
21.00 Rossini cards, baletna predstava,
HNG Ivana Pl. Zajca Reka

Nedelja 17.6.

10.00 Predstava MIŠ – Mala impro šola:
dolgometražec Šolska scena
18.00 ŠILA – Šolska impro liga: VELIKI ŠILA FINALE
20.30 Impro liga: IMPRO LIGA ALL STARS 2018,
predstava improvizacijskega gledališča

Impro dan

Ponedeljek 18.6.
Cirkuški dan
Zavod Bufeto

Torek 19.6.
Baletni dan

10.00 Rdeča kapica, lutkovno-cirkuška predstava
11.00-13.00 Cirkus za vse!, cirkuške delavnice in nastopi
mladih cirkuških navdušencev
16.00-20.00 Omare stare šare, delavnice in kratki nastopi
v parku Zvezda in na odru
21.00 Lurrak, cirkuška predstava, skupina Lurrak
Antzerkia iz Španije
10.00 Jutro z ljubljanskim baletom, v SNG Opera in
balet Ljubljana
20.00 Baletni koncert, SNG Opera in balet
Ljubljana, v SNG Opera in balet Ljubljana
(Brezplačne vstopnice na voljo na blagajni SNG Opera in
balet Ljubljana od 8.6. dalje.)

Četrtek 21.6.

Praznik glasbe / celodnevni dogodki,
Fête de la musique, živa glasba na ulicah,
mostovih in trgih, na različnih lokacijah po
mestu, SIGIC – Slovenski glasbenoinformacijski center
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PROGRAM PODROBNEJE

10.6.

9.6. Sobota

12.00

DAN ZA ROCK
Zveze prijateljev mladine
Slovenije, dobrodelni dogodki

10.00

10.00–12.30/15.00–17.00

Z roko v roki, igrana pravljica
za otroke, produkcija Gledališče
mladih

Rock vasica,
rock ustvarjalnica, raznovrstne
likovne in ustvarjalne aktivnosti:

10.40

rock nakit, delavnica
izdelovanja zapestnic, ogrlic
in brošk,

Plesna pravljica, plesna šola
EL 1

11.20
Rock and roll, plesna šola
Plesno mesto

11.40
Glasbeni izziv, pevski nastopi
mladih talentov

20.00
8energy, glasbena skupina

21.00
Otroci za otroke, koncert,
Rock mulčki z znanimi
glasbeniki:
Grega Skočir (Big Foot Mama),
Klemen Klemen, Neisha, Tina
Marinšek, Tinkara Kovač, Orlek,
Hamo & Tribute 2 Love, Dan D,
MRFY, Koala Voice in BO!,
na odru pa se jim bodo
pridružili tudi otroci iz Zavoda
za gluhe in naglušne Ljubljana.
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V PARKU ZVEZDA

rock preobrazba, otroški
tatooji, poslikava obraza,
eksperimentalnica, delavnica
enostavnih poskusov,
športni izzivi, slackline,
poligon, enominutni izzivi,
kotiček družabnih iger,
rocker, ne jezi se! …,
fotokotiček, slikanje z rock
propsi,
rock glasbetalnica,
otroci in mladi bodo lahko
zaigrali na kitaro in bobne,
izdelava manjših preprostih
glasbil.

11.6. Ponedeljek

Nedelja

Rock akademija, koncert,
produkcija Pionirski dom–
Center za kulturo mladih,
v paviljonu v parku Zvezda;
učenci, ki obiskujejo glasbene
delavnice, nam bodo predstavili
avtorske skladbe in priredbe.

17.00
Lena in Lenart, mini koncert s
forami, 4+,
produkcija Pionirski dom –
Center za kulturo mladih,
v paviljonu v parku Zvezda;
na koncertu bomo spoznali
brata in sestro, Leno in Lenarta,
vsakega s svojimi vprašanji,
težavami in rešitvami, ki jih
izmenično podajata v obliki
zanimivih razmišljanj, interakcij
s publiko in žanrsko raznolikih
songov, od bluesa, rapa,
countrya, punka in še česa.

10.00 in 17.00
Kakec – Kakčeve
dogodivščine, predstava
za otroke, 2+, produkcija
Miniteater;
po Kakčevih dogodivščinah
(Zgodbi o kakcu) nas popeljeta
dr. Ek in dž. Ekica, ki temo
kakca in kakanja skupaj z otroki
obravnavata zelo natančno in z
brezmejnim humorjem.

