
Festival Sanje v Medani nastaja v sodelovanju z Zavodom za turizem, kulturo, mladino  
in šport Brda ter ob podpori založbe Sanje, nastopajočih in posamičnih donatorjev.
Organizator Društvo Festival Sanje ter Založba Sanje v sodelovanju z Zavodom za turizem, 
kulturo, mladino in šport Brda 
Umetniški direktor festivala Rok Zavrtanik. Festivalska ekipa Vesna Bukovec, Andreja Udovč, 
Vesna Maria Maher, Miha Razdrih, Tamara Zablocki, Jerica Šemerl Harmel, Saša Šulin, Iva Žele, 
Danijel Kaisersberger, Metka Sulič, Tadej Stolič, Aleks Vičič. Besedila Andreja Udovč. Oblikovanje 
Boštjan Pavletič, Tajda Pavletič. 
Soorganizatorji Kud Morgan, Društvo KONStruktivist, Kosovelova soba, Hiša kulture Šmartno 
Podporniki Občina Brda,  Javna agencija za knjigo RS, prostovoljci, kupci vstopnic in donatorji
Medijski sponzor Radio Slovenija
Informacije za novinarje PR | Email: pr@sanje.si  
Zloženko objavila Založba Sanje.  Pridržujemo si pravico do sprememb. 
© Vse krivice pridržane. 
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CENE VSTOPNIC
• dnevna vstopnica 29. 6. ter 1. 7.: 15  €; 30. 6.: 20  €
• vstopnica predavanja 3 €
• festivalska vstopnica 30 €

BREZPLAČNE VSTOPNICE
otroci do 16. leta in nad 80. letom

BREZPLAČNI DOGODKI
Šmartno, pravljična vas, razstava Nekaj zelo zelo lepega, koncert Ijekaru

PRODAJA VSTOPNIC
Mojekarte.si, Hiša sanjajočih knjig, Trubarjeva 29, Ljubljana, 
na dan koncerta: na prizorišču. Število vstopnic je omejeno.
V primeru dežja se dogodki selijo v dvorano Vile Vipolže oz. pod pokrito teraso 
Gradu Dobrovo. Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa. 

RADE ŠERBEDŽIJA ZAPADNI KOLODVOR  
DAMIR IMAMOVIĆ SEVDAH TAKHT  

SVETLANA MAKAROVIČ   
IVAN PETERNELJ ANTOINE CASSAR PETER SEMOLIČ  

IVAN LOTRIČ SOFYA-AGNESSA YAKUNTSOVA  
VESNA MARIA MAHER MATEJA GORJUP ANDREJ DETELA  

BARBARA STEGEL GAŠPER MALEJ KONSTRUKTIVIST  
JANI KOVAČIČ VIOLETA TOMIČ NESESARI KAKALULU   

wwww.festival.sanje.si

PETEK, 29. JUNIJ

20.10 CHECK-IN
prevzem in pregled Potnega lista

20.30 POTNI LIST
pesniško potovanje

21.30 DAMIR IMAMOVIĆ SEVDAH TAKHT
koncert sevdah pesmi

SOBOTA, 30. JUNIJ

17.00 ŠAMANSTVO: OD SAKRALNEGA DO 
STVARNEGA 
forum Sanje 
prvoosebna izkušnja Barbare Stegel; pogovor vodi 
Valentina Smej Novak

