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Spoštovani,

stopimo skupaj
v dogajanje v zeleno prihodnost

živimo v mestni občini s sredi-
ščem, ki je bilo že ob nastan-
ku zasnovano z vizijo mesta v 
parku. V vsakdanjem življenju 
doživljamo zelene darove nara-
ve, mediteransko klimo in prilo-
žnosti, da se po vsakodnevnih 
obveznostih že v nekaj minutah 
znajdemo v objemu gozda ali v 
odsevu prelepe reke Soče. 

Pa vendar, ali tudi živimo zeleno? 
Razmišljamo o pametnih rešitvah, 
ki bi nam poenostavile vsakdan, 
tako na podeželju kot v mestu? 
Dovolj razmišljamo o samooskrbi, 
tako s hrano kot energijo? Kako bi 
s sodelovanjem, izmenjavo idej in 
predlogov ter skupnim delom po-
membno spremenili naše skupno 
sobivanje v dobrobit vseh nas, ki 
tu živimo? 

Želim si, da bi k sodelovanju in 
razvoju pritegnili kar največ ob-

Matej Arčon
župan

Lahko so zeleni, pisani, igrivi. Lahko pomenijo vrt svetlih in dobrih 
idej, lahko lep zelenjavni vrt domačih ‘pomidorov’. Vrtove v mestu 
lahko ustvarimo sami, zelene gredice in vrstice pa se bodo sčaso-
ma zlile v celoto in oblikovale zeleno Novo Gorico. Vsi, ki živite na 
podeželju in že živite zeleno, lahko delite vaše izkušnje. In kako 
si predstavljamo razvoj mesta in podeželja v občini? Začeli smo s 
pripravo Trajnoste urbane strategije, ki bo s sodelovanjem vseh, 
ki želijo boljši jutri, ponudila konkretne rešitve za prihodnost. Bo-
dimo aktivni.

Vrtovi v mestu

čank in občanov, ker več glav 
več ve in samo povezani lahko 
dosežemo več. 

To nas je vodilo tudi pri pri-
pravi letošnjega programa 
poletnih prireditev. Oblikovali 
smo ga skupaj z domačimi 
kulturnimi ustanovami in dru-
štvi ter aktivnimi posamezniki. 
Program povezuje kvalitetno 
kulturno dogajanje s poudar-
kom na goriških ustvarjalcih 
in zelene, trajnostne vsebine, 
ki nam bodo v razmislek po-
nudile drugačne pristope in 
rešitve. 

Imate predlog, idejo, rešitev 
na temo vsega, kar bi lahko 
izboljšalo življenje v našem 
mestu ali na podeželju? Pišite 
nam, sporočite, vaše predloge 
bomo vključili v prihodnje reši-
tve in projekte.   
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Preživite lepo in razgibano pole-
tje z nami, polno kulturnih doži-
vetij, in z mislimi v zelenem.

Sodelujte, ozelenite, predlagajte
vaše ideje:

  greengo.novagorica@gmail.com

  Mestna Občina Nova Gorica

Nabiralniki predlogov in idej na prizoriščih 
poletnih prireditev ČAKAJO NA VAŠ PAPIRČEK.

stopimo skupaj v zeleno prihodnost v dogajanje
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Spoštovani,

stopimo skupaj v dogajanjev zeleno prihodnost

živimo v mestni občini s sredi-
ščem, ki je bilo že ob nastan-
ku zasnovano z vizijo mesta v 
parku. V vsakdanjem življenju 
doživljamo zelene darove nara-
ve, mediteransko klimo in prilo-
žnosti, da se po vsakodnevnih 
obveznostih že v nekaj minutah 
znajdemo v objemu gozda ali v 
odsevu prelepe reke Soče. 

Pa vendar, ali tudi živimo zeleno? 
Razmišljamo o pametnih rešitvah, 
ki bi nam poenostavile vsakdan, 
tako na podeželju kot v mestu? 
Dovolj razmišljamo o samooskrbi, 
tako s hrano kot energijo? Kako bi 
s sodelovanjem, izmenjavo idej in 
predlogov ter skupnim delom po-
membno spremenili naše skupno 
sobivanje v dobrobit vseh nas, ki 
tu živimo? 

Želim si, da bi k sodelovanju in 
razvoju pritegnili kar največ ob-

Matej Arčon
župan

Matej Arčon
župan

Lahko so zeleni, pisani, igrivi. Lahko pomenijo vrt svetlih in dobrih 
idej, lahko lep zelenjavni vrt domačih ‘pomidorov’. Vrtove v mestu 
lahko ustvarimo sami, zelene gredice in vrstice pa se bodo sčaso-
ma zlile v celoto in oblikovale zeleno Novo Gorico. Vsi, ki živite na 
podeželju in že živite zeleno, lahko delite vaše izkušnje. In kako 
si predstavljamo razvoj mesta in podeželja v občini? Začeli smo s 
pripravo Trajnoste urbane strategije, ki bo s sodelovanjem vseh, 
ki želijo boljši jutri, ponudila konkretne rešitve za prihodnost. Bo-
dimo aktivni.

Vrtovi v mestu

čank in občanov, ker več glav 
več ve in samo povezani lahko 
dosežemo več. 

To nas je vodilo tudi pri pri-
pravi letošnjega programa 
poletnih prireditev. Oblikovali 
smo ga skupaj z domačimi 
kulturnimi ustanovami in dru-
štvi ter aktivnimi posamezniki. 
Program povezuje kvalitetno 
kulturno dogajanje s poudar-
kom na goriških ustvarjalcih 
in zelene, trajnostne vsebine, 
ki nam bodo v razmislek po-
nudile drugačne pristope in 
rešitve. 

Imate predlog, idejo, rešitev 
na temo vsega, kar bi lahko 
izboljšalo življenje v našem 
mestu ali na podeželju? Pišite 
nam, sporočite, vaše predloge 
bomo vključili v prihodnje reši-
tve in projekte.   
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Preživite lepo in razgibano pole-
tje z nami, polno kulturnih doži-
vetij, in z mislimi v zelenem.

Sodelujte, ozelenite, predlagajte
vaše ideje:

  greengo.novagorica@gmail.com

  Mestna Občina Nova Gorica

Nabiralniki predlogov in idej na prizoriščih 
poletnih prireditev ČAKAJO NA VAŠ PAPIRČEK.
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Spoštovani,

stopimo skupaj
v dogajanje v zeleno prihodnost

živimo v mestni občini s sredi-
ščem, ki je bilo že ob nastan-
ku zasnovano z vizijo mesta v 
parku. V vsakdanjem življenju 
doživljamo zelene darove nara-
ve, mediteransko klimo in prilo-
žnosti, da se po vsakodnevnih 
obveznostih že v nekaj minutah 
znajdemo v objemu gozda ali v 
odsevu prelepe reke Soče. 

Pa vendar, ali tudi živimo zeleno? 
Razmišljamo o pametnih rešitvah, 
ki bi nam poenostavile vsakdan, 
tako na podeželju kot v mestu? 
Dovolj razmišljamo o samooskrbi, 
tako s hrano kot energijo? Kako bi 
s sodelovanjem, izmenjavo idej in 
predlogov ter skupnim delom po-
membno spremenili naše skupno 
sobivanje v dobrobit vseh nas, ki 
tu živimo? 

Želim si, da bi k sodelovanju in 
razvoju pritegnili kar največ ob-

Matej Arčon
župan

Lahko so zeleni, pisani, igrivi. Lahko pomenijo vrt svetlih in dobrih 
idej, lahko lep zelenjavni vrt domačih ‘pomidorov’. Vrtove v mestu 
lahko ustvarimo sami, zelene gredice in vrstice pa se bodo sčaso-
ma zlile v celoto in oblikovale zeleno Novo Gorico. Vsi, ki živite na 
podeželju in že živite zeleno, lahko delite vaše izkušnje. In kako 
si predstavljamo razvoj mesta in podeželja v občini? Začeli smo s 
pripravo Trajnoste urbane strategije, ki bo s sodelovanjem vseh, 
ki želijo boljši jutri, ponudila konkretne rešitve za prihodnost. Bo-
dimo aktivni.

Vrtovi v mestu

čank in občanov, ker več glav 
več ve in samo povezani lahko 
dosežemo več. 

To nas je vodilo tudi pri pri-
pravi letošnjega programa 
poletnih prireditev. Oblikovali 
smo ga skupaj z domačimi 
kulturnimi ustanovami in dru-
štvi ter aktivnimi posamezniki. 
Program povezuje kvalitetno 
kulturno dogajanje s poudar-
kom na goriških ustvarjalcih 
in zelene, trajnostne vsebine, 
ki nam bodo v razmislek po-
nudile drugačne pristope in 
rešitve. 