21.00
Tobija Hudnik in
Oskar Longyka,
štipendista Mestne občine
Ljubljana ter Janez Krevel,
Miha Gantar, Matjaž Skaza se
predstavljajo z avtorsko
glasbo. Mladostni bend
Berlejbej z veliko svežine, ki v
svojem umetniškem izrazu išče
predvsem lepoto.

21.00
Ko zaprem oči – slovenski film
skozi glasbo, koncert,
produkcija Slovenska
filharmonija; koncert Orkestra
Slovenske filharmonije bo
posvečen antologiji slovenske
filmske glasbe od šestdesetih
let prejšnjega stoletja do danes
(iz filmov Vesna, Ne čakaj na
maj, Na svoji zemlji, Ples v dežju,
Ko pride lev, Zgodba, ki je ni,
Sreča na vrvici, Ko zaprem oči,
Pod njenim oknom, Ekspres,
Ekspres, Cvetje v jeseni …).
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12.6. Torek
10.00
Metuljček in Metuljčica,
predstava za otroke, 2+,
produkcija Društvo lutkovnih
ustvarjalcev Ljubljana,
v parku Zvezda;
Metuljček in Metuljčica je topla
zgodba o ljubezni in nesebični
pomoči, o moči prijateljstva in
priznavanju lastnih zmot.

21.00
Rent, mjuzikel,
produkcija Mestno gledališče
ljubljansko;
broadwayski mjuzikel
Jonathana Larsona je
posodobljena različica slovite
opere Giacoma Puccinija La
Boheme;
zgodba o skupini mladih in
med seboj tesno povezanih
umetnikov, ki kljub revščini in
bolezni ostajajo zvesti svojim
ustvarjalnim načelom in
boemskemu načinu življenja,
sporoča, da ljubezen premaga
vse ovire, najpomembnejši dan
v življenju pa je današnji ...
(Predstava ima odmor med 2. in
3. dejanjem.)
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13.6.

Sreda

10.00 in 17.00
O belem mucku, ki je bil
čisto črn,
predstava za otroke, 2+,
produkcija Lutkovno gledališče
FRU-FRU in Hiša otrok in
umetnosti,
v parku Zvezda;
predstava nagovarja najmlajše
in jih na igriv in humoren način
uči strpnosti in razumevanja
drugačnosti ter spodbuja k
medsebojnemu spoštovanju,
sprejemanju raznolikosti in
odprti harmonični družbi.

14.6.

Četrtek

10.00 in 17.00
Ti loviš!,
predstava za otroke, 2+,
produkcija Lutkovno gledališče
Ljubljana;
veseloigra s tekom in petjem,
glasbeno navdušujoča, igriva in
dinamična predstava za
najmlajše, na preprosto
sestavljivem odru z lesenimi
lutkami in rekviziti se bo pred
gledalci odvila napeta in prav
do konca zanimiva tekma med
sosedoma, ki postaneta
prijatelja.

21.00
Otvoritveni koncert 30. Mednarodnega festivala Imago
Sloveniae in Poletja v stari
Ljubljani: Državni ansambel
Ruski kozaki (Rusija);
pravi umetniški vpogled v tradicionalne kulturne in življenjske
vzorce kozakov, z živopisnimi
oblačili, vedrino petja in nezadržno plesnostjo, ki predstavlja
dediščino številnih “kozaških”
ruskih pokrajin. Ansambel je
znan in cenjen po vsem svetu.

21.00
Visionist (VB) & Pedro
Maia (PT), koncert,
produkcija MoTA & Festival
SONICA;
eksperimentalni skladatelj in
producent Louis Carnell aka
Visionist se predstavlja s tretjim
albumom Value, izdanim pri
založbi Big Dada; Visionist
razkraja vse žanrske omejitve
in prehaja med hiphopom,
dubstepom, r&bjem in
footworkom, v živo ga spremlja
portugalski vizualni umetnik
Pedro Maia s prepoznavnimi
vizualijami, ki temeljijo na
analognem filmu.
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15.6.

16.6.

Petek

DAN ZA PLES
10.00 in 17.00

21.00

Juri Muri v Afriki pleše,
po zgodbi Toneta Pavčka,
plesno-glasbeno-gledališka
predstava za otroke, 5+,
produkcija Plesni teater
Ljubljana;
s pomočjo afriških ritmov,
glasbe v živo, lutk nenavadnih
velikosti in veliko plesa vam
bomo predstavili zemljepis,
barve in razlike na tem svetu.

