
Poleti v Lendavo
Spoštovani,
od sobote, 15. junija v Lendavi začenja veljati počitniški odpi ral  ni 
čas za prijetno počutje, druženje in zabavo. V okviru le toš   njega 
poletnega programa v Lendavi pripravljamo bogato dogajanje, 
namenjeno najširši javnosti. 

Zvrstili se bodo številni dogodki, z mnogo glasbe, kančkom 
literature in umetnosti, raznovrstnimi filmskimi in gledališkimi 
predstavami, ustvarjalnimi in likovnimi delavnicami, odlivanjem 
v bron, kulinariko in številnimi doživetji. Vrhunec celotnega 
dogajanja pa tudi letos predstavlja Festival Vinarium, ki bo 
potekal od 24. avgusta do 7. septembra. 

Vabimo vas, da izkoristite 100 % popust na vso kulturno, ume-
tniško in zabavno ponudbo mesta ter preverite njeno vznemir-
ljivost na različnih, že uveljavljenih lendavskih prizoriščih. V tem 
času si pridržujemo pravico do dobrega počutja in razpoloženja.

Pridite in skupaj z nami poletite v Lendavo.
Od 15. junija

do 7. septembra 2019

Kandidatka za naziv Evropska prestolnica kultura 2025
Candidate for the European Capital of Culture 2025
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Turistično društvo Hotiza
 hotiza.si

 
Pomursko madžarsko mladinsko društvo 
Muravidéki Magyar Ifjúsági Szervezet

 facebook.com/MMISZ

Zveza kulturnih društev Lendava 
Kultúregyesületek Községi Szövetsége Lendva

 zkd-lendava.si

Glasbena šola Lendava 
Zeneiskola Lendva

 gs-lendava.si

Dvojezična srednja šola Lendava 
Kétnylevű Középiskola, Lendva

 dssl.si

Župnija Lendava 
Plébánia Lendva

 zupnija-lendava.si

Kolesarski klub Lendava 
Kérekpáros Klub Lendva

 kolesarski-klub-lendava.si

Turistična zveza Lendava vabi
Turisztikai szövetség Lendva várja Önt

JSKD - Območna izpostava Lendava 
Lendvai Területi Kirendeltség

Organizatorji

Galerija-Muzej Lendava
Galéria-Múzeum Lendva

 gml.si

Knjižnica – Kulturni center Lendava
Lendvai Könyvtár és Kulturális Központ

 kkl.si

Zavod za kulturo madžarske narodnosti
Magyar Nemzetiségi Művelődési Intézet

 mnmi-zkmn.si

Madžarska samoupravna narodna  
skupnost Občine Lendava

 lendva.info

Zavod za turizem in razvoj Lendava
Turisztikai és Fejlesztési Közintézet Lendva

 ztr.si • lendava-lendva.si

KD Foto – video klub Lendava 
Fotó-videó klub Lendva ME

 fvkl.si

Klub študentov Lendava 
Lendvai Egyetemistak Klubja

 ksl-klub.si

Hrvaško kulturno društvo Pomurje 
Pomurje Horvát Kultúregyesület

 hkd-pomurje.si

Izdajatelj:
Občina Lendava
Glavna ulica 20
9220 Lendava

Besedila in fotografije so povzete iz arhivov producentov ter objavljena z dovoljenjem izvajalcev oz. njihovih zastopnikov.  
Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb programov, vse spremembe bodo objavljene na uradnih spletnih straneh organizatorjev.

