14. festival Sanje, 26.–29. avgust 2015

Poletje bo zavrelo.

Z neskaljenim navdušenjem vas vabimo na Potep
s Sanjami – spektakularno dogodivščino,
ki bo z Brd snela še poslednjo kopreno.
Pokrajino, ki se odganja v višave, boste okusili
kulturno, literarno in zgodovinsko.

Šmartno
Pravljična vas

Dobrovo, Medana
Sanje v Medani

Pravljična vas zasije 26. avgusta 2015.
V rahlo zazibane podplate med gorečimi zvezdami
in travnatimi laski se zazre razstava dražestnih ilustracij,
zasanja literarni klepet s pesnikom, zašelesti japonsko
papirnato gledališče, potrkajo pripovedovalski dogodki
za otroke in vrsta čudežnih lepotij.

Sok pesniške misli se 27., 28. in 29. avgusta
raztoči po Medani in Dobrovem, kjer bodo večerne
koprene z glasovi občutljivosti predirali …

Program

Dobrovo, Medana • Sanje v Medani
Četrtek, 27. avgust (Grad Dobrovo)
20.00 Ivo Svetina, poezija
20.30 Veronika Dintinjana, poezija
21.00 Tina Kozin, poezija
21.30 Rok Vilčnik, poezija
22.00 Patetico, koncert
Petek, 28. avgust (Medana, Gradnikova domačija)
20.00 Marko Tomaš, poezija
20.30 Miklavž Komelj, poezija
21.00 Drajnarjuva vampa, koncert
21.30 Simona Kopinšek, poezija
22.00 Janez Ramoveš, poezija
22.30 Uršula Ramoveš in Fantje z Jazbecove grape, koncert
Sobota, 29. avgust (Grad Dobrovo)
20.00 Svetlana Makarovič z gosti: Šansoni, edinstven koncert vsestranske vélike umetnice
(vokalisti Janja Majzelj, Ivan Peternelj, Višnja Fičor, Ljerka Belak, Aphra Tesla, Ivan Rupnik in glasbeniki
Joži Šalej, Nino de Gleria, Jelena Ždrale in Blaž Celarc).
Vstop z vstopnico.

Šmartno • Pravljična vas
Sreda, 26. avgust
19.00 Jana Kocjan in Andrej Jus: Sanjam s podplati na trati, otvoritev razstave in literarni klepet s pesnikom
19.30 Teater Papelito: Totem, ulična papirnata predstava
20.00 Tjaša Koprivec: Ko so gorske vile še zahajale med ljudi, pripovedovalski večer za (odrasle) otroke
21.00 Bojan Drobež, koncert
Četrtek, 27. avgust
19.00 Vid Sever: Kamishibai, japonsko papirnato gledališče
Petek, 28. avgust
18.00 Kaja Aleš Luznar: Po čem diši lešnik?, pripovedovalski dogodek za otroke
19.00 Mojca Stubelj Ars:
Pravljica o Luni, pripovedovalski dogodek za otroke
Sobota, 29. avgust
18.00 Ti loviš, predstava Lutkovnega gledališča Ljubljana
19.00 Rok Kušlan: Ne za na konja ne za na voz, pripovedovalski dogodek za otroke
Vstop brezplačen.

Vipolže • Forum Sanje
ŽIVLJENJU NASPROTNE OBLIKE BODO PROPADLE
Petek, 28. avgust, Vila Vipolže

Sobota, 29. avgust, Vila Vipolže

11.30
Marko Tomaš
Miklavž Komelj
Tibor Hrs Pandur
Ivo Svetina

11.30
Sandra Bašić Hrvatin
Jure Capuder
Uroš Prah
Irena Urbič

Vstop brezplačen.

Ljubljana • Koncert
Petek, 21. avgust, Krekov trg 2 (Ljubljana)
19.00 World Histeria Orchestra: Pesmi pot, koncert s povorko
Vstop brezplačen.

Literarna vandranja
Založba Sanje in Agencija Ajdovec sta si razdelili krmilo.
Če sodite med zmerne sanjače, boste zajezdili Skok v Medano, enodnevno potepanje brez
primere; če ste dolgometražni sanjavci, se ne boste odrekli Sanjanju v Medani, večdnevni
radovedni epopeji.
Skok v Medano
Odločili ste se le (v)skočiti. Pripeljemo vas v Medano, vas vrnemo domov, vam privoščimo potep
po izboru o, kosilo,
obisk festivala Sanje v Medani in darilni bon.
Od 52 € dalje.
Sanjanje v Medani
Boste z nami dva, tri, štiri dni? Enkratno! Pripeljemo vas v Medano, vas pravočasno odpeljemo,
prenočimo (z zajtrkom), skuhamo kosilo, povabimo na potep po izboru o, obisk festivala Sanje
v Medani in koncert šansonov s Svetlano Makarovič. A to niti približno ni vse.
V malho vam stisnemo še darilni bon. Nočitve bomo poiskali v hotelih San Martin in Kozana, na
turistični kmetiji Pri Bregarju in v apartmajih Pulec.
Od 132 € dalje.
Prevoz do Medane
Z vami na krovu pridrvimo v Medano, vas pripeljemo domov in vas širokega objema povabimo
na Sanje v Medani.
Od 23 € dalje.