Imate predlog, idejo, rešitev 
na temo vsega, kar bi lahko 
izboljšalo življenje v našem 
mestu ali na podeželju? Pišite 
nam, sporočite, vaše predloge 
bomo vključili v prihodnje reši-
tve in projekte.   
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Preživite lepo in razgibano pole-
tje z nami, polno kulturnih doži-
vetij, in z mislimi v zelenem.

Sodelujte, ozelenite, predlagajte
vaše ideje:

  greengo.novagorica@gmail.com

  Mestna Občina Nova Gorica

Nabiralniki predlogov in idej na prizoriščih 
poletnih prireditev ČAKAJO NA VAŠ PAPIRČEK.
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Spoštovani,

stopimo skupaj v dogajanjev zeleno prihodnost

živimo v mestni občini s sredi-
ščem, ki je bilo že ob nastan-
ku zasnovano z vizijo mesta v 
parku. V vsakdanjem življenju 
doživljamo zelene darove nara-
ve, mediteransko klimo in prilo-
žnosti, da se po vsakodnevnih 
obveznostih že v nekaj minutah 
znajdemo v objemu gozda ali v 
odsevu prelepe reke Soče. 

Pa vendar, ali tudi živimo zeleno? 
Razmišljamo o pametnih rešitvah, 
ki bi nam poenostavile vsakdan, 
tako na podeželju kot v mestu? 
Dovolj razmišljamo o samooskrbi, 
tako s hrano kot energijo? Kako bi 
s sodelovanjem, izmenjavo idej in 
predlogov ter skupnim delom po-
membno spremenili naše skupno 
sobivanje v dobrobit vseh nas, ki 
tu živimo? 

Želim si, da bi k sodelovanju in 
razvoju pritegnili kar največ ob-

Matej Arčon
župan

Lahko so zeleni, pisani, igrivi. Lahko pomenijo vrt svetlih in dobrih 
idej, lahko lep zelenjavni vrt domačih ‘pomidorov’. Vrtove v mestu 
lahko ustvarimo sami, zelene gredice in vrstice pa se bodo sčaso-
ma zlile v celoto in oblikovale zeleno Novo Gorico. Vsi, ki živite na 
podeželju in že živite zeleno, lahko delite vaše izkušnje. In kako 
si predstavljamo razvoj mesta in podeželja v občini? Začeli smo s 
pripravo Trajnoste urbane strategije, ki bo s sodelovanjem vseh, 
ki želijo boljši jutri, ponudila konkretne rešitve za prihodnost. Bo-
dimo aktivni.

Vrtovi v mestu

čank in občanov, ker več glav 
več ve in samo povezani lahko 
dosežemo več. 

To nas je vodilo tudi pri pri-
pravi letošnjega programa 
poletnih prireditev. Oblikovali 
smo ga skupaj z domačimi 
kulturnimi ustanovami in dru-
štvi ter aktivnimi posamezniki. 
Program povezuje kvalitetno 
kulturno dogajanje s poudar-
kom na goriških ustvarjalcih 
in zelene, trajnostne vsebine, 
ki nam bodo v razmislek po-
nudile drugačne pristope in 
rešitve. 

Imate predlog, idejo, rešitev 
na temo vsega, kar bi lahko 
izboljšalo življenje v našem 
mestu ali na podeželju? Pišite 
nam, sporočite, vaše predloge 
bomo vključili v prihodnje reši-
tve in projekte.   
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Preživite lepo in razgibano pole-
tje z nami, polno kulturnih doži-
vetij, in z mislimi v zelenem.

Sodelujte, ozelenite, predlagajte
vaše ideje:

  greengo.novagorica@gmail.com

  Mestna Občina Nova Gorica

Nabiralniki predlogov in idej na prizoriščih 
poletnih prireditev ČAKAJO NA VAŠ PAPIRČEK.

stopimo skupaj
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Spoštovani,

stopimo skupaj v dogajanjev zeleno prihodnost

živimo v mestni občini s sredi-
ščem, ki je bilo že ob nastan-
ku zasnovano z vizijo mesta v 
parku. V vsakdanjem življenju 
doživljamo zelene darove nara-
ve, mediteransko klimo in prilo-
žnosti, da se po vsakodnevnih 
obveznostih že v nekaj minutah 
znajdemo v objemu gozda ali v 
odsevu prelepe reke Soče. 

Pa vendar, ali tudi živimo zeleno? 
Razmišljamo o pametnih rešitvah, 
ki bi nam poenostavile vsakdan, 
tako na podeželju kot v mestu? 
Dovolj razmišljamo o samooskrbi, 
tako s hrano kot energijo? Kako bi 
s sodelovanjem, izmenjavo idej in 
predlogov ter skupnim delom po-
membno spremenili naše skupno 
sobivanje v dobrobit vseh nas, ki 
tu živimo? 

Želim si, da bi k sodelovanju in 
razvoju pritegnili kar največ ob-

Matej Arčon
župan

Lahko so zeleni, pisani, igrivi. Lahko pomenijo vrt svetlih in dobrih 
idej, lahko lep zelenjavni vrt domačih ‘pomidorov’. Vrtove v mestu 
lahko ustvarimo sami, zelene gredice in vrstice pa se bodo sčaso-
ma zlile v celoto in oblikovale zeleno Novo Gorico. Vsi, ki živite na 
podeželju in že živite zeleno, lahko delite vaše izkušnje. In kako 
si predstavljamo razvoj mesta in podeželja v občini? Začeli smo s 
pripravo Trajnoste urbane strategije, ki bo s sodelovanjem vseh, 
ki želijo boljši jutri, ponudila konkretne rešitve za prihodnost. Bo-
dimo aktivni.

Vrtovi v mestu

čank in občanov, ker več glav 
več ve in samo povezani lahko 
dosežemo več. 

To nas je vodilo tudi pri pri-
pravi letošnjega programa 
poletnih prireditev. Oblikovali 
smo ga skupaj z domačimi 
kulturnimi ustanovami in dru-
štvi ter aktivnimi posamezniki. 
Program povezuje kvalitetno 
kulturno dogajanje s poudar-
kom na goriških ustvarjalcih 
in zelene, trajnostne vsebine, 
ki nam bodo v razmislek po-
nudile drugačne pristope in 
rešitve. 

Imate predlog, idejo, rešitev 
na temo vsega, kar bi lahko 
izboljšalo življenje v našem 
mestu ali na podeželju? Pišite 
nam, sporočite, vaše predloge 
bomo vključili v prihodnje reši-
tve in projekte.   
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Preživite lepo in razgibano pole-
tje z nami, polno kulturnih doži-
vetij, in z mislimi v zelenem.

Sodelujte, ozelenite, predlagajte
vaše ideje:

  greengo.novagorica@gmail.com

  Mestna Občina Nova Gorica

Nabiralniki predlogov in idej na prizoriščih 
poletnih prireditev ČAKAJO NA VAŠ PAPIRČEK.
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Spoštovani,

stopimo skupaj
v dogajanje v zeleno prihodnost

živimo v mestni občini s sredi-
ščem, ki je bilo že ob nastan-
ku zasnovano z vizijo mesta v 
parku. V vsakdanjem življenju 
doživljamo zelene darove nara-
ve, mediteransko klimo in prilo-
žnosti, da se po vsakodnevnih 
obveznostih že v nekaj minutah 
znajdemo v objemu gozda ali v 
odsevu prelepe reke Soče. 

Pa vendar, ali tudi živimo zeleno? 
Razmišljamo o pametnih rešitvah, 
ki bi nam poenostavile vsakdan, 
tako na podeželju kot v mestu? 
Dovolj razmišljamo o samooskrbi, 
tako s hrano kot energijo? Kako bi 
s sodelovanjem, izmenjavo idej in 
predlogov ter skupnim delom po-
membno spremenili naše skupno 
sobivanje v dobrobit vseh nas, ki 
tu živimo? 

Želim si, da bi k sodelovanju in 
razvoju pritegnili kar največ ob-

Matej Arčon
župan

Lahko so zeleni, pisani, igrivi. Lahko pomenijo vrt svetlih in dobrih 
idej, lahko lep zelenjavni vrt domačih ‘pomidorov’. Vrtove v mestu 
lahko ustvarimo sami, zelene gredice in vrstice pa se bodo sčaso-
ma zlile v celoto in oblikovale zeleno Novo Gorico. Vsi, ki živite na 
podeželju in že živite zeleno, lahko delite vaše izkušnje. In kako 
si predstavljamo razvoj mesta in podeželja v občini? Začeli smo s 
pripravo Trajnoste urbane strategije, ki bo s sodelovanjem vseh, 
ki želijo boljši jutri, ponudila konkretne rešitve za prihodnost. Bo-
dimo aktivni.