Set and Reset/Ponastavitev,
produkcija EnKnapGroup in
Trisha Brown Dance Company;
plesni večer, v katerem se
vračajo v obdobje sodobnega
plesa iz osemdesetih let in
ponovno osmišljajo eno najbolj
markantnih del, ki je
pomembno oblikovalo sodobni
ples.

18.00

Chorus, plesna predstava,
avtorji in plesalci Žigan
Krajnčan, Gašper Kunšek,
Jan Krmelj,
glasbena spremljava
multiinštrumentalist Kristijan
Krajnčan,
produkcija Exodos Ljubljana
in Center urbane kulture Kino
Šiška;
na velikem odru bo gostoval
Chorus z eno najodmevnejših
plesnih predstav predstavnikov mlajše generacije, ki že od
premiere navdušuje občinstvo
in kritike.

Dancers Without Answers,
plesna intervencija,
ideja Mateja Bučar,
nastopajo Katja Legin,
Maja Kalafatić, Mateja Bučar,
produkcija DUM,
severna stran Kongresnega
trga;
Dancers Without Answers želi
biti majhna koreografska
parafraza na temo, kako se
turist današnjega časa
organizirano predaja našemu
mestnemu prostoru.
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22.00

Sobota

10.00

21.00

Zabobnaj in zapoj,
glasbena predstava za otroke in
družine,
sodelujejo: Zbor Slovenske
filharmonije, Filharmonični
tolkalni ansambel, Slovenski
tolkalni projekt, Sašo Vrabič,
produkcija Slovenski tolkalni
projekt;
prisluhnili boste množici
tolkal, med katerimi sta tudi
klopotec in vedra, posebni gost
beatboxer Sašo Vrabič vabi na
predstavitev nevidnih bobnov;
družinski program, ki ga ne gre
zamuditi …

Rossini cards,
baletna predstava,
produkcija Hrvaško narodno
gledališče Ivana pl. Zajca Reka;
Rossini cards je baletna
predstava, ki je navdušila kritiko
in publiko v Evropi in Severni
Ameriki;
ponuja prizore iz vzporednih
življenj, prehode iz dramatičnih
v komične zaplete,
nepričakovane povezave, ki se
prelivajo med erotičnostjo,
nečimrnostjo in ironijo …

17.00
Ovbe, Kekec, ujma gre!,
lutke za staro in mlado,
produkcija Rozinteater;
predstava, ki je narejena po prvi
Kekčevi prigodi, ki jo je Josip
Vandot opisal v knjigi Kekec
na hudi poti, želi razveseljevati
otroke in odrasle, poudarja
dobroto pred sebičnostjo;
prisluhnili boste izvirnim
pesmim v nekoliko posodobljeni
Kekčevi maniri.
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17.6.

IMPRO DAN

CIRKUŠKI DAN

produkcija Društvo za
kulturo in izobraževanje IMPRO

produkcija Zavod
Bufeto

10.00

20.30

Predstava MIŠ – Mala impro
šola: dolgometražec Šolska
scena;
osnovnošolci improvizatorji
bodo pripravili impro predstavo
na temo dogajanja na šoli,
videli bomo različne, že
nekoliko stereotipizirane like, ki
jih najdemo na vseh osnovnih
šolah, ki pa se bodo znašli v
novih, nestereotipnih prigodah.

Impro liga: IMPRO LIGA ALL
STARS 2018,
predstava improvizacijskega
gledališča;
veliki spopad med najboljšimi
posameznicami in posamezniki
Impro lige v sezoni 2017/2018,
strokovna javnost je izmed več
kot 70 nastopajočih izglasovala
tri najboljše posameznike in tri
najboljše posameznice ter 6
najboljših novincev in novink –
to zvezdniško zasedbo bomo
med seboj enakovredno
pomešali, sestavili dve ALL
STARS ekipi in vam pripravili še
spopad med njima, obeta se
nam večer smeha in
navdušujočih ustvarjalnih idej.

18.00
ŠILA – Šolska impro liga: VELIKI ŠILA FINALE;
več kot 300 šilarjev in šilark na
srednjih šolah in v mladinskih
centrih zaključuje že 21. sezono
ŠILE – Šolske impro lige, letos
se je v njej pomerilo 18 ekip za
veliki ŠILA pokal in odločitev
o zmagovalni ekipi mladinskih
gledaliških improvizatorjev bo
tudi v vaših rokah.
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18.6. Ponedeljek

Nedelja

10.00

16.00–20.00

Rdeča kapica,
predstava za otroke,
produkcija Lutkovno gledališče
Maribor in Zavod Bufeto;
Jera Ivanc je avtorica besedila,
ki je precej drugačno od
originala, v predstavi se
prepletejo elementi lutkovnega
gledališča in cirkusa.