 02 577 25 00
 www.lendava.si
 obcina@lendava.si

Avtor fotografije na naslovnici: Kristijan Jesenović 
Oblikovanje: GRAFOP, Lendava

Tisk: EuroGrafis, Maribor
Naklada: 5.000 izvodov
Lendava, junij 2019
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Sobota, 15. 6. 2019 

GRAD LENDAVA (DVORIŠČE IN KLETNI PROSTORI)
Poletna muzejska noč
Senca prelepega gradu in zahajajoče sonce vas vabita 
na tradicionalno praznovanje najdaljše noči muzejev 
v letošnjem letu. Poletna muzejska noč nudi pester 
nabor dogodkov: 

18.00 Na lendavski grad ponovno po stopnicah, otvoritev
18.15 Otvoritev mednarodne fotografske razstave  

Črno-beli svet
19.00 Likovne delavnice za otroke
20.00 Koncert skupine Dixieland band Čakovec 
21.30 Vodeni ogled razstave Hundertwasser & Hasegawa – 

Orient & Okzident (v madžarskem jeziku)
22.15 Vodeni ogled razstave Hundertwasser & Hasegawa – 

Orient & Okzident (v slovenskem jeziku)
 
Četrtek, 20. 6. 2019

GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA
18.00 Koncert učencev zaključnih letnikov  

Glasbene šole Lendava 

Petek, 21. 6. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA
Slovesnost ob dnevu državnosti 
Obeležitev spomina na 25. junij 1991, ko je Slovenija 
formalno postala neodvisna in samostojna država.

20.30 svečani program
21.00 BALET POD ZVEZDAMI v izvedbi Društva baletnih 

umetnikov Slovenije

Sobota, 22. 6. 2019

TRG GLEDALIŠKE IN KONCERTNE DVORANE LENDAVA
20.00 Pozdrav poletju 
 Poletje je najtoplejši letni čas in ga simbolno 

povezujemo s počitnicami in morjem. Poletni Sončev 
obrat ali solsticij je najdaljši dan v letu. Dan, ko lahko 
uživamo približno 17 ur dnevne svetlobe. Poletni 
solsticij je običajno od 20. do 23. junija, to je tudi čas, 
ko se uradno začne poletje. 

 Predstava žonglerske in ognjene skupine 
ČUPAKABRA 

Skupina Čupakabra 
skozi prizmo 
cirkusa opazuje 
svet in z gibom 
pripoveduje 
zgodbe.  
V atraktivnih točkah 
meša žongliranje 
in humor v koktajl 
čustev in smeha. 
Predstave so 
žive, zato vedno 
drugačne, tako kot  
vsak od nas, ki 
iščemo ravnotežje  

v življenju. Vsi smo akrobati in cel svet je cirkus. 

Sreda, 26. 6. 2019

NEKDANJA DOŠ II LENDAVA
 3. LindArt Junior

Na delavnicah mladih umetnikov –  
LindArt Junior bomo iskali mlade likovne talente 
ter spodbujali in formirali nove, mlade generacije 
umetnikov v občini Lendava. Pri projektu sodelujejo 
likovni pedagogi, umetniki in drugi strokovnjaki,  
ki mladim umetnikom nudijo mentorstvo.  
Delavnica bo trajala do 30. 6. 2019

Petek, 28. 6. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

20.00 Koncert: Guitar Trio
 Jazz skupino Guitar Trio sestavljajo trije kitaristi  

in sicer Branimir Novak, Mario Igrec in Nenad Srpak.  
V okviru svojega nastopa se bodo predstavili  
z avtorskim programom priznanih glasbenikov,  
kot so Paco de Lucia, John McLaughlin, Al Di Meola,  
Chick Corea, The Beatles in z međimurskimi 
narodnimi pesmimi. 

Junij
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Sobota, 29. 6. 2019

POD KOSTANJI PRI TIC-U
9.00–13.00  Domača tržnica
 Vabljeni na sedaj že znano prizorišče pod kostanji 

na druženje ob prijetni glasbi, domačih izdelkih 
in pridelkih ter odlični hrani. Podprimo lokalno, 
kupujmo domače.

LENDAVSKE GORICE
 Otvoritev večnamenskega objekta 
10.00 Slavnostni program
11.00 Vaški dnevi in druženje

STOLP VINARIUM
11.00–20.00  Međimurski sejem na stolpu

Hrvaško kulturno društvo Pomurje vas vabi na 
druženje ob dobri međimurski glasbi in kulinariki.

