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POZNAT OVOGODIŠNJI PROGRAM NA TVRĐAVI SV. MIHOVILA
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otvorenoj pozornici na Jadranu
na tvrđavi će se 28. - 30. svibnja

održavati i Festival vina
te radionice o sljubljivanju v
hrane i vina.

Od 5. do 7. lipnja šibensku
publiku i turiste na tvrđavi
dočekuje Deboto festival, a
koncertima će prethoditi prezentacija

lokalnih vina i hrane
u poslijepodnevnim satima

na Maloj loži.
Ni ovo ljeto na tvrđavi neće

proći bez šibenskog Kola i
Simfonij skog puhačkog orkestra

Oružanih snaga RH koji
će nastupiti 13. lipnja, a njihov

koncert bit će posvećen
Jakovu Gotovcu čija će djela
izvoditi. Šest dana kasnije u
Šibenik stiže Darko Rundek
i njegov Cargo Trio koji će na
tvrđavi premijerno predstaviti

novi album "Mostovi"

Od folklora do crossovera
Nakon vrlo uspješnoga

prošlogodišnjeg nastupa,
hrvatski profesionalni folklorni

ansambl Lađo na tvrđavi

će ponovno zapjevati i
zaplesati 22. srpnja, a tjedan
dana kasnije večer na ljetnoj
pozornici bit će u znaku sevdalnike

u izvedbi sarajevske
umjetnice Amire Medunjanin.

Drugo izdanje SuperUho
festivala imat će svoj uvod

na tvrđavi 3. kolovoza kad
će nastupiti američki bend
Flogging Molly, a 12. kolovoza

termin je rezerviran za
Massima.

- Nastavljamo suradnju
i s Terraneo Summer Breakom

u sklopu kojeg će krajem

srpnja biti održana dva
koncerta, a imena izvođača
bit će objavljena početkom
srpnja. Uskoro ćemo objaviti
i program za rujan, jer slijede

još neki dogovori, a mogu
reći kako će početkom srpnja

koncert održati i Maksim
Mrvica kazala je Barišić

Bačelić.

- Programi koje nudimo
ove sezone vrlo su kvalitetni,

kako domaći tako i strani.
Drago mi ještoje našjavni

poziv za predlaganje programa
rezultirao sjajnim izvođačima,

pa će Tvrđava sv.
Mihovila i ovog ljeta tako biti

jedno od najjačih glazbenih
središta na Jadranu. Uskoro
počinje i prodaja karata po cijeni

80 150 kuna ističe Barišić
Bačelić.

Perpetuum Jazzile
otvara sezonu

Glazba, ples, gastronomija
i baština okosnica su i

ovogodišnjeg programa koji
3. svibnja otvara atraktivna
vokalna skupina Perpetuum
Jazzile iz Slovenije. To je nji¬

hov prvi koncert u Dalmaciji,
a u Hrvatskoj su do sada nastupili

još samo u Zagrebu i
Opatiji.

Posljednjeg vikenda u
svibnju tvrđava će svoja vrata

otvoriti Međunarodnom
festivalu "Okus Mediterana"
(Taste the Mediterranean).
Taje manifestacija lani prvi
put održana u Šibeniku, a ove
će godine dio programa pod
nazivom "Zvjezdani chefovi
pod zvjezdanim nebom" održati

na ljetnoj pozornici tvrđave.

Svoja kulinarska umijeća

29. svibnja predstavit
će tako svjetski majstori gastronomije

iz Belgije i Francuske

ovjenčani prestižnim
Michelinovim zvjezdicama.
U sklopu Okusa Mediterana

Tvrđava

sv. Mihovila,
kako s ponosom ističe
Gorana Barišić Bačelić,

voditeljica muzejskog

Odjela za upravljanje šibenskim

tvrđavama, kao
jedinstveni

spomenik kulture
s najprestižnijom ljetnom pozornicom

na otvorenom, još
je lani postala središtem kreativnih

industrija i primjer
dobrog upravljanja baštinom,

a s još većim ambicijama
pripremljen je i program

za ovogodišnju sezonu. Većina
izvođača i termini njihova
nastupa već su utvrđeni, a

novost ovog ljeta bit će i ugostiteljski

sadržaj u prostoru
ispod gledališta, za koji će za
nekoliko dana biti raspisan i
natječaj.

Sezona ove godine počinje
već u svibnju, a otvara je
slovenska vokalna skupina
Perpetuum Jazzilea. Uz
Terraneo Summer Breal<#

SuperUho, dva gastronomska
festivala na tvrđavi će
nastupiti i Kolo, Darko
Rundek, Almira Medunjanin,
Massimo te Maksim Mrvica
Marija LONČAR
NIKŠA STIPANIČEV/CROPIX
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Glazbene i gastronomske poslastice na najljepšoj otvorenoj pozornici na Jadranu

Marija LONČAR

izvješće
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