Omare stare šare,
kolektiv Tretja roka,
v parku Zvezda;
delavnice in kratki nastopi za
otroke in družine

11.00–13.00
Cirkus za vse!,
izvajata Združenje Cirkokrog,
Društvo Skala;
cirkuške delavnice in nastopi
mladih cirkuških navdušencev
za otroke in družine.

21.00
Lurrak,
cirkuška predstava,
skupina Lurrak Antzerkia iz
Španije;
štirje akrobati, štirje nori
glasbeniki in zelo (za)resen
klovn predstavijo spektakularno in navdušujočo zgodbo
z izvirno živo glasbo, vrhunska
cirkuška predstava pa obljublja
obilico humorja brez jezikovnih
ali družbenih meja.
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produkcija SIGIC- Slovenski glasbenoinformacijski center

19.6.

Torek

BALETNI DAN
10.00
Jutro z ljubljanskim baletom v SNG Opera in balet
Ljubljana omogoča vpogled v
vsakodnevno delo baletnega
ansambla in vam razkriva tisto,
kar sicer ostaja očem skrito.

20.00
Baletni koncert,
produkcija SNG Opera in balet
Ljubljana, v SNG Opera in balet
Ljubljana
(Brezplačne vstopnice so na voljo na
blagajni SNG Opera in balet Ljubljana,
od 8. 6. 2018 dalje.)
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PRAZNIK GLASBE /
FÊTE DE LA MUSIQUE

Živa glasba
bo preplavila
ulice,
mostove in
trge Ljubljane.
V Ljubljani se bo na Prazniku
glasbe predstavilo več kot
štiristo glasbenikov in pevcev
vseh generacij in vseh glasbenih
zvrsti. Mestno jedro in reko
Ljubljanico
bodo
glasbeno
obarvali akustični glasbeniki in
pevski zbori, ljubitelji rocka in
elektronskih glasbenih zvrsti
pa boste na svoj račun prišli
v parkih, kot sta park Tivoli in
park Tabor. Akustični glasbi in
zborom boste lahko prisluhnili
na Kongresnem in Prešernovem
trgu, na Starem in Mestnem
trgu in na mostovih Ljubljanice.
Če boste pozorni, boste lahko
ujeli tudi nastop godalnega
kvarteta na ladjici, glasba pa vas
bo presenetila tudi na številnih
drugih mestih, kjer je ne boste
pričakovali. Praznik glasbe ne bo

21.6.

Sreda

le koncertno obarvan, številne
institucije bodo za vas odprle
svoja vrata: ob 10. uri boste lahko
obiskali in spoznali Muzikološki
in Glasbenonarodopisni inštitut
ZRC SAZU, Društvo slovenskih
skladateljev, SIGIC – Slovenski
glasbenoinformacijski center
in Narodno in univerzitetno
knjižnico Ljubljana.

18.00
Romantik po duši, dirigent
in pianist Igor Švara,
dokumentarec; v SNG Opera in
balet Ljubljana,
dokumentarec, ki ga je posnela
RTV Slovenija, je posvečen Igorju
Švari, čigar delovanje pušča
neizbrisen
pečat
ljubljanski
operni in baletni hiši. Maestro
Švara je v lanskem letu praznoval
sedemdesetletnico, letos pa
45.
obletnico
umetniškega
delovanja v SNG Opera in balet
Ljubljana.
(Podatki za ogled vaj Simfoničnega
orkestra Slovenske filharmonije v Slovenski
filharmoniji, za nastopajoče in termine
nastopov na posameznih prizoriščih, kot
tudi za prevzem brezplačnih vstopnic, bodo
na voljo na spletni strani Praznika glasbe
www.praznikglasbe.si.)
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Podpiramo
dobrodelni
program

Pomežik
soncu®

Z Zvezo prijateljev mladine
Slovenije zbiramo donacije, da
bi čim več otrokom iz socialno
ogroženih družin omogočili
brezplačne počitnice!
S poslanim SMS sporočilom s
ključno besedo POMEZIK5
na 1919 lahko že danes darujete
5 evrov za letovanje otrok.
Hvala.

20

21

22

23