TERASA CENTRA BÁNFFY
20.00 Koncert: Horváth Misi & Gál Csaba Boogie

Misi Horváth in Csaba Gál Boogie: veterana bluesa,  
ki še nikoli nista skupaj zaigrala. Na prvi pogled se 
nam zdi, da gre za običajni akustični blues duet, 
vendar gre za veliko več. Odločila sta se namreč ob 
80-90 let starih blues pesmih zaigrati tudi domače 
in tuje popularne popevke, in to v blues preobleki. 
Prisluhnimo jima …

GRAD LENDAVA (DVORIŠČE)
20.00 Festival stand-up komedije  

V okviru letošnjega Festivala stand-up komedije, se 
bodo zvrstile tri predstave, različnih znanih in manj 
znanih stand-up komikov. Vsi smeha željni bodo tako 
imeli priložnost tri večere izkusiti del spektra stand-
up scene in natrenirati svoje smejalne mišice.

Ponedeljek, 1. 7. 2019

GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA
Mlado gledališče
Glavni namen gledaliških ustvarjalnih delavnic je 
kulturna vzgoja mladega občinstva in spodbujanje 
mladih k ustvarjalnosti v gledališču. Delavnice so 
namenjene otrokom, starejšim od 7 let, pri čemer  
je število prijavljenih omejeno.
Delavnice bodo trajale do 5. julija 2019  
med 8. in 15. uro. Rok prijave: 26. junij 2019.

SINAGOGA LENDAVA
19.00 Otvoritev likovne razstave Lászlója Nemesa
 Razstava bo na ogled do 31. avgusta 2019.

Petek, 5. 7. 2019

STOLP VINARIUM
19.00 Podoknica Nedeljskega

Podoknica je uveljaljena kulturno - družabna priredi-
tev, ki jo Nedeljski organizira po vsej Sloveniji. Franc 
Pestotnik – Podokničar bo tokrat postavljal lestev ob 
samem stolpu Vinarium in tako skušal očarati mla-
denko, za prešerno vzdušje ob kulinarični ponudbi bo 
skrbel ansambel Skok.

Sobota, 6. 7. 2019

NASPROTI HOTELA LIPA, TERME LENDAVA
4. Pomurski galop 
Pomurski galop šteje za predtekmovanje Nacionalne-
ga galopa v Budimpešti. V okviru celodnevne prire-
ditve se bo zvrstilo več galopskih dirk. V času med 
predtekmovalnimi dirkami in večernim finalom bo za 
gledalce poskrbljeno s konjeniškimi predstavami. 
Na odru se bodo predstavile otroške folklorne skupi-
ne. V kotičku za otroke pa bo poskrbljeno za zabavo 
najmlajših. Vsi obiskovalci se bodo lahko okrepili z 
osvežilno pijačo in uživali v tradicionalni kulinariki. 
Po podelitvi priznanj zmagovalcem pa vabljeni na 
zabavo in druženje.

Julij

Festival stand-up komedije na lendavskem gradu
Matjaž Javšnik: Striptiz
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PROGRAM 4. POMURSKEGA GALOPA:
11.00 Svečana otvoritev, parada nastopajočih
11.30 Kvalifikacije
12.30 Konjeniška predstava – Roland Varga (Becsvölgye, HU)
13.00 Mednarodni otroški folklorni festival
14.30 Predstava preskakovanja ovir
15.00 Predstavitev Madžarskega kluba za hrte  

in 1. Slovenska dirka whippetov
16.00 Konjeniška predstava –Gábor Nagy (Kecskemét, HU)
16.30 Mladi huzarji se predstavijo
17.00 Prekmurski madžarski mladinski pokal 
18.30 Finalna dirka in podelitev nagrad
19.30 Koncert glasbene skupine Skok (SLO)
22.00 Koncert glasbene skupine What'sUpCi (HU)
 
Nedelja, 7. 7. 2019

STOLP VINARIUM
10.00‒19.00  Uvod v Hotiške ribiške dneve 

Turistično društvo Hotiza vas pred izvedbo  
Hotiških ribiških dnevov vabi na druženje ob dobri 
glasbi na stolpu Vinarium. Ob preostali kulinarični 
ponudbi bodo za vse obiskovalce na voljo tudi ribe 
na »hotiški način«.