Vrtovi v mestu

čank in občanov, ker več glav 
več ve in samo povezani lahko 
dosežemo več. 

To nas je vodilo tudi pri pri-
pravi letošnjega programa 
poletnih prireditev. Oblikovali 
smo ga skupaj z domačimi 
kulturnimi ustanovami in dru-
štvi ter aktivnimi posamezniki. 
Program povezuje kvalitetno 
kulturno dogajanje s poudar-
kom na goriških ustvarjalcih 
in zelene, trajnostne vsebine, 
ki nam bodo v razmislek po-
nudile drugačne pristope in 
rešitve. 

Imate predlog, idejo, rešitev 
na temo vsega, kar bi lahko 
izboljšalo življenje v našem 
mestu ali na podeželju? Pišite 
nam, sporočite, vaše predloge 
bomo vključili v prihodnje reši-
tve in projekte.   
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Preživite lepo in razgibano pole-
tje z nami, polno kulturnih doži-
vetij, in z mislimi v zelenem.

Sodelujte, ozelenite, predlagajte
vaše ideje:

  greengo.novagorica@gmail.com

  Mestna Občina Nova Gorica

Nabiralniki predlogov in idej na prizoriščih 
poletnih prireditev ČAKAJO NA VAŠ PAPIRČEK.

stopimo skupaj v zeleno prihodnost v dogajanje



Avgust
ploščad za mestno hišo | Bevkov trg

sob 1 21.00 Letni kino*: Drevo, Sonja Prosenc, 2013, 90'

ned 2 21.00 Letni kino*: Okus po ljubezni, Ritesh Batra, 2013, 101'

pon 3 18.00 Predavanje: Mikoriza – super eko način revitalizacije našega kmetijstva  
(vodi Jurij Jerele), novogoriška mestna hiša

tor 4 18.00

21.00

Predavanje: Plantažno gojenje najdražjih gob na svetu – tartufov  
(vodi Jurij Jerele), novogoriška mestna hiša
Letni kino*: Niso letele ptice, Velušček&Medved, 1999, 52’

sre 5 21.00 Koncert: Boštjan Gombač trio

čet 6 21.00 Letni kino*: Pasolini, Abel Ferrara, 2014, 87'

pet 7 21.00 Letni kino*: Večer kratkih filmov

sob 8 21.00 Letni kino*: Stoletnik, ki je zlezel skozi okno in izginil  
Felix Herngren, 2013, 114'

ned 9 21.00 Letni kino*: Gozdovi so še vedno zeleni, Marko Naberšnik, 2014, 107'

pon 10 17.00 Akrobatsko-gledališka delavnica (vodita Manca Uršič in Katjuša Kovačič) 

tor 11 17.00 Akrobatsko-gledališka delavnica (vodita Manca Uršič in Katjuša Kovačič) 

sre 12 17.00
21.00

Akrobatsko-gledališka delavnica (vodita Manca Uršič in Katjuša Kovačič) 
Plesni performance: Navzkrižni pogledi (Manca Uršič in Katjuša Kovačič) 

čet 13 21.00 Večer irske glasbe in plesa s skupino Noreia

pet 14 21.00 Tematski večer s koncertom: Elvis Presley

ned 16 21.00 Plesni večer: Tango (GOtango in KreART) 

pon 17 19.00 POPRAJMO NAPREJ: Od ideje do dobre zgodbe (Primorski tehnološki park)

tor 18 21.00 Plesni večer: Zaplešimo v ritmih swinga lindy hop (Plesna šola Miro)

sre 19 21.00 Gledališka predstava: Namišljeni bolnik (Kulturno  društvo Grgar)

čet 20 20.00 Predavanje: UNI3 iz klopi med španske ljudi – predstavitev jezikovne 
ekskurzije v Španiji (vodi Barbara Poša Belingar)

pet 21 21.00 Koncert: Rudi Bučar trio

sob 22 10.00
20.00

21.00

GO Art tržnica
Zaključni nastop udeležencev in plesnih pedagogov Plesnega poletja 2015:  
Odmev barvitih ritmov (Umetniško društvo M&N DC)
Koncert: Katalena

pon 24 18.00 Delavnica: Povezovanje, ki traja – kako začeti, nadaljevati in vztrajati 
skupaj (vodi Nara Petrovič)

sre 26 21.00 Gledališka predstava: Sljehernik (SNG Nova Gorica)

pet 28 21.00 Koncert: PAZ Vinko Vodopivec

greenGO dogodek

pon 29 10.00 Likovna delavnica za otroke vseh starosti: Dišeči čevlji (vodi Ana Žerjal) 

tor 30 21.00 19. mednarodno srečanje saksofonistov v Sloveniji
 Jazz Punt Big Band (Matija Mlakar, umetniški vodja)