19.15 MATEJA GORJUP: IJEKARU 
koncert poustvarjene ljudske in avtorske glasbe

20.10 CHECK-IN
prevzem in pregled Potnega lista

20.30 POTNI LIST
pesniško potovanje

21.30 RADE ŠERBEDŽIJA & ZAPADNI KOLODVOR
celovečerni oncert

NEDELJA 1. JULIJ

17.00 ANDREJ DETELA: SINTROPIJA ALI KAKO 
MISLITI PRIHODNOST?
forum Sanje

20.10 CHECK-IN
prevzem in pregled Potnega lista

20.30 POTNI LIST IN EVAKUACIJA DUHA
pesniško potovanje in performans 

21.30 MESEČINSKA STRUNA
pravljica Svetlane Makarovič ob spremljavi 
godalnega tria

22.30 NESESARI KAKALULU
afrobeat koncert

VILA VIPOLŽE 

GRAD DOBROVO 

VILA VIPOLŽE Noči pesmi in vina
Vipolže * Šmartno * Dobrovo

29. junij do 1. julij 2018

V sončnem bleščanju dopoldneva bo zlatolasa vila z 
enega od nekdanje pravljične sedmerice mogočnih 
srednjeveških stolpov spustila slap dolgih las. Če to 
skrivno znamenje ne bo dovolj, bo izprožila še dlan 
in otroke za roko odpeljala v muzikaličnost slovenske 
ljudske pesmi. 
Zabavljaški medved Ernest in boemska miška Celestina 
bosta na velikem platnu zapečatila prijateljstvo, pa naj 
strogo kengurujsko sodišče še tako rožlja z verigami 
javne spotike – kaj je to mar sorodnima dušama! 
Sejalec briških zgodb bo razprl malho napaberkovanih 
pripovedi in jih raztresel v veter, da  njihovo drobno 
seme v duši deklice in dečka pozlati v poletno klasje. 
Padajoči rožnati večer bo zavil pravljično vas v ogrinjalo 
filmskega čara: v le kakšno oh là là dogodivščino bo 
prisrčnega trolčka Mumina odložil plivkajoči val z 
Azurne obale? 
Sinje bodo vzplamteli kresovi fantazije!

ŠMARTNO, PRAVLJIČNA VAS
SOBOTA, 30. JUNIJ

11.00−12.30 ZVENIM KOT PESEM, DONIM KOT GORA 
glasbena delavnica in koncert za otroke 
avtorica: Mateja Gorjup
lokacija: Hiša kulture Šmartno

17.00 ERNEST IN CELESTINA
družinski animirani film (sinhronizirano v 
slovenščino)
lokacija: Hiša kulture Šmartno

18.30 BRIŠKE ZGODBE
pripoveduje Danijel Rojšek Danč 
lokacija: Hiša kulture Šmartno

19.00 MUMIN NA AZURNI OBALI
film za otroke (sinhronizirano v slovenščino) 
lokacija: Hiša kulture Šmartno

VSE DNI 
FESTIVALA

NEKAJ ZELO ZELO LEPEGA
razstava ilustracij zbranih pesmi za otroke Neže 
Maurer
avtorica: Barbara Ogrič Markež
lokacija: Vila Vipolže, Zgodovinska soba 
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ZGODBE, KI SO TVOJE OD NEKDAJ ...  ... KI SE BLIŽAJO RAZPUŠČENIH LAS V VETRU … IN TE PONESEJO, ČE ŽELIŠ, S SEBOJ.

In že bo pogled zazrt v akvarel rožnatega večera z 
mehko izrisanim lokom briških gričev na razpetem 
nebu. Nič ne bo več samoumevno. Že bomo slutili 
neimenljivo prisotnost: tako zelo tu je. Okoli voglov 
bo završalo: Zgodbe, ki so tvoje od nekdaj ... ki se bližajo 
razpuščenih las v vetru ... Morda boš ti tisti, ki se bo, 
potopljen v miriado vzdramljenih čutov, spraševal: 
Ta skrivnostni šepet, ki riše svetle zvočne lise po 
zatemnjenem prostoru – od kod prihaja? In portali 
duše – kje po prostoru so posejani, da pričakujoč 
razodetje vstopimo skoznje? Pesniki in pesnice - ali 
res snemajo okorne krone in postajajo kameradi, da 
bi lahko poezija kot sintropični sinji blisk švigala sem 
in tja med energetskimi telesi? Kateri neukročeni 
duhovi so to, ki nam prijazno nosijo telo skozi priprti 
polmrak, nas odlagajo  na Osvobojenem? 
Sploh ne postavaj v oklevanju. Pridi, pridi jim 
naproti ... da te ponesejo, če želiš, s seboj. 