Ponedeljek, 8. 7. 2019

CENTER BÁNFFY
Poletni folklorni tabor za osnovnošolce
Glavni namen folklornega tabora je iskanje mladih 
talentov ter spodbujanje k druženju in ohranjanju 
plesnega izročila – folklore.  
V folklornem taboru bodo osnovnošolski otroci, ki 
so se predhodno prijavili v tabor, spoznavali kulturo 
prekmurskih Madžarov.  
Poleg učenja plesnih korakov in pesmi bodo izdelovali 
tudi značilne okraske iz krep papirja, seznanili se bodo 
s peko perecov, šivali značilne hetiške vzorce in še 
mnogo več. Zadnji dan tabora se bodo z naučenim 
predstavili širši javnosti.  
Delavnice bodo trajale do 12. julija 2019  
med 8. in 16. uro.

Ponedeljek, 8. 7. 2019

GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA
18.00 Film: 1, 2, 3, Maček Muri! 

Maček Muri pisatelja Kajetana Koviča je oživel  
v domišljijskem animiranem svetu miniserije Muri. 
Osnovna inspiracija so pesmi Nece Falk in Jerka Novaka.  

V miniseriji Muri se podamo v Mačje mesto na prav 
poseben dan – rojstni dan Mace. Ta dan seveda ni 
običajen, vendar se hitro zgodi, da kdo pozabi na njo …
Boris Dolenc, Jernej Žmitek / Slovenija / 2018 /  
33 min / slovenščina / Priporočena starost: 3+

Petek, 12. 7. 2019

CENTER BÁNFFY
19.00 Razstava Jánosa Göncza ob 85. obletnici rojstva

LETNI ODER GLEDALIŠKE  
IN KONCERTNE DOVORANE LENDAVA

20.00 Koncert: Nika Zorjan z gostoma BQL
Nika Zorjan je ena izmed najbolj priljubljenih sloven-
skih pevk, velja za izjemno vokalistko. Svojo kariero 
je začela v oddaji Slovenija ima talent. Zatem je Nika 
leto za letom nizala najbolj predvajane slovenske 
hite. Njena kariera je eksplodirala potem, ko je prese-
netila z roza pričesko in hkrati začela zapuščino prek-
murskega dialekta uporabljati v svojih mainstream 
hitih. Megahit FEJST POMALE in drugi, so prekmurski 
dialekt ponesle med mladino po vsej Sloveniji.  
Z dvema izmed najbolj priljubljenih izvajalcev med 
mladimi, BQL, pa je postala nerazdružljiva.

3+
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BQL sta najbolj popularna brata v pop glasbi, 
ki vedno privabita množice. Z žur komadi, pop hiti, 
njunimi uspešnicami, kot so Heart Of Gold, Muza, 
It's Complicated, Ptica, Peru, Ni predaje, Ni umika, 
BQL navdušujeta publiko po celotni Sloveniji.

Sobota, 13. 7. 2019

TERASA CENTRA BÁNFFY
20.00 Koncert: Nastop Hot Club of Lendava 

Gipsy jazz se vrača v Lendavo! Po nekaj letih premora 
se bodo swing ritmi spet razlegali pod Lendavskimi 
goricami. »Starima« lokalnima glasbenima mačko-
noma Petru Koši (violina) in Luki Cojhterju (kitara)  
so se v prenovljeni zasedbi pridružili domači mladi 
up Aljaž Draškovič-Bračun (ritem kitara) ter stari 
znanec lendavskega občinstva, češki Čakovčan Matěj 
Petříček (violina). Ritmu bo poveljeval Ljubljančan,  
a po duši Prekmurec: Tomy Farkaš (kontrabas).

Ponedeljek, 15. 7. 2019

LOVSKI DOM DOLGA VAS
Dramski tabor za osnovnošolce
Glavni namen dramskega tabora je v naravnem okolju 
in ob sproščenem vzdušju navduševati mlade za 
dramsko vzgojo, ustvarjalnost in hkrati na koristen 
način zapolniti prosti počitniški čas. 
Tabor bo potekal med 8. in 16. uro in je namenjen 
osnovnošolskim otrokom, ki so se v tabor predhodno 
prijavili. Trajal bo do 19. julija 2019.