Junij
Bevkov trg

pet 24 21.00 Koncert: Fake Orchestra 

sob 25 21.00 Odprtje Letnega kina Silvana Furlana:*
Postali bomo prvaki sveta, Darko Bajić, 2015, 124'

ned 26 21.00 Letni kino*: Fantovska leta, Richard Linklater, 2014, 166'

pon 27 21.00 Letni kino*: Odprava zelenega zmaja, Staš Potočnik, 1976, 60'

tor 28 18.00
21.00

Ustvarjalnica za vso družino: Oživimo zelenega zmaja (vodi Ana Žerjal)
Letni kino*: Odprava zelenega zmaja, Staš Potočnik, 1976, 60’

sre 29 19.00
21.00

Rastem s knjigo/JAK*: gost Slavko Pregl, avtor knjige Odprava zelenega zmaja
Letni kino*: Odprava zelenega zmaja, Staš Potočnik, 1976, 60'

čet 30 21.00 Letni kino*: Človek na Luni, Giulano Ricci, 2014, 60'

pet 31 21.00 Letni kino*: Medena koža, Jung in Laurent Boileau, 2012, 75'

Julij
sre 1 21.00 19. mednarodno srečanje saksofonistov v Sloveniji 

Koncert mentorjev mojstrskih tečajev

pet 3 21.00 19. mednarodno srečanje saksofonistov v Sloveniji  
Koncert saksofonskih orkestrov

sob 4 10.00

21.00

Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica
AMO na ulici (novogoriški AMO) 
Ulično-gledališki dogodek: Sam med vsemi (Gledališče Ane Monro)
19. mednarodno srečanje saksofonistov v Sloveniji                                                                                                                      
Big Band NOVA (Boštjan Simon, dirigent)

ned 5 19.30 Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica
Cirkuška predstava: Teža kože (Lonely circus) pri SNG Nova Gorica

pon 6 18.00 Okrogla miza o trajnostnem razvoju z delavnico urbanega vrtnarjenja   
(vodi Maja Vrčon)

sre 8 10.00 Likovna delavnica: S kolesom v poletje (vodita Društvo Gekolina   
in Ana Žerjal) 

pet 10 21.00 Koncert: Zlatko Kaučič trio

sob 11 21.00 Koncert: Nikka

pon 13 19.00 Delavnica: Bogata skupnost v kriznih časih (vodi Peter Szabo)

pet 17 21.00 Koncert: Primarna 

sob 18 21.00 Koncert: Briški kvintet

pon 20 18.00 Delavnica: Zelena kuhinja po moje – preproste dobrote z vrtnicami  
(vodi Katja Kogej), ploščad ob spomeniku Edvardu Rusjanu

pet 24 16.00 GO Art tržnica

Bevkov trg| ploščad za mestno hišo

Legenda:

Bevkov trg ploščad za mestno hišo

Pomagajo in sodelujejo:

sre 24 16.00 
21.00

GO Art tržnica
Koncert: predskupina Jackson in TABU 

pet 26 21.00 Koncert: The Indicals

sob 27 21.00

22.30

19. mednarodno srečanje saksofonistov v Sloveniji 
Big Band GveriLLaz (Peter Ugrin, dirigent)
Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica  
Ognjena predstava: Sodrga (KDPM Street Theatre Company in Čupakabra) 
pri SNG Nova Gorica

ned 28 9.30

21.00

22.30

Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica
Pohodna ulična predstava z lutkami: Kdaj je zadosti? (Šugla gledališče)
Ulični predstavi: Ozemljitev in Črno-belo pisano debelo (Šugla gledališče)
19. mednarodno srečanje saksofonistov v Sloveniji
Orkester saksofonov SOS,  
predskupina Orkester saksofonov SOS junior
Mednarodni festival uličnega gledališča Ana Desetnica
Ulična senčno-gledališka predstava: Spomini (Alla Tea) pri SNG Nova Gorica

* V primeru slabega vremena bodo projekcije v veliki dvorani novogoriške mestne hiše.
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