Torek, 4. junij 2019, ob 18. uri, grajsko dvorišče Ormož

Četrtek, 13. junij 2019, ob 18. uri,
Dom kulture Ormož

MOJE ŽIVLJENJE Z ALMO KARLIN (Thea Schreiber Gammelin)
Monodrama Moje življenje z Almo
Karlin, avtorja Michaela A. Greena
posvečena življenju slikarke, pisateljice in velike prijateljice Alme Maksimiljane Karlin, Thei Schreiber Gam-

MUZIKAL MED NEBOM IN
ZEMLJO

melin, ki se je leta 1934 preselila k
Almi v Celje in v tem mestu ostala do
svoje smrti. Skozi Theino pripoved izvemo vse o njenem življenju, kot tudi
o življenju Alme Maksimiljane Karlin.

Petek, 7. junij 2019, ob 18. uri, grajsko dvorišče Ormož

Ponedeljek, 10. junij 2019, ob 18. uri,
Dom kulture Ormož

Dobrodelna prireditev OŠ Stanka Vraza
Ormož, je že tradicionalna prireditev,
kjer se učenci šole predstavijo v lokalnem okolju.
Letošnjo prireditev so poimenovali
Kdo tako poje? Medse so povabili znani
glasbeni gostji; Hermino Matjašič, polfinalistko in Laro Kramberger, finalistko oddaje Slovenija ima talent ter ormoške mažoretke. Obeta se ura dobre
glasbe, petja in plesa. Na prireditvi se
bodo zbirali prostovoljni prispevki za
namene šolskega sklada.
Lepo vabljeni.

Dijaki 2. letnika umetniške smeri Gimnazije Franca Miklošiča Ljutomer, pod
mentorstvom Dunje Zupanec, nam
bodo predstavili rezultate svojega celotnega dela s predstavama:
Moliere: Psiha, ki ga je režirala Larisa
Šek, ter s predstavo Charles Perrault:
Sinjebradec, katere režisersko palico
je prevzel Žanmark Čeh.
Organizator: Gimnazija FM Ljutomer

DOBRODELNI KONCERT KDO TAKO POJE?

Organizator: OŠ Stanka Vraza
FESTIVAL ORMOŠKO POLETJE, 4. junij - 28. julij 2019

PSIHA IN SINJEBRADEC

Zvezdica zaspanka brezskrbno uživa v
lenarjenju in spanju, medtem ko njene
sestrice pridno svetijo in ljudem veselje delajo. Njeno brezdelje prekine
boter Mesec, ki Zaspanki naloži hudo
kazen. Zapustiti mora nebo, oditi na
Zemljo med prave ljudi in obiskovati
pravo šolo. Zvezdica Zaspanka je obupana in razpeta med nebom in zemljo.
Kaj se bo zgodilo? Bo Zaspanka zapustila Zemljo in se vrnila k svojim sestricam in botrčku, ko bo dobila priložnost,
ali nas bo morda zgodba pripeljala do
nepričakovanega preobrata?
Pa čisto potiho poglejmo ...
Organizator: Osnovna šola Ormož

Sobota, 15. junij 2019, ob 18. uri, Bela dvorana Grajske pristave

FESTIVAL VIN DESTINACIJE JERUZALEM ORMOŽ

V prostorih Grajske pristave bo letos
potekal poseben vinsko-glasbeno-kulinarični dogodek, ki bo v našem mestu
pričaral duh poletja, pa tudi nekaj
prestiža - vse z bogato lokalno noto.
Nekaj o teh dobrotah bomo slišali skozi
kratka predavanja strokovnjakov, predvsem pa bo večer namenjen sproščenemu druženju in uživanju ob vinu in
odlični glasbi, saj bo poletje tik pred
nami, pa tudi obveznosti v šoli skoraj
končane. Zbrali se bodo naši odlični

FLAT HATS
Gipsy Swing / Jazz Manouche band Flat
Hats igrajo zimzelene kompozicije iz
zlate dobe swinga in šansona, lastno
izvirno glasbo in priredbe pop pesmi
v swing stilu. Svojo izvrstnost so med
drugim izkazali na Mariborskem swing
festivalu ter Graškem swing festivalu,
festivalu Panonni accordion.
Matjaž Balažic - harmonika
Matjaž Antončič - violina
Matjaž Dajčar - gittare
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vinarji, ki bodo predstavili svoja vina,
še poseben poudarek pa bo veljal sorti
šipon. Postržjače so naše lokalno kulinarično bogastvo, ki ga s ponosom obujamo, odlične so v katerem koli letnem času, še posebno ob vinu.
Genaralni pokrovitelj: Puklavec Family
Wines d.o.o.

Torek, 18. junij 2019, ob 18. uri, grajsko dvorišče Ormož

Sobota, 22. junij 2019, ob 19. uri v cerkvi na Humu

IGRA KRESNIČEK

Spevoigra Kresniček je ena od mnogih
gledaliških prestav, ki so nastale v OŠ
Velika Nedelja. Avtor spevoigre je Radovan Gobec. Zgodba pripoveduje o
Kresničku, ki ga je lepota tako prevzela, da je postal ošaben in nagajiv. Zaradi tega je izgubil svojo lučko in postal navadna rjava muha. Za pomoč pri

MAŠA ZA DOMOVINO

iskanju lučke je prosil prijateljice kresnice, vile, polža, mravlje, živali, luno,
zvezdo in sonce. Skupaj jim je uspelo
poiskati izgubljeno lučko in Kresničku
vrniti nasmešek na ustnice.
V predstavi nastopa okrog 40 učencev
in traja 40 minut.
Organizator: OŠ Velika Nedelja

OSREDNJA OBČINSKA PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
Ponedeljek, 24. junij 2019, ob 17. uri,
Bela dvorana Grajske pristave

ODPRTJE RAZSTAVE OB
150-LETNICI TABORA

Petek, 21. junij 2019, ob 18. uri, telovadnica Gimnazije Ormož

Četrtek, 20. junij 2019, ob 18. uri,
grajsko dvorišče Ormož

LETNI KONCERT GIMNAZIJE ORMOŽ

Učenci Glasbene šole Ormož vabijo v
objem zidov ormoškega gradu, kjer bo
moč slišati zvoke različnih instrumentalnih, pevskih in plesnih melodij v
pisani paleti zasedb. Pridite, da boste
v tem duhu vstopili v nove, s soncem
obsijane poletne dni.
Učenci in učitelji GŠ Ormož se veselimo srečanja z Vami.
Organizator: Glasbena šola Ormož

Gimnazijski pevski z šolskim orkestrom
pripravlja večer obarvan z glasbo Michaela Jacksona. Koncert bodo popestrili tudi glasbeni gostje Kogovski
dečki.
Glasbene uspešnice bo povezoval kulturni program, v katerem bodo dijaki predstavili nagrajeni domoznanski
projekt, zbornik Naša okenca v Kojčev svet. Ob glasbenem in kulturnem
sporedu bomo svečano čestitali tudi

KONCERT PISANI SVET GLASBE
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najuspešnejšim dijakinjam in dijakom
Gimnazije Ormož.
Organizator: Gimnazija Ormož

V letu 2019 v Ormožu obeležujemo 150. obletnico ormoškega tabora, množičnega narodnopolitičnega
zborovanja z zahtevo po temeljnih
narodovih pravicah – uradni rabi slovenskega jezika in Zedinjeni Sloveniji.
Z razstavo bomo opozorili na pomen
taborskega gibanja in predstavili osmi
slovenski tabor, ki je potekal v Ormožu
8. avgusta 1869. leta.
Organizator: Pokrajinski muzej Ptuj Ormož, enota Ormož

Ponedeljek, 24. junij 2019, ob 18. uri, grajsko dvorišče Ormož

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI IN ODPRTJE FESTIVALA
ORMOŠKO POLETJE
V programu proslave sodelujeta vokalni kvartet Vox Arsana ter Gimnazija
Ormož.

VOX ARSANA
Vox Arsana velja za vodilni vokalni
kvartet v jugovzhodni Evropi. V njihovi
odrski eksplozivnosti je zajet moderni
swing, začinjen z bogatimi harmonijami, virtuoznimi ritmi jazza ter dinamično barvitostjo večglasnega petja. V
letu 2015 so z Big bandom RTV Slovenija posneli novi studijski album »TURN
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IT UP«, ki obsega avtorske skladbe,
lastne priredbe največjih filmskih uspešnic in ameriških jazz standardov ter
sveže priredbe slovenskih popevk.
Skupino sestavljajo: Ana Delin, Nina
Strnad, Samo Ivačič, Mladen Delin.

