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Več o programu v 
notranjosti brošure 

V primeru dežja bo 
odprtje 31.8.2014.

Prost vstop na vse 
otvoritvene dogodke

ne spreglejte

Vljudno vabljeni na dogajanje ob odprtju prenovljenega mestnega središča v

soboto, 30. avgusta 2014
Dan, ko se predstavijo Goričani
Prenovljen trg kot odprta platforma goriških ustvarjalcev

celodnevno dogajanje
pester program
6 prizorišč 
več kot 35 domačih ustvarjalcev



10.00 – 19.00
Tržnica domačih pridelkov
Solum

11.00 – 11.30
Lutkovna pravljica za otroke: Kraljična Sončnica
za predšolske in šolske otroke 
Waldorfski vrtec Kresnica iz Bukovice

30. 8. 2014 
ODPRTJE 
PRENOVLJENEGA 
MESTNEGA SREDIŠČA 

GLAVNI ODER / Bevkov trg

15.00 – 17.00
Predstavitev eksperimentov in otroška
ustvarjalnica: Izdelovanje taumatropov
in izstreljevanje raket iz papirja
Mladinski center Nova Gorica
e-Hiša novogoriška hiša poskusov

16.00 – 16.30
Prihod iz novogoriških ulic na Bevkov trg:
Goriški pihalni orkester

16.30 – 18.30
Predstavitev goriških plesnih skupin:
Plesna skupina Kre Art, Plesna skupina 
Dolls, Plesna skupina Plesne sanje, 
Športni klub Prodance, Plesna skupina 
Element, Športni klub Twist, 
Plesna skupina Tandem

18.00 – 19.00
Odprtje prodajno-degustacijske točke in 
vinoteke v okviru projekta Solum 



20.30 – 21.30
Koncert Big band Nova in mladi 
goriški solisti: Nika Kodrič, Jasmina Lozar, 
Andrej Orel, Anastazija in Maša Brosche

20.00 – 20.30
Modna revija: Kraljice vrtnic v novi 
mestni preobleki, predstavitev treh 
novogoriških kraljic in novih modnih
kolekcij v mestu (Manufaktura, 
Nara Camicie, Alpina, Pami)
ter ogled kreacij perspektivnih mladih modnih 
oblikovalk. Modno revijo organizira Društvo BKer.  

19.00 – 20.00
Koncert: Trobilni kvintet TrobiNova

21.30 – 22.00
Uradno odprtje prenovljenega mestnega 
središča: nagovor župana Mateja Arčona, 
plesni nastop Umetniškega društva
M&N Company

22.00 – 23.00
Nadaljevanje koncerta:
Big band Nova in mladi goriški solisti

23.00 – 00.30
Koncert: Nikka

23.00 – 01.00
Glasbeni mix: DJ ENERGY
Tokio bar

Povezovanje programa: Ana Facchini in Marjuta Slamič
Spremljevalni program: razstava umetnikov Goriške regije v 
izložbah na Bevkovem trgu

Povezovanje programa: Valterap

Napoved programa: Marjuta Slamič in Ana Facchini

17.00 – 21.00
Kulturni program s plesom, igro, 
glasbo in petjem:
Plesni nastop: Noche cubana
Plesni klub SOY CUBANO Nova Gorica
Plesni nastop: Argentinski tango 
Maruška Likar in Savo Nardin, GOtango
Komedija: Cirkus na železniški postaji 
Natalija Melink in Slavica Bernik, 
TR društvo Globočak
Koncert: Komorni zbor Grgar, Nova Gorica 
Koncert: Goriški pihalni orkester

16.00 – 01.00
Predstavitev novogoriških in okoliških 
alternativnih glasbenih skupin:
The Breaks 
Koromač 
Valterap
Neverend 
Veto
Sunshine Trip  

ALTER ODER / ploščad za novogoriško mestno hišo 

TRADICIONALNI ODER /  ploščad pri Vrtnici



Koordinacija programa: Mojca Valič in Društvo goriških humanistov
Spremljevalni program: razstava umetnikov Goriške regije v 
izložbah ob Rusjanovem trgu

17.00 – 19.00
Omizje: Razprava o urbanosti in 
uporabnosti javnih prostorov v mestu
Razpravo organizira Društvo humanistov goriške v 
sodelovanju z Društvom goriških arhitektov. Na omizju 
bodo sodelovali goriški kulturni ustvarjalci ter predstavniki
različnih interesnih skupin in mestne občine.

20.30 – 01.00
Kolaž video-filmske produkcije goriških
ustvarjalcev in institucij
"Zakaj se ne zavedamo, da smo s filmom bolj slišni in vidni? 
Ne zato, da bi komur koli vsiljevali svoj pogled in glas, 
ampak predvsem zato, da bi tudi s pogledom in glasom
utrjevali svojo nacionalno samozavest. Da bi s filmsko
sliko ostali vidni in slišni tudi za prihodnje generacije... " 
Silvan Furlan (1953-2005)

AMFITEATER / Rusjanov trg

10.00 – 19.00
Ustvarjalna tržnica GO Art: prodaja izdelkov
in različne predstavitve, KUD Morgan

11.00 – 12.30
Ulična glasba: Boštjan Bastyan Zobec

14.00 – 17.00
Ulična glasba: ansambl Suhu cvetje 

USTVARJALNA TRŽNICA IN ULIČNA GLASBA / 
pasaža med Bevkovim in Rusjanovim trgom 

Kulturna dediščina je navdihnila našo identiteto. 
Skrbimo zanjo. 



10.00 – 11.00
Likovna delavnica in omizje:
Ali je kip lahko igralo, stranišče, 
vodna pipa…?
Ana Žerjal s priznanimi goriškimi umetniki

Preizkus spretnosti: hoja po vrvi

11.00 – 12.00
Otroška ustvarjalna delavnica: 
Risanje na majice
predstavitev dejavnosti in aktivnosti 
Mladinskega centra za mlade in otroke 
Mladinski center Nova Gorica

14.00 – 15.30
Otroška delavnica - Šola na prostem:
Ali je kaj trden vaš most?
Gradnja rimske arhitekture iz gline 
Iniciativa za Waldorfsko šolo na Primorskem

14.00 – 17.00
Ustvarjalne delavnice in Zelemenjava
Menjava zelenih dobrot in modrih zamisli  
Zelemenjava z iniciativo Podružnica 
Na Zelemenjavi bo potekala menjava semen, sadik, 
pridelkov, receptov, izkušenj in navdihov z domačega vrta. 

15.30 – 17.00
Likovna delavnica:
Oblikovanje z glino, kiparske risbe, 
priprava maket
Ana Žerjal s priznanimi goriškimi umetniki

USTVARJALNE DELAVNICE / park ob Kidričevi ulici

Grb naše občine krasi vrtnica. In mesto njeni nasadi. 




