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J.Mrkalj-Kadmus 

 
 

FESTIVALI, FESTIVALI  NAJ NAROD NAVALI.......?! 

V deţeli tej, ni mesta in vasi, ki nima festivala ne glede na občutke, da so nekateri razkošni drugi 

pa  bolj vinske in pivske veselice, polni ţelje  narodu dati kruha in iger.   

 
 

KONČAN FESTIVAL, LENT 24.6.-2.7. 2016 V MARIBORU 

Festival ţe drugo leto se odvija v skrčenem obsegu. Zaradi finančnih vzrokov je trajal 

manj dni kot ponavadi. Sam program se je odvijal večjim delom v mestu. Že drugo leto ni 

velikega odra na reki Dravi. V mestu je čutiti, da je vrag vzel šalo, in samo mesto 

Marburg spominja na mesto sedmih žalosti.  

 
 

12.GROSMANOV FESTIVAL FANTASTIČNEGA FILMA IN VINA V LJUTOMERU  

12-16.7.2016 

Letos je prijavljenih 45 filmov. Ravno toliko je bilo dokumentarcev. Letos je bil častni 

gost Jan Harlan. 

Hudi maček, tako se imenujejo nagrade, je dobil mehiški film Scherzo Dialboliko, 

režiserja A.G. Bogliano 

Hudega mačka za dokumentarni film je dobila avtorica D. Danial za film z naslovom, 

Odpadki druge generacije-po stopinjah panka. 

Hudega mačka za kratki film pod naslovom, Izginotje, reţiserja A. T. Binghama. 

Najboljši evropski fantastični film je, Zobki, režiserja T. Tiebaxa. 

Hudega mačka za vino je dobilaklet Kos. 
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64. POLETNI FESTIVAL V LJUBLJANI 

 

Festival v prestolnici ne pozna krize. Program se odvija na mnogih vedno najboljših 

prizoriščih.  Nekateri dogodki so samo za elitno in izbrano druščino. Cene vstopnic za 

elitne in prestiţne dogodke so razčlenjene tudi na 4 kategorije. Za elito 50 evrov in več, 

za rajo pa navzdol odvisno od plačilne sposobnost. Program je pester in zajema vse od 

klasike do popa in roka. Od londonskih simfonikov do Leibacha. Seznam dogodkov je 

tako obsežen, daje najbolje da to kliknete na njihovo e-stran. Mimogrede je seznam 

sponzorjev in financ podpornikov ravno tako zajeten. 
 

EVGEN BAVČAR DRŢAVLJAN EVROPE IN PREJEMNIK NAJVIŠJEGA FRANCOSKEGA 

ODLIKOVANJA VITEZ ČASTI 

 

Slovenec, ki ţivi in dela večinoma v Parizu, je dobil to priznanje skupaj z še 49 drugih iz 

evrovpskih drţavah. 

Samo en teden po prejetju prve nagrade je prejel francosko najvišje odlikovanje vitez 

časti. Ta veliki umetnik in filozof je slep od otroštva. Večkrat nagrajen za svoje 

fotografije in za svoje raziskovalno delo, in zavzemanje za pravice slepih in slabovidnih. 

Na kratko, NAGRADE ZA ČLOVEKA IN POL!  
 

V KARLOVIH VARIH NAGRADA ZA NAJBOLJŠEGA REŢISERJA DEJANU KOZOLETU 

Dejan Kozole je v tekmovalnem programu sodeloval s svojim filmom, Nočno življenje. Film je 

nastal po resničnih dogodkih. 

 

AFORIZMI 

& Bil je človek poln sebe in samih besed. 

& Voditelji delajo zgodovino. Največkrat pa, samo predelujejo preteklost. 
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