
LEN-ART VABI V LENART

OBČINA LENART

Spoštovani!

Pozdravljamo prireditve LEN-ART in vabimo v mesto Lenart, ki bo zaživelo ob zvokih in ritmih številnih dogodkov. LEN-
ART bo zabaven, živahen, poživljajoč in sproščujoč, z namenom oživljanja našega mesta. Družila nas bo pozitivna energija 
in dobra volja, uživali bomo ob različnih dogodkih, glasbi, plesu in na predstavah.  Ob zvokih in v ritmu LEN-ART-a  se bomo 
imeli lepo. Pridite v mesto Lenart!

Lenart, v maju 2019
  mag. Janez Kramberger, dr. vet. med
	 	 župan	Občine	Lenart

Poletje ob zvokih in v ritmu LEN-ART-a

JUNIJ
PONEDELJEK, 10. JUNIJ
DOM KULTURE LENART, OB 18.30

ZAKLJUČNA PRODUKCIJA ZASEBNE GLASBENE ŠOLE 
MUZIKLUB
V okviru dogodkov LEN-ART se bo zvrstila že 7. tradicionalna 
zaključna produkcija omenjene šole. Na pestrem nastopu se vsako leto 
predstavijo učenci, ki obiskujejo programe popularne glasbe. Letos 
bodo izvedli domače in tuje pesmi različnih glasbenih zvrsti. V nastop je 
vključenih več kot 100 učencev, ki, povezani 
v različne glasbene zasedbe, samostojno 
izvajajo domače in tuje pesmi različnih zvrsti 
iz različnih obdobij, pri čemer v manjši meri 
sodelujejo tudi njihovi mentorji. 
Organizator: Muziklub
www.muziklub.si

NEDELJA, 16. JUNIJ
DOM KULTURE LENART, OB 20.00

KATASTROFALNA VEČERJA, KOMEDIJA
Gledališka skupina KD Ivan Kaučič Ljutomer
Komedija o ljubčkih in ljubicah, o lažnih identitetah, o ljubezni, o varanju, o 
podkupovanju, o prijateljstvu, o slačenju in preoblačenju … ter garancija za 
smeha poln večer!
Katastrofalna večerja je situacijska komedija, ki govori o pristnih, 
namišljenih, zlaganih, željenih, prikritih in še 
kakšnih odnosih med poročenim parom, ki 
ima vsak svojega ljubimca oziroma ljubico. En 
sam telefonski klic, ki ga pomotoma prevzame 
Jacqueline, podre vse načrte in cel vikend 
obrne na glavo njenemu možu Bernardu.
Organizator: Občina Lenart

TOREK, 18. JUNIJ
DOM KULTURE LENART, OB 19.00

SLOVENSKOGORIŠKI PIHALNI ORKESTER MOL LENART 
IN PIHALNI ORKESTER
KONSERVATORIJA ZA GLASBO IN BALET MARIBOR-

PODRUŽNIČNA ŠOLA LENART, KONCERT
Vabljeni na omamno dišeč in zveneč glasbeni večer 
s prepletom čudovitih melodij, ki se zlijejo sozvočje 
glasbenih svetov in prinesejo sveže energije. Prvovrstno 
glasbeno presenečenje in užitek pripravljata na 
skupnem koncertu Slovenskogoriški pihalni orkester 
MOL Lenart in Pihalni orkester Konservatorija za 
glasbo in balet Maribor - Podružnične šole Lenart. 
Mojstrsko izvedeno, sproščeno, temperamentno in 
zasanjano, zimzelene melodije, klasika, moderna in 
popularna glasba, koračnice, za vsakogar nekaj, vrhunska domača glasbena 
ustvarjalnost obeh orkestrov, s pisanim glasbenim mozaikom vas bo 
navdušila in osvojila.
Organizator: Konservatorij za glasbo in balet Maribor, Podružnična šola 
Lenart, Slovenkogoriški pihalni orkester MOL Lenart in Občina Lenart
https://www.facebook.com/pages/category/Band/
Slovenskogori%C5%A1ki-pihalni-orkester-KD-MOL-
Lenart-1417777894950751/
https://www.facebook.com/KonservatorijZaGlasboInBaletMaribor/
http://www.konservatorij-maribor.si/

PONEDELJEK, 24. JUNIJ
PLOŠČAD PRI ŠTUPIČEVI VILI V ZAVRHU, OB 19.00

VEČER V ZAVRHU Z ROMSKO ETNO SKUPINO
Večer z živo glasbo romske etno skupine in kulinaričnimi dobrotami Prekmurja. 
Izbrane prekmurske dobrote, začinjene s pravo mero 
romske etno glasbe. Dišeče, zapeljivo in ognjevito!
Zabava: Miško Kontrec
Organizator: Študentski klub Slovenskih goric
https://www.sksg.org/
https://www.facebook.com/klub.sksg/

PETEK, 28. JUNIJ
ŠPORTNA DVORANA LENART, OB 21.00

FOLKART V LENARTU

MEHIKA
FOLKLORNA PLESNA SKUPINA »MEHIKA«, CIUDAD DE MÉXICO
Glasba in ples sta sestavi del življenja Mehičanov. Najbolj očiten in tudi 
najmočnejši vpliv ima španska tradicija, čeprav so se še iz časov pred 
Španci ohranili mnogi plesi.

PROGRAM



Ob številnih verskih praznovanjih, v 
večjem delu Mehike slišimo značilne 
glasbene skupine, vsem poznane kot 
mariachi, v sestavi violin, trobent in 
kitar. Ohranili so se tudi indijanski obredni plesi.
Folklorna skupina Mehika na svojih pohodih po svetovnih festivalih 
prikazuje večplastno tradicijsko kulturo. Ohranjajo tako izročilo Majev in 
Aztekov kot v svetu bolj poznano tradicijo mehiških plesov ob glasbeni 
spremljavi mariachev.

UKRAJINA
FOLKLORNI PLESNI ANSAMBEL »KYIV«, KIJEV
Repertoar skupine vsebuje večino ukrajinskih ljudskih plesov kot tudi 
ostale in različne narodne plese.
Folklora je postala ogledalo ne samo najpomembnejših zgodovinskih 
dogodkov v Ukrajini, ampak tudi način ohranjanja številnih arhaičnih 
poganskih mitov. Tako so recimo ohranili slavne ljudske plese iz 15. 
stoletja, kot so Hopak, Kozachok in drugi. 
Ansambel Kyiv je postal ambasador 
akademske tradicijske kulture. Zaradi svoje 
izvajalske vrhunskosti redno zmaguje na 
festivalih tekmovalnega tipa ne le v Ukrajini, 
ampak tudi na mednarodnih prireditvah širom 
Evrope. V Sloveniji jih bomo videli prvič.
Organizator: Občina Lenart

SOBOTA, 29. JUNIJ
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 9.00

IGRARIJE IN VRAGOLIJE Z BRATOMA MALEK
Rekreacijsko ustvarjalno društvo Eleja
Igre in vragolije vseh vrst, veselja poln koš, smeha polna vreča, najlepše 
je v družbi prijateljev. Igra je sreča, če jo deliš z 
drugimi. Povabi starše, prijateljice in prijatelje. 
Kratkočasno, ustvarjalno in zabavno bo. Brata 
Malek pravita , »noreli« bomo. Če nam vreme ne 
bo naklonjeno, se dobimo v Domu kulture Lenart.
Organizator: Občina Lenart
https://www.facebook.com/RUDEleja/

JULIJ
SOBOTA, 13. IN 27. JULIJA

MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 10.00
KNJIŽNICA POD KOSTANJI, ZA OTROKE IN STARŠE
Brati pomeni početi podvige.
Brati je možno marsikaj.
Recimo: grozdje in fige in knjige
in med brati še kaj. (T. Pavček)
Pravljice in bralna doživetja, ki živijo z vami in za vas.
Organizator: Knjižnica Lenart
http://www.lenart.sik.si/AmplioCMS2/public/EnterPublic.cms2
https://www.facebook.com/siklnt/

ČETRTEK, 18. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 18.00

MUCA MACA IN MAČEK MURI, PREDSTAVA ZA OTROKE
Zavod Enostavno Prijatelji
Muca Maca je zelo elegantna muca – gracioza med 
mucami. Ko se nekega dne vrne s potovanja, jo v 
njeni klobučarni čaka neprijetno presenečenje. Njena 
klobučarna je čisto prašna in klobuki so razmetani 
povsod naokoli. Le kdo je nepridiprav, ki je z mačjimi 
tacami stikal po njeni klobučarni?
Organizator: Občina Lenart
http://enostavnoprijatelji.si/gledalisce-in-predstave/
otroske-predstave/305-muca-maca-in-macek-muri

PETEK, 19. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 21.00

KONCERT ZA DUŠO, IL DIVJI IN ANSAMBEL SEKSTSAKORD 
IL Divji so vokalna skupina fantov, ki skupaj že osem let razveseljujejo ljudi 
širom Slovenije. Obožujejo petje na vseh dogodkih, kjer dobra, energična in 

romantična glasba ne sme manjkati. V mesecu aprilu so v Mariboru pripravili 
že 5. tradicionalni koncert Divji večer, ki je tako kot 
vsako leto tudi letos postregel s polno mero odlične 
raznovrstne glasbe, polne smeha, nore energije in 
romantike. Skupaj s skupino Sekstakord vas vabijo, 
da se jim v petek, 19. julija pridružite in uživate ob 
odlični glasbi in sproščenem vzdušju.

VSTOPNICE: KAVARNA ASKARI LENART
http://www.ildivji.si/
https://www.facebook.com/
VokalnaSkupinaILDivji/
https://www.facebook.com/sekstakord/

PETEK, 26. JULIJ
DOM KULTURE LENART, OB 21.00

TADEJ TOŠ &THE BAND: PROSTO PO PREŠERNU, KONCERT
Tadej Toš nam bo s svojim kvartetom predstavil 14 Prešernovih pesmi. 
Nekoč je razmišljal, zakaj poezija ni več tako popularna, in domislil se je, 
da bi jo uglasbil ter jo tako približal ljudem. Namesto za šansonjerski se 
je raje odločil za rokerski in baladni slog. 
Takole je razmišljal: Prešeren je ljubezen. Ljubezen je svoboda. Svoboda 
je rokenrol!
Na izrazito koncertnem večeru ne bo manjkalo 
tudi nekaj zabavnih Tadejevih komentarjev.
Organizator: Občina Lenart
https://www.facebook.com/pages/category/
Artist/Tadej-To%C5%A1-37172667755/

AVGUST
PETEK, 2. AVGUST

DOM KULTURE LENART, OB 21.00
APELA (ŠPELA BRUMEN,VOKAL & ALEKSANDER ŽIVKO, 
KLAVIR), KONCERT
Špela,vokal in Aleksander, klavir, sta se lotila akustičnih priredb znanih 
pop in rock skladb. Svoje ideje črpata iz pop, klasične in jazz glasbe 
ter skladbe predstavita na nov, svež način. S svojim obvladanjem 
instrumenta in vokala se izvrstno dopolnjujeta. 
Uživali boste lahko v glasbi Bruna Marsa, Eda 
Sheerana, poletnih latino ritmov, ne bo pa 
manjkalo niti nežnih in čutnih balad.
Organizator: Občina Lenart

TOREK, 6. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 19.00

MARTIN KRPAN, OPERA ZA OTROKE
Lani smo praznovali stoto obletnico izida 
slikanice Martin Krpan. 
Levstikova 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. Pogumni junak Martin Krpan, ki 
ga sam cesar povabi na Dunaj, da bi cesarski dvor rešil pred strašnim 
Brdavsom. Predstava je najprej namenjena otroški in mladinski publiki, 
vabljeni tudi odrasli, saj glasba nagovarja in razveseljuje vse generacije.
Organizator: Občina Lenart
https://pixel.facebook.com/events/1098106790371481/

SOBOTA, 10. IN 24. AVGUST
MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 10.00

KNJIŽNICA POD KOSTANJI, ZA OTROKE IN STARŠE
Organizator: Knjižnica Lenart
http://www.lenart.sik.si/AmplioCMS2/public/EnterPublic.cms2
https://www.facebook.com/siklnt/

NEDELJA, 11. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 20.00

PEVSKI ZBOR SANKOFA, KONCERT AFRIŠKE GLASBE
Pevski zbor Sankofa deluje od leta 2009 pod vodstvom Dalande Diallo 
- neodvisne plesalke in soustanoviteljice kulturno umetniškega društva 
Baobab. Združuje Afričane, njihove potomce in prijatelje. Nastal je kot 



del celoletnega projekta “Izrazni svet afriške kulture”, ki spodbuja razvoj 
in širjenje afriške kulture ter zavesti po celotni Sloveniji. Pevski zbor 
izbira tradicionalne afriške pesmi in jih predstavi v novi sveži preobleki. 
Na koncertih zbor navdušuje številno 
občinstvo. Živa in ritmična afriška glasba, ki 
vas osvoji. Doživite Afriko tukaj, v Lenartu!
Organizator: Občina Lenart
http://www.baobab.si/projekti/sankofa/

PONEDELJEK, 19. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV 

MLADINE SLOVENSKE GORICE- »STARA POLICIJA«, TRG 
OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00

ŠPORTNE IGRE V MESTNEM PARKU 
DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, 
ZA OTROKE
Organizator: Društvo prijateljev mladine 
Slovenske gorice
https://www.facebook.com/dpmsg.
drustvoprijateljevmladine/