Ponedeljek, 24. junij 2019, ob 20.30,
ormoške mestne ulice

Petek, 28. junij 2019, ob 21. uri,
grajsko dvorišče Ormož

16. ORMOŠKI NOČNI ULIČNI
TEK

REPORTER MILAN - SWINGERJI
Sobota, 29. junij 2019, od 14. ure naprej, ormoški grajski park

Tudi letos bo po ormoških mestnih
ulicah potekal nočni tek, ki je organiziran v počastitev Dneva državnosti.
Obujte si športne copate in se vidimo!
Soorganizator: Atletski klub Ormož

Sreda, 26. junij 2019, ob 18. uri, grajsko dvorišče Ormož

OTROŠKA OPERA MARTIN KRPAN
Povest o odločnem, preprostem in
pogumnem Martinu Krpanu, ki s svojo
kobilo tihotapi sol in si upa posekati
cesarjevo lipo je tokrat uprizorjena
kot opera za otroke, vendar s precej
govorjenega besedila. Pogumni junak
Martin Krpan, ki ga sam cesar povabi
na Dunaj, da bi cesarski dvor rešil pred
strašnim Brdavsom »ni lik, ki poje«. Kar
ima povedati, preprosto pove, povsem
drugače pa je s cesarjem in drugimi
liki. Predstava je najprej namenjena
otroški in mladinski publiki.
Izvedba: Kulturno umetniško društvo

ROŽMARINKIN FESTIVAL

Milena in Stojan sta par že 15 let. Rada
bi popestrila svoje življenje, ker menita, da mora biti seks naravna možnost
v vsakem prijateljskem odnosu v katerem obstaja vzajemna privlačnost.
Ampak kje in kako najti tiste, ki
razmišljajo podobno? Vse to in še več v
predstavi... Vse in največ v premierni
predstavi Reporterja Milana s srečnim
koncem - Swingerji.
Vstopnina je 8 €.

ŠPORTNI BUM
S Športno šolo DADA bomo tokrat
premagovali motorični poligon v grajskem parku. V poligon se bodo tudi
letos vključili športni klubi in športna
društva iz Ormoža. Na njem bodo lahko tako najmlajši, kakor tudi starejši otroci preizkusili svoje motorične
sposobnosti s ciljem: ZABAVATI SE! Na
ta dan bodo na voljo tudi vse informacije o športnem treniranju otrok na
ormoškem. Pričakujte en velik športni
BUM.

KONCERT S SKUPINO ČUKI

Cona 8: Matej Vovk, Martina Burger,
Urška Kastelic, Aleksandra Naumovski
Potisk.
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Ob 16. uri bo na Rožmarinkinem festivalu nastopila glasbena skupina Čuki,
čeprav že leta zabavajo mladino in
odrasle, še vedno niso izgubili smisla
za humor in svežih idej za nove pesmi.

Čuki bodo s seboj pripeljali plesno
učiteljico s katero bomo skupaj zaplesali na vse uspešnice.
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Sobota, 29. junij 2019, ob 15. uri,
letno kopališče Ormož

Sreda, 3. julij 2019, ob 21. uri,
Dom kulture Ormož

POLETNA NOČ S KINGSTONI

ČAKALNICA - komedija

Pestro dogajanje se bo pričelo ob 15.
uri, ko bomo za vas pripravili številne
aktivnosti na in ob bazenu. Za vzdušje bo čez dan poskrbel nam še dobro
znani TIMO G w/ friends. V večernih
urah pa bodo na sceno stopili eni in
edini, KINGSTONI. Ena najbolj priljubljenih slovenskih glasbenih zasedb,
vsekakor pa tista, ki da vsaki zabavi
poseben pečat. Mi smo prepričani, da
bo ves Ormož norel in da bomo skupaj
naredili res galamo.
Se vidimo na ormoškem bazenu!
Soorganizator: Klub ormoških študentov, letno kopališče Ormož, Picerija ob
parku