Potep s Sanjami po Brdih in okolici
V četrtek, 27. 8., jo mahamo na o potep s kolesi na Korado in piknik v naravi (ko dospemo na cilj)
ali o romantični zdrs v zgodovino Brd, kjer bomo vohljali za znamenitostmi – od Gonjač, prek Kojskega,
mimo Sabotina in vse do Šmartnega.

V petek, 28. 8., si omislimo o kulturno potepanje med deli slikarjev Lojzeta Spacala in Zorana Mušiča;
nato smuknemo med krošnje najstarejšega oljčnega nasada in v prostranost naravnega amfiteatra, si ogledamo
vinsko klet in brbončice osvežimo z žlahtno kapljico ali o zadrsimo po »poti srca«, ki nas bo osvobajala
z energijskimi vajami in meditacijami; okronal jo bo slastno dražeči piknik.

Sobota, 29. 8., bo posejana z drobtinicami, ki vodijo o »od pekla do raja« – korake bomo šteli na pešpoti in jih
zapeljali do kotlin, Krčnika, naravnega mostu, ter razgledne točke pri Vrhovlju pri Kožbani. Ne ubežita nam niti
vinska klet in pokušnje vin. Ali pa se pridružite o radovedenju s Hemingwayem, kjer bomo sledili stopinjam
glavnega junaka romana Zbogom orožje – po frontni liniji čez dolino Idrije prek Kanalskega kolovrata do Plav.
Na zadnji dan festivala, v nedeljo, 30. 8.,
se po o prijazni pešpoti odženemo na Sabotin – večkrat postanemo in globoko užijemo najlepše razglede
ali krenemo po o Gradnikovi učni poti, kjer na nekaj manj kot 4 km dolgi pešpoti od Dobrovega do Kozlinka
nadrobno (pre)beremo briškega pesnika in vdihnemo opoj tipičnih briških dreves.

Na dan se zgodita dva potepa; za posamičnega odštejete od 29 € dalje. Podrobnejše podatke poiščite na
e-naslovu potep@sanje.si ali obiščite spletno mesto festival.sanje.si. Rezervacije bosta sprejela in podrobnosti
zaupala Ajda (041 425 222) in Dario (041 876 697). Morda pa izpolnite prijavni obrazec; najdete ga na festival.
sanje.si. Število mest je omejeno.
Vstopnice

Tickets

Prodaja vstopnic
www.eventim.si in prodajna mesta Eventim
Na dan koncerta: na prizorišču.Število vstopnic je omejeno.
V primeru dežja se dogodki selijo na teraso Gradu Dobrovo.
Organizator si pridržuje pravico do sprememb programa.
Naročite si prevoz do Medane iz Ljubljane ali drugih
večjih krajev po Sloveniji!
Info: potep@sanje.si

Ticket sales
www.eventim.siand Eventim sales offices
During the festival: at the venue. Number of tickets is limited.
In the case of rain the event will most likely be moved to the terrace of
the Dobrovo Castle. The organiser reserves the right to make changes
to the event programme.
Order your transport to Medana from Ljubljana or other cities in
Slovenia!
Info: potep@sanje.si

Predprodaja
• dnevna vstopnica 10 €
• festivalska vstopnica 18 €
(velja za vse 3 dni s koncerti; četrtek, petek, sobota)
Cena med festivalom
• dnevna vstopnica 13 €
• festivalska vstopnica 23 €
Brezplačne vstopnice
otroci do 12. leta in nad 80. letom
Brezplačni dogodki
koncert World Histeria Orchestra, Forum Sanje in dogodki v
Šmartnem

Pre-sales
• day pass 10 €
• festival pass 18 €
(valid all three days of the festival)
During the festival
• day pass 13 €
• festival pass 23 €
Free entry
children up to 12 years and over 80
Free events
World Histeria Orchestra concert, Forum Sanje and all events at
Šmartno

Organizatorji Založba Sanje v sodelovanju z društvom Festival Sanje
Soorganizatorji Zavod za turizem, kulturo, mladino in šport Brda, Lutkovno gledališče Ljubljana in SNG Nova Gorica |
Podporniki Javna agencija za knjigo RS in posamični donatorji | Medijski podporniki Radio Študent, Radio Koper

Vse informacije na www.sanje.si | festival.sanje.si