TOREK, 20. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV 
MLADINE SLOVENSKE GORICE- »STARA POLICIJA«, 

TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00
POHOD OKOLI KOMARNIKA, ZA 
OTROKE
Organizator: Društvo prijateljev mladine 
Slovenske gorice
https://www.facebook.com/dpmsg.
drustvoprijateljevmladine/

DOM KULTURE LENART, OB 20.00
VOKALNA SKUPINA BASSLESS, KONCERT
Bassless je mednarodno priznana in nagrajena slovenska a cappella 
skupina, ki deluje od leta 2013. Nominirani so bili za prestižno mednarodno 
a cappella nagrado Cara in osvojili drugo nagrado AVA. Skupina redno 
koncertira doma in v tujini, izvaja priredbe ter avtorsko glasbo, slovensko in 
tujo. Prepoznaven glasbeni izraz peterice je mešanica elementov popularne 
in ritmične elektronske glasbe na eni strani ter klasičnih a cappella jazz 
aranžmajev na drugi. Vse zvočne učinke ustvarjajo le s svojimi glasovi.
Petje brez spremljave instrumentov, le glasovi, 
ki ustvarijo neverjetno, glasba, ki jo čutite in 
vas navduši! Glasba, kot je še niste doživeli.
Organizator: Občina Lenart
https://www.bassless.si/
https://www.facebook.com/vocalbassless

SREDA, 21. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV 
MLADINE SLOVENSKE GORICE- »STARA POLICIJA«, 

TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00
FOTOGRAFIRANJE LENARTA, 
USTVARJALNE DELAVNICE ZA OTROKE
Organizator: Društvo prijateljev mladine 
Slovenske gorice
https://www.facebook.com/dpmsg.
drustvoprijateljevmladine/

ČETRTEK, 22. AVGUST
ZBIRALIŠČE PRED PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV 
MLADINE SLOVENSKE GORICE- »STARA POLICIJA«, 

TRG OSVOBODITVE 6 V LENARTU, OB 9.00
IZLET V LJUBLJANO, ZA 
OTROKE
Organizator:Društvo prijateljev mladine 
Slovenske gorice
https://www.facebook.com/dpmsg.
drustvoprijateljevmladine/

PETEK, 23. AVGUST
PROSTORI DRUŠTVA PRIJATELJEV SLOVENSKE GORICE 

»STARA POLICIJA«, TRG OSVOBODITVE 6, OB 9.00
PRIPRAVA RAZSTAVE IN SLOVO OD 
POČITNIC, ZA OTROKE
Organizator: Društvo prijateljev mladine 
Slovenske gorice
https://www.facebook.com/dpmsg.
drustvoprijateljevmladine/

MESTNI PARK DR. JOŽETA PUČNIKA V LENARTU, OB 18.00
POČITNIŠKE VRAGOLIJE ČEBELE POČASNELE, 
ANIMACIJSKA PREDSTAVA ZA OTROKE
GLEDALIŠČE PRAVLJIČARNA
Za navihano čebelo Počasnelo je čudovito poletje.  
Preden pa bo prvič prestopila šolska vrata, jo čaka 
nekaj še posebej razburljivih počitniških dni. Ker so 
vragolije veliko zabavnejše v družbi dobrih prijateljev, 
bo pomoč otrok, ki vedo in znajo skorajda vse, 
zato še posebej dobrodošla.  Če nam vreme ne bo 
naklonjeno, bo predstava v Domu kulture Lenart.
http://www.pravljicarna.si/

NEDELJA, 25. AVGUST
PLOŠČAD PRED ŠTUPIČEVO VILO V ZAVRHU, OB 20.00

ADI SMOLAR, KONCERT
Adi Smolar, glasbena legenda je izdal novi album “Prav zdaj”, tako 
da boste poleg vseh zimzelenih slišali tudi nekaj novega! V eni izmed 
svojih pesmi pravi: “Se počasi daleč pride, se prav počasi spletejo vezi, 
dokler mi sonce ne zaide, iskal poti bom do ljudi!” 
Ne le s pesmimi, občinstvo osvoji tudi s šarmom, 
optimizmom in hudomušnostjo. Adi obljublja 
odličen, nepozaben koncert.
https://www.facebook.com/AdiSmolar/
Organizator: Občina Lenart

PETEK, 30. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 20.00

CVETJE V JESENI, IZVIRNI SLOVENSKI MUZIKAL
Po povesti Ivana Tavčarja
Skladatelj: Matjaž Vlašič, režija: Vojko Anzeljc 
V naslovnih vlogah: Matjaž Robavs/Domen Križaj, Nina 
Pušlar, Jure Ivanušič, Alenka Kozolc Gregurić
Prvi izvirni slovenski muzikal Cvetje v jeseni je bil premierno 
izveden leta 2014 po motivih istoimenske povesti Ivana 
Tavčarja. Cvetje v jeseni simbolizira iskreno ljubezen 
ljubljanskega odvetnika Janeza do kmečkega dekleta Mete, a zaradi njene 
nenadne smrti ne obrodi sadu, kakor ga ne rodi jesenski cvet. Glasovi 
znanih slovenskih pevcev, ki smo jih sicer vajeni v povsem drugačnih 
vlogah, nikogar ne bodo pustili ravnodušnega. Muzikal je od svoje premiere 
doživel že več kot 160 ponovitev, a k ogledu še vedno prepriča nove 
gledalce in navdušuje tiste, ki si ga znova in znova ogledajo.

VSTOPNICE: EVENTIM, BENCINSKI SERVISI PETROL, 
KAVARNA ASKARI
https://www.facebook.com/cvetje.v.jeseni/

SOBOTA, 31. AVGUST
DOM KULTURE LENART, OB 20.00

POBEG V ZGODOVINO ČAROVNIŠTVA, 
GLEDALIŠKA PREDSTAVA AGATA
Organizator: Kulturno društvo Delavec Lenart in Občina Lenart
https://www.facebook.com/KD.Delavec.Lenart/

 SEPTEMBER
NEDELJA, 1. SEPTEMBER

PLOŠČAD NA TRGU OSVOBODITVE V LENARTU, OB 11.00
NASTOP TWIRLING, PLESNEGA IN 
MAŽORETNEGA KLUBA LENART
Organizator: Twirling, plesni in mažoretni klub Lenart



https://www.facebook.com/pg/tpmklenart/photos/?tab=album&album_
id=440035329479800

DOM KULTURE LENART, OB 18.00
POBEG V ZGODOVINO ČAROVNIŠTVA, AGATA
Organizator: Kulturno društvo Delavec Lenart in Občina Lenart

PETEK, 6. SEPTEMBER
DOM KULTURE LENART, OB 20.00

PETELINJI ZAJTRK, KOMEDIJA
Šentjakobsko gledališče Ljubljana
Petelinji zajtrk je hudo prepričljiva, sočna, 
zabavna, romantična, očarljiva, napeta, socialna, 
navihana igra, mešanica melodrame in romantične 
komedije. Režiral jo je Gojmir Lešnjak Gojc.
Mlad fant, med prijatelji znan po vzdevku Djuro, se zaposli kot vajenec 
pri mojstru Lojzu, lastniku avtomehanične delavnice. 
Malačič odkrije Lojzu hrvaško zvezdnico Severino in začne se novo 
poglavje v mojstrovem življenju. Djuro se speča z Bronjo, poročeno z 
lokalnim kriminalcem Lepcem. Medtem pa Lojze sanja o najbolj seksi 
„pjevačici“ Severini,... Lepec Lojzu omogoči, da jo spozna tudi osebno 

in zgodi se!  Zgodi se petelinji zajtrk, o katerem bodo govorile še 
generacije!
Organizator: Občina Lenart
http://www.sentjakobsko-gledalisce.si/
https://www.facebook.com/pages/category/Performance-Art-
Theatre/%C5%A0entjakobsko-gledali%C5%A1%C4%8De-
Ljubljana-1528901420502511/

NEDELJA, 8. SEPTEMBER
DOM KULTURE LENART, OB 20.00

NORCI, KOMEDIJA
Koroški deželni teater Slovenj Gradec
Norci je mozaična, predvolilna komedija ali politična satira. Hudomušni 
gledališki prikaz današnjega kaotičnega časa, ko nihče ne ve več, kdo pije, 
kdo plača. Ko politiki pravijo “So what!” , ugotovimo, da države in politike 
ne velja jemati vedno (pre)resno. Komedija, ob 
kateri se boste zabavali in nasmejali, podobnost z 
domačo politično sceno pa je »zgolj naključna«.
Organizator: Občina Lenart
https://www.facebook.com/koroskidezelniteater/

LEN-ART 2019 SO PODPRLI

Izdala: Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart, zanjo mag. Janez 
Kramberger, župan, www.lenart.si, tel.: 02 729 13 10,
Oblikovanje in tisk: Evrografis d.o.o.
Naklada: 3500 izvodov
Lenart, maj 2019
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