PESNIŠKA POTOVANJA
& ZAPADNI KOLODVOR
Vrhunski umetnik in živa legenda, gledališka in 
filmska ikona, šansonjer s strastjo do pisanja, čigar 
šarm je sol zemlje in mu pristoji prav tako kakor 
rahlo nagnjen klobuk, njegova podedovana svetinja, 
nas bo z zasedbo Zapadni kolodvor peljal od pekla 
do nebes – s postanki na vseh sladostrastnih postajah 
vmes. S poetično raskavim glasom bo razbrazdal 
duše v nostalgijo, da bi si lahko hip potem, mirne in 
poglajene, pogledale v oči. Se videle, zares videle ... 
»Imejte se radi in razmišljajte o ljubezni. Ljubezen 
je pomembna, pa ne samo med moškim in žensko, 
ampak ljubezen do vsega. Tudi ljubezen do naroda, 
vendar ne v podobi skrajnega nacionalizma. 
Ljubezen do človeka, tudi do tujca,« je Rade 
Šerbedžija nedavno povedal za Primorske novice. 

V zasedbi Zapadni kolodvor muzicirajo: Antun 
Stasić (violina), Marjan Krajna (harmonika), Jura 
Vrandečić (bas), Pere Ištvančić (kontrabas), Brano 
Bogunović-Pif (kitara), Ranko Purić (bugarija) in 
seveda Rade Šerbedžija (glas)

RADE ŠERBEDŽIJA

Damir Imamović, princ sevdaha, bo ljubezenski 
zemljevid sevdalink razgrnil po terasi vile Vipolže s 
svojo stalno zasedbo Sevdah Takht, ki jo sestavljajo 
tolkalist Nenad Kovačić, baskitarist Ivan Mihajlović 
in violinistka Ivana Đurić.
Sevdalinke, ljudske ljubezenske pesmi, po 
melanholični noti sorodne portugalskemu fadu, 
so se oblikovale v Bosni in Hercegovini v času 
Otomanskega cesarstva in so globoko zakoreninjene 
v tradiciji Imamovićeve domovine. Imamović, ki je 
glasbi posvetil tudi knjigo Sevdah, razpira pomen 
besedne neznanke: »Sevdah je čisto navadna turška 
beseda za ljubezen, ki je v jeziku južnih Slovanov 
postala znak za umetnost pesmi.« A tudi način, kako 
obstaneš, pobožaš, se zaljubiš, pogrešaš, hrepeniš. 
Sevdalinka ... drugo ime za drhtenje duše, ki kliče po 
ljubezni. 

DAMIR IMAMOVIĆ ANTOINE CASSAR
POTNI LIST | PASAPORTE | 
PASSPORT | PUTOVNICA
Valovi razpenjenega morja, nestanovitni pesek, 
pesem ptic selivk so vrtinčili navdih malteškega 
pesnika Antoina Cassarja. Besede plime in oseke je 
odložil v pesniški Potni list, ki se sočutno sklanja k 
begunskim množicam in omogoča prosto gibanje 
po vseh vesoljih. Prepišni, neskončno osvobajajoči 
dokument bo v zameno za vstopnico prejel vsak 
obiskovalec osvobojenega ozemlja, ki ga v času 
festivala začrtujemo okoli magičnih Brd. 
Potni list je samo tvoj, toda lahko je tudi od nekoga 
drugega, lahko je od kogarkoli. Lahko je tudi 
anti potni list. Velja za vse ljudi in vse kraje. Po 
osmih letih potovanja je prešel vse meje in dospel 
v Slovenijo. Anarhističen, ljubezenski, človeški, 
univerzalen in neomejen se poklanja bralki, bralcu in 
svetu v upanju, da postane iskrenejši, svobodnejši in 
skupni prostor sobivanja.

