
 

 

 

GO!2025 s Kapljicami kulture 

tiskovno sporočilo 

Furlanija – Julijska krajina se vneto pripravlja na pomemben dogodek GO!2025 - 

Evropska prestolnica kulture Gorica / Nova Gorica 2025 s številnimi dogodki v celi deželi. 

Prav v tem duhu se vračajo priljubljene Kapljice kulture v organizaciji Zveze slovenskih 

kulturnih društev, ki ponuja raznolik program s pestrimi vsebinami za vse okuse in 

starosti. 

V četrtek, 28. julija 2022, bo na dvorcu Darko Bratina (Travnik – Gorica) ob 19. uri 

gledališka skupina Zavod Bufeto uprizorila klovnovsko predstavo Mini Cirkus Bufeto. 

Predstava je primerna za otroke od 3. leta dalje. Avtorja in izvajalca sta Nataša 

Sultanova in Ravil Sultanov, klovn in klovnesa, ki skozi dogodivščine spletata zabaven 

odnos, v katerem se skupaj igrata, ustvarjata in podajata v nepozabne izkušnje. Pri tem 

tekmujeta, si nagajata, sodelujeta, si pomagata. Na koncu ugotovita, da je 

najpomembnejše prijateljstvo. Zavod Bufeto je prva profesionalna ustanova, ki v Sloveniji 

goji in razvija klovnsko gledališče. Z zlitjem cirkuško-klovnovskih veščin in dramaturških 

pristopov rahlja okvire tako klasičnega dramskega gledališča kot tudi tipičnega 

cirkuškega šova. V primeru grdega vremena bo prireditev v Mali dvorani Kulturnega 

doma Gorica. 

Ljubitelji glasbe bodo gotovo vzljubili koncert orkestra Etno Histeria na dvorišču SKD 

Barkovlje (ul. Bonafata, 6 - Trst) v ponedeljek, 1. avgusta 2022 ob 20.30. V slučaju 

slabega vremena bo dogodek v Občinskem gledališču France Prešeren v Boljuncu. Etno 

Histeria World Orchestra je mednarodni projekt, ki že 20 let združuje vrhunske 

glasbenike s celega sveta. Po intenzivnem tednu vzajemnega učenja in ustvarjanja med 

vinogradi slovenske Istre se v edinstveni zasedbi odpravlja na turnejo in na raznih 

koncertih streže z okusno mineštro skladb iz vsega sveta, ki jih dodatno začini avtorski 

pristop vsakega člana posebej. Stočlanski orkester, ki ga vodi skupina izkušenih 

mentorjev, igra brez partitur in z improvizacijo ustvarja vedno nove dinamike. Sto 



 

glasbenikov v dvournem programu interpretira skladbe, ki vas bodo ponesle od Latinske 

Amerike preko Istre vse do Skandinavije in še naprej do Bližnjega vzhoda. Dvajsetletnico 

delovanja orkestra bodo zaznamovali koncerti na odrih, v vaških jedrih, zaporih in drugih 

ustanovah v improviziranem studiu z živim prenosom ter spektakularni zaključek z 

mnogimi gosti na festivalu Plavajoči grad 2022. Etno Histeria World Orchestra je 

unikaten tudi zato, ker se po turneji skupina razide. Večer v sodelovanju s Teatro degli 

Sterpi in v sklopu Trieste Estate. 

Program predvideva tudi tradicionalni bienalni večer Kapljic kulture, kjer se bodo 

občinstvu predstavili predstavniki jezikovnih skupnosti, ki sobivajo v Gorici in ki bodo 

sooblikovali bogat kulturni program. Petje, glasbo, ples, gledališče in še marsikaj bo 

mogoče videti v torek, 2. avgusta, ob 21. uri v Kulturnem domu v Gorici (ul. Brass, 

20). Večeru so organizatorji letos nadeli pomeljivi naslov Etno kapljice, v duhu 

medsebojnega spoznavanja in sožitja, ki ga kulturno udejstvovanje udejanja 

vsakodnevno.  

 Z gledališko kapljico kulture bo prispevala gledališka skupina Teatro Matita 
z intermedijskim kabaretom po motivih pripovedke Martin Krpan z Vrha (Fran Levstik). 
Matija Solce je podpisal režijo predstave Mesarica, ki razmesari in na novo postavi 
Martina Krpana, njegovo kobilo in cel dunajski dvor, pri tem pa se peterica animatorjev, 
igralcev in glasbenikov namesto v nekdanjo cesarsko prestolnico zapelje v osrčje 
notranjske gostilne. Kolektiv Teatra Matita, ki ga sestavljajo priznani alternativni lutkovni 
ustvarjalci, v svojem delu združuje predmetno gledališče z dramsko igro in glasbo. 
Vsestranski performerji reinterpretirajo znano Levstikovo pripoved, njene motive pa 
postavijo v novi kontekst in jih sestavijo v dinamično kompozicijo. Notranjsko narečje 
gostilničarja se spontano prepleta s harmoniko, rockom, situacijsko komiko, specifičnimi 
predmeti, natančno izdelanimi lutkovnimi elementi ter z improviziranimi pasažami. 
Intermedijski lutkovni kabaret Mesarica je interaktivna, sproščena in hkrati kompleksna 
družbenokritična predstava, v kateri se edinstveno stapljajo prvine alternativne 
konceptualne umetnosti in podeželske veseloigre. Predstavo si bo mogoče ogledati v 
ponedeljek, 5. septembra 2022, ob 20. uri v Ljudskem vrtu v Gorici.   
 Niti zborovsko petje ne bo manjkalo: v petek, 30. septembra, bo ZSKD v večernih 
urah gostila Akademski pevski zbor Tone Tomšič Univerze v Ljubljani. Zbor se v 
poletnih mesecih mudi na turneji v zamejstvu z naslovom Zatirani in njihove sanje – 
koncert bo tako zaživel tudi v Trstu, lokacijo in urnik pa bomo javili naknadno.  Na 
koncertu bodo predstavljene skladbe, ki izražajo stiske in želje zatiranih, v obliki 
sprehoda skozi zgodovinska obdobja in ob spoznavanju različnih skupin, ki so se 
srečevale s tovrstno težavo. Gre za program z res močnim sporočilom. 

Vstop na prireditve je prost. Info: www.zskd.eu | gorica@zskd.eu | trst@zskd.eu 

 

http://www.zskd.eu/
mailto:gorica@zskd.eu