Rifle in Lado se znajdeta na koncu
tunela, v čakalnici za odhod v onostranstvo. V Čakalnici čas ni več dimenzija, ni novinarjev in medijev, socialnih omrežij, telefonov in televizije. Na
odru se o tako smrtno resnih stvareh
še nikoli ni govorilo tako drzno in za
crknit smešno. Pripravite se na napet
fantazijski večer, poln presenečenj in
smeha, ki si ga boste zapomnili do konca - in še dlje!
Vstopnina je 10 €.
Igrata: Janez Hočevar Rifle in Lado Bizovičar
Produkcija: SiTi Teater BTC in Kreker

Sreda, 10. julij 2019, ob 18. uri,
grajsko dvorišče Ormož

POKLIC COPRNICE MICE otroška predstava

Predstava je namenjen otrokom od 4.
leta dalje in traja 45 minut
Izvedba: Lucija Ćirovič in Boštjan Štorman - Gledališče iz desnega žepka

Petek, 12. julij 2019, ob 21. uri, grajsko dvorišče Ormož

KONCERT KLAPE CONTRA

Člani klape so poznani klapski pevci,
ki so leta bili pomembni členi v klapah Cambi, Iskon, Kampanel in Puntari.
Klapa Contra se lahko pohvali z enim
najboljših tenorov na hrvaškem – Edijem Šegota. Na svoj račun bodo prišle
tako mlajše kot tudi starejše gener-

Predstava pripoveduje o mali coprnici Mici in njenem krokarju Alfredu, ki
se po končanem šolanju na “Kraljevi
akademiji pravljic, pripovedk in basni” zaposlita v slikanici Janko in Metka. Nekega dne slikanico v roke dobi
poredni Mihec in jo poskuša uničiti. Da
bi rešila sebe in ostale skočita iz nje,
s tem pa se znajdeta v našem svetu,
polnem novih izzivov. V času, ko jima
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hudobna coprnica Malefik v pravljičnem svetu išče novo službo, se Mica
zaposli kot knjižničarka in skrbi, da
otroci lepo ravnajo s slikanicami.

acije,saj klapa Contra, zraven svojih
avtorskih pesmi izvaja klapske priredbe mnogih znanih hrvaških skladb. Ob
zvokih najlepših klapskih pesmi uživajte v poletnem večeru tudi vi!
Vstopnina je 5 €.

Sobota, 20. julij 2019, od 13. ure naprej, Avtocenter Ormož

GASILSKA VESELICA S TANJO ŽAGAR
Na Hardeku bo živahno že od 13. ure
naprej, ko se bodo ekipe pomerile v
nogometu na milnici. Zvečer pa se nam
obeta en nepozaben večer, nastopila
bo Tanja Žagar, skupaj s svojo spremljevalno skupino Avantura.

Vsi, ki boste prišli vam zagotovo ne bo
žal, saj Tanja Žagar obljublja “noro in
nepozabno noč”! Pelo in “žagalo” se bo
do jutra!
Soorganizator: PGD Hardek
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O.F.A.K.

UTRINKI IZ LANSKEGA FESTIVALA

Sobota, 27. julij 2019, ob 21. uri, grajsko dvorišče Ormož

TRIBUTE TO ROCK – BEATLES VS. ROLLING STONES
Obeta se nam ena nostalgična otvoritev
našega že 11. po vrsti OFAK festivala.
Za vse ljubitelje rocka grajsko dvorišče
prihajata vrhunska tribute banda HELP!
A Beatles tribute ter Like The Rolling
Stones. HELP! A Beatles Tribute je skupina, ki s svojim energičnim vzdušjem
ter veliko natančnostjo izvaja glasbo
legendarnih The Beatles. Like The Roll-

ing Stones ša niso tipičen tribute band.
Vsak njihov nastop je svojevrstno glasbeno doživetje s pridihom nostalgije,
na katerem pridejo na svoj račun še
posebno ljubitelji zgodnjega obdobja
kultnih Stonesov.
Vstopnina je 5 €.

Nedelja, 28. julij 2019, ob 12. uri,
grajsko dvorišče Ormož

OFAKuhja s koncertom Gaje
Prestor in Žana Serčiča
Na grajskem dvorišču bo spet zadišalo. Med 12. in 20. uro se boste lahko
sprehodili med stojnicami, na katerih
se bodo predstavili številni ponudniki s
svojimi kulinaričnimi dobrotami in nas
s svojo raznoliko ponudbo popeljali po
celotni Prlekiji in širše. Ker pa se k hrani prileže tudi kapljica žlahtnega vina,
bo na voljo ponudba domačih vinogradFESTIVAL ORMOŠKO POLETJE, 4. junij - 28. julij 2019

nikov. Pa tudi za vse ljubitelje piva bo
poskrbljeno.
Soorganizator: Klub ormoških študentov
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KRATEK PREGLED DOGAJANJA NA FESTIVALU
Torek, 4. junij, ob 18. uri
GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ

Ponedeljek, 24. junij, ob 17. uri

BELA DVORANA GRAJSKE PRISTAVE

MOJE ŽIVLJENJE Z ALMO KARLIN

ODPRTJE RAZSTAVE OB 150-LETNICI TABORA

Petek, 7. junij, ob 18. uri

Ponedeljek, 24. junij, ob 18. uri

GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ

KDO TAKO POJE
Ponedeljek, 10. junij, ob 18. uri
DOM KULTURE ORMOŽ

PSIHA IN SINJEBRADEC
Četrtek, 13. junij, ob 18. uri
DOM KULTURE ORMOŽ

MED NEBOM IN ZEMLJO
Sobota, 15. junij, ob 18. uri
BELA DVORANA GRAJSKE PRISTAVE

FESTIVAL VIN DESTINACIJE JERUZALEM ORMOŽ & FLATS HATS
Torek, 18. junij, ob 18. uri
GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ

IGRA KRESNIČEK
Četrtek, 20. junij, ob 18. uri
GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ

PISAN SVET GLASBE
Petek, 21. junij, ob 18. uri
TELOVADNICA GIMNAZIJE ORMOŽ

KONCERT GIMNAZIJE ORMOŽ
Sobota, 22. junij, ob 19. uri
CERKEV NA HUMU

MAŠA ZA DOMOVINO

GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ

PROSLAVA OB DNEVU DRŽAVNOSTI
IN ODPRTJE FESTIVALA ORMOŠKO
POLETJE
Ponedeljek, 24. junij, ob 20.30
ORMOŠKE MESTNE ULICE

ORMOŠKI NOČNI ULIČNI TEK
Sreda, 26. junij, ob 18. uri
GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ

Otroška opera MARTIN KRPAN
Petek, 28. junij, ob 21. uri
GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ
8€

REPORTER MILAN - SVINGERJI

PROGRAM SO PRISPEVALI:
Generalni pokrovitelj:

Sreda, 10. julij, ob 18. uri
GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ

POKLIC COPRNICE MICE
Petek, 12. julij, ob 21. uri
GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ
5€ KLAPA CONTRA

Medijski pokrovitelji:

Sobota, 20. julij, od 13. ure
AVTOCENTER ORMOŽ

VESELICA S TANJO ŽAGAR
O.F.A.K.
Sobota, 27. julij, ob 21. uri

Ostali pokrovitelji:

GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ
5€

TRIBUTE TO ROCK

Nedelja, 28. julij, ob 12. uri
GRAJSKO DVORIŠČE ORMOŽ

OFAKuhja S KONCERTOM
|

Sobota, 29. junij, od 14. ure
ORMOŠKI GRAJSKI PARK

ROŽMARINKIN FESTIVAL:
ŠPORTNI BUM IN KONCERT S ČUKI
Sobota, 29. junij, ob 15. uri
LETNO KOPALIŠČE ORMOŽ

POLETNA NOČ S KINGSTONI
Sreda, 3. julij, ob 21. uri
DOM KULTURE ORMOŽ

ČAKALNICA

Upravljalec: FrancŠ korjanecs .p.

ORGANIZATOR FESTIVALA:
JAVNI ZAVOD ZA TURIZEM,
KULTURO IN ŠPORT OBČINE
ORMOŽ
Prodaja vstopnic poteka na enoti
Turistično informacijskega centra v
gradu Ormož (telefon: 051 63 43 11)
vsak dan od ponedeljka do petka od
8. do 18. ure, v soboto od 9. do 16.
ure, v nedeljo od 9. do 12. ure ter
eno uro pred začetkom predstave na
prireditvenem prostoru. V primeru
dežja ali hladnega vremena bodo
prireditve v Domu kulture Ormož.

KOMUNALNO
PODJETJE
ORMOŽ d.o.o.

Hardek 21c, 2270 Ormož

TAR A
ORMOŽ

PV C - AL U
OGRAJ E