SVETLANA MAKAROVIČ & SIMBOLIČNI 
ORKESTER V TRIO ZASEDBI: 
MESEČINSKA STRUNA
Velika dama slovenske poezije, šansonjerka, čudovita 
pravljičarka mačjih oči in vsestranska umetnica bo 
Mesečinsko struno pričarala z godalnim triom, ki ne 
igra prav nič simbolično, temveč tako lepo in do konca, 
kot da bi bilo treba že jutri umreti in lahko le lepota 
reši človeštvo. Čudili se bomo, ko bodo v baladno 
ubrani pravljici solze osirotelega Tiborja tako ganile 
luno, da se bo mesečina usula z neba in čez telo violine 
napela čarobni lunin žarek namesto manjkajoče strune. 
Z njegove violine odtistihmal lije glasba, mila kot 
dečkovo hrepenenje, da bi vredno nasledil svojega očeta, 
revnega violinista. Leta stečejo in bogasto in hlepenje 
po slavi sčasoma zatemnita godčevo dušo, dokler v 
tragičnem izteku na vojvodovem gradu dokončno ne 
streta mesečinske strune ... 
V nočnem zraku se razcveti P. S. pravljice: moč 
umetnosti umetnika ponese v neslutene višave, kadar 
teče iz čistega vira, a se njeno čudežno delovanje izniči, 
ko jo skali etična nečistost. Ko bi se pravljica kdaj 
zlagala, bi ne bila več pravljica. 
V tokratni trio zasedbi muzicirajo: Bojan Cvetrežnik 
(violina, mandolina), Klemen Bračko (violina, kitara, 
kontrabas) in Barja Drnovšek (violina, kontrabas)

MESEČINSKA STRUNA

NEDELJA, 22. JULIJ, 19.00

World Histeria Orchestra, sijajni mednarodni 
orkester, ki ga tvori več kot 80 glasbenikov iz več 
kot  dvajsetih držav, bo nastopil na Prešernovem 
trgu v Ljubljani. Zrak bodo predrle ljudske glasbe 
iz oddaljenih kotičkov sveta, prostor bo zanihal s 
poezijo proti vojni. 

WORLD HISTERIA ORCHESTRA

FORUM SANJE
platforma za neomejeno izmenjavo idej onstran 
miselnih in moralnih dogem sodobne družbe

Barbara Stegel, Šamanstvo: od sakralnega do 
stvarnega. Prvoosebna izkušnja 
sobota, 30. junij, ob 17.00 
lokacija: Grad Dobrovo, viteška dvorana

S prvoosebnim podajanjem več kot dvajsetih let 
osebnih izkušenj z južnoameriškimi staroselskimi 
kulturami, ki jih je Barbara Stegel strnila v knjižni 
prvenec Knjiga strahu ali kako mi je ime, se bomo 
obrnili stran do evrocentrističnega vsakdana in se 
zanosno pognali po stezi samoodkritja. Pogovor bo 
vodila Valentina Smej Novak. 

Andrej Detela: Sintropija ali kako misliti 
prihodnost
nedelja, 1. julij, ob 17.00
lokacija: dvorana Vile Vipolže

Andrej Detela je svetovno znani izumitelj 
elektromotorjev in dobitnik številnih zlatih medalj na 
svetovnih razstavah inovacij. V njegovem nedavnem 
delu Sintropija, mogočni monografiji z matematičnimi 
formulami, katerih daljnovidno celostno vrednost 
za zdaj celo med znanstveniki dojemajo le redki, se 
mojstrsko prepletajo matematika, filozofija in poetika, 
fizika in etika. Na tokratnem predavanju bo Andrej z 
daljnosežno eksaktnostjo sanjal prihodnost.

NESESARI KAKALULU
Zaključni plesni koncert slovenske afrobeat 
zasedbe z Obale nam bo predramil boke v plesno 
pozibavanje. Dihali bomo bronasto telo matere 
Afrike, medeno razpoloženje se bo razlilo preko 
teles in zmamilo v ples še dušo. Na svidenje do 
prihodnjega leta, Medana, zasanjana in poletna!

MATIMATIMATI: KO IZGINE 
SVET
sobota, 30. junija, ob 11.30 
nedelja, 1. julija, ob 12.00
lokacija: Briška hiša, Šmartno

»Čas je za zemljevid duha.«
Videoknjiga, posneta po istoimenski knjigi 
avtorice Matimatimati, z objemajočo kretnjo vabi 
na potovanje po osebnem zemljevidu duha in srca. 
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