Četrtek, 18. 7. 2019

DVORANA DOMA KRAJANOV NA HOTIZI;
NOGAČA, PRIREDITVENI PROSTOR HOTIZA

18.00 24. Hotiški ribiški dnevi 
Prireditev »Hotiški ribiški dnevi« je ena izmed večjih 
turistično-kulturnih prireditev v občini Lendava 
in ena izmed največjih kulinaričnih prireditev v 
Pomurju, na kateri se strežejo ribe, pripravljene na 
tradicionalni »hotiški« način, katerega recept sega v 
daljno zgodovino hotiških ribičev. Dokaz za to je, da 
vsako leto, v treh dneh, postrežejo več kot 1.000 kg 
rib. Letošnji ribiški dnevi bodo že 24. po vrsti.

PROGRAM:
19.00 Otvoritev razstave slik
20.00 Otvoritev 24. Hotiških ribiških dnevov in zabava s 

skupino Polanski zvoki
Kulinarična ponudba od 18. ure naprej.

Petek, 19. 7. 2019

NOGAČA, PRIREDITVENI PROSTOR HOTIZA
18.00 24. Hotiški ribiški dnevi

PROGRAM:
●	 Večerna zabava s skupino Čuki
●	 Tombola

Kulinarična ponudba od 18. ure naprej.

TERASA CENTRA BÁNFFY V LENDAVI
19.00 Koncert: Sound of Lendava – Abigél & Jackie's Gun

Na prireditvi boste lahko spoznali mlade glasbene 
skupine. Po koncertu sledi JAM SESSION z glasbeniki. 
Vabljeni vsi, ki si želite zaigrati v poletnih nočeh ter 
skupaj ustvarjati. Ne pozabite doma glasbil...
Abigél
Od ustanovitve leta 2018 je Abigél iz Budimpešte izdal 
dva singla z naslovom ’Stolen Moments’ oz. ’This Day 
Should Be Fine’. Za njihovo glasbo je značilen zvok 
grunga in panka iz 90-ih let, zato si prizadevajo s 
svojo izvedbo učinkovati z izvirno močjo rocka. 

Jackie's Gun
Na njihov zvok vplivajo vse zvrsti rocka, navdih pa 
jem ljejo predvsem iz sveta grunga, progresiva in pan-
ka. Skupina je od svoje ustanovitve bila zmagovalka 
iskanja talentov Police Fragrances Rebel Yell, leta 2018 
pa je postala zmagovalna skupina tekmovanja Sound  
of the University. 

Sobota, 20. 7. 2019

NOGAČA, PRIREDITVENI PROSTOR HOTIZA
18.00 24. Hotiški ribiški dnevi

PROGRAM:
● Tradicionalno srečanje upokojencev in drugih skupin. 
● Glasbeni nastop skupine Štajerski fakini.
●	 Turistični vlakec, kočija, padalci, napihljiva igrala  

za otroke.
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●	 Se spomnite Dudeka, Presvetlega, Cinobra,  
Regice in ostalih likov iz Gruntovca? Vabljeni na 
nastop KUD Gruntovec iz hrvaške Koprivnice.

●	 Domača tržnica in bogat srečelov.
 Kulinarična ponudba od 12. ure naprej.

Sobota, 20. 7. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE  
IN KONCERTNE DVORANE LENDAVA

21.00 Film: Ne bom več luzerka 
Ko se devetindvajsetletna diplomantka  
umetnostne zgodovine brez denarja, dela in družbe 
znajde na kavču svojih staršev, ugotovi, da bo odrasti 
težje, kot je pričakovala.
Urša Menart / Slovenija / 2018 / 88 min / 
slovenščina / Priporočena starost: 15+

Nedelja, 21. 7. 2019

HOTEL LIPA
9.00 16. Panonski maraton treh dežel

Letošnji Panonski maraton treh dežel se tokrat 
pričenja in končuje v Lendavi. Kolesarji maratona se 
boste ob idiličnih prekmurskih in madžarskih vasicah 
potepali po Panonski nižini, prestopali reko Muro, se 
dvignili na medžimursko vinsko cesto in se na koncu 
sprostili v Lendavi. Priložnost, da preživite dan na 
dveh kolesih skozi tri države!

Sreda, 24. 7. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

18.00 Gusarsko gledališče kapitana Dade
Gusarsko gledališče kapitana Dade je  
interaktivna gledališka pustolovščina za družinsko 
publiko, inspirirana z legendami o morskih roparjih  
in avantgardnimi umetniškimi gibanji z začetka  
20. stoletja. Dva igralca bosta z uporabo fizične igre, 
absurdnega humorja in nadrealističnih preobratov  
v vrtinec nepredvidljivega lova za zakladom skušala  
potegniti celotno publiko. Vabljeni na lov za zakladom…

Četrtek, 25. 7. 2019

LETNI ODER GKD LENDAVA
21.00 Film: Poj mi pesem

Dokumentarec sledi umetniškemu razvoju Vlada 
Kreslina ter prikazuje kulturni kontekst, v katerem 
deluje že več kot štirideset let. To je film o glasbi  
in tistih, ki jo imajo radi.
Miran Zupanič / Slovenija / 2018 / 107 min / slovenščina

Petek, 26. 7. 2019

LETNI ODER GKD LENDAVA
20.00 Nastop folklorne skupine Kerka Táncegyüttes

Folklorna skupina Kerka Táncegyüttes že od leta 
1973 deluje v Lentiju. Njihov glavni cilj je spoznati in 
predstaviti avtentične ljudske plese, nastopajo pa tudi 
v plesnih hišah. Predstavljajo se z madžarskimi, cigan-
skimi in romunskimi plesi iz Madžarske in Transilvanije.

Sobota, 27. 7. 2019

POD KOSTANJI PRI TIC-U
8.00‒13.00  Domača tržnica

Vabljeni na sedaj že znano prizorišče pod kostanji 
na druženje ob prijetni glasbi, domačih izdelkih 
in pridelkih ter odlični hrani. Podprimo lokalno, 
kupujmo domače.

PARK ROŽA LENDAVE TER LETNI ODER GKD LENDAVA
Medgeneracijski piknik in nastop  
ABBA tribute show
Ambient prijetnega mestnega parka in poletno 
vzdušje vabita na prvi Medgeneracijski piknik, ki je 
kot že samo ime pove, namenjen vsem generacijam. 
Kot se za pravi piknik spodobi, bo poskrbljeno za 
dobro zabavo in spektakularen ABBA show.

20.00 Koncert: ABBA tribute show 
ABBA vročica nikoli ne mine! Prvi in edini ABBA 
tribute show z glasbeno skupino, vsemi uspešnicami, 
kostumi in posebnimi efekti. Šestčlanski orkester 
je sestavljen iz umetnikov že znanih ansamblov, 
profesionalni zvok in scenska tehnika pa sta 
nepogrešljiv element nastopa.

15+

5+
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Nedelja, 28. 7. 2019

DVORIŠČE KNJIŽNICE
17.00 Gostovanje mednarodnega festivala  

sodobne poezije Murakon
V prijetnem razpoloženju knjižničnega dvorišča bomo 
tudi letos gostili literarni festival Murakon, se vpletli 
v pogovor z njihovimi udeleženci in spoznali njihova 
literarna dela. Druženje z literaturo bomo sklenili  
v sproščenem vzdušju ob glasbi in lokalnih dobrotah.

GRAD LENDAVA
20.00 Festival stand up komedije

V okviru letošnjega Festivala stand up komedije se 
bodo zvrstile tri predstave, različnih znanih in manj 
znanih stand up komikov. Vsi smeha željni bodo tako 
imeli priložnost tri večere izkusiti del spektra StendAp 
scene in natrenirati svoje smejalne mišice.

Ponedeljek, 29. 7.2019

GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA
18.00 Film: Pika in Packa packata

Zbirka kratkih filmov o Piki in Packi.  
Pika je pikasta. Packa je packasta. Tako kot mora biti.
Lotta Geffenblad, Uzi Geffenblad / Švedska / 2013 / 
47 min / sinhronizirano / Priporočena starost: 3+

Četrtek, 1. 8. 2019

NEKDANJA DOŠ II LENDAVA
Otvoritev 24. mednarodne  
kolonije mladih umetnikov LindArt
Letošnji avgust je v Galeriji-Muzej Lendava rezerviran 
za že 24. Likovno kolonijo LindArt. Gre za iniciativo,  
ki se na lendavskem gradu organizira že od leta 1994 
in velja kot edinstven projekt.
Zbirka danes šteje več kot 400 del izjemnega 
pomena, saj gre za dela, ki so bila ustvarjena v času 
raziskovalnega procesa mladega umetnika ter dela, 
ki so jih ustvarili “naključni” ustvarjalni tandemi, 
katerih del ni mogoče najti nikjer drugod po svetu. 
Vsem mladim udeležencem želimo tudi letos čim več 
umetniškega navdiha.
Kolonija bo trajala do 30. avgusta 2019.

Četrtek, 1. 8. 2019

GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA
18.00 Lutkovno gledališče GrundBerg:  

Zgodba o belem
Zgodba v belem se 
poigrava z nedoločljivim 
prostorom, ki ga lahko 
interpretiramo kot 
sanje, kot prostor pred 
rojstvom ali pa po 
smrti. Predstava brez 
besed razplete zgodbo 
fantiča ter njegovega 
raziskovanja predmetov 
v belem in iskanja 
ključka, ki bi pognal uro 
v tek. Ura meri čas brez 

konca in brez začetka. In fantič je angel.
Avtorja in izvajalca: Natascha Gundacker in Joachim 
Berger. Oblikovalka: lutk Natascha Gundacker.

Nedelja, 4. 8. 2019

GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA
20.00 Koncert: Klapa More 

Klapa More iz Šibenika obstaja že 30 let. Skupina 
šteje 5 članov, od tega so štirje vokalisti, trije člani so 
tudi inštrumentalisti na kitari, mandolini in bas kitari.  
Klapa je zelo prepoznavna na Hrvaškem, saj je na 
različnih tekmovanjih in festivalih prejela veliko 
prestižnih nagrad. Glasbeniki izvajajo tradicionalno 
glasbo ter mednarodne in domače hite. 
Obeta se zanimiv glasbeni večer!

Torek, 6. 8. 2019

GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA
18.00 Film: Super fuzbalistični

Film o dogodivščini, ki jo lahko doživiš le kot del 
druščine in o osebnem odraščanju v skupini. 
Miguel Ángel Lamata / Španija / 2018 / 103 min / 
podnapisi, španščina / Priporočena starost: 7+

Avgust

3+

3+

7+
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Sreda, 7. 8. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

21.00 Film: Zaton (Napszállta)
Film Zaton je naslednik z oskarjem nagrajenega  
filma Savlov sin, ki z enigmatično zgodovinsko dramo 
o rojstvu 20. stoletja govori o civilizaciji na predvečer 
njenega zatona.
László Nemes / Madžarska, Francija / 2018 / 142 min/  
madžarščina

Četrtek, 8. 8. 2019 

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

18.00 Mesebolt Bábszínház:  
Történetek a Kutyusról és a Cicusról

»Kot pes in mačka« pravijo ljudem, ki si stalno 
nagajajo, kar pa ne velja za našega kužka in muco. 
Čeprav jima to prinaša številne nevšečnosti, saj sta 
njuni naravi čisto različni, sta onadva prava prijatelja. 
Predstava nam omogoča vpogled v njuno življenje.
Namenjena otrokom od 4. do 10. leta.  
Trajanje: 50 minut

Petek, 9. 8. 2019

TERASA CENTRA BÁNFFY
20.00 Koncert: Jambalaya

Skupina Jambalaya je vodilni madžarski ansambel 
glasbene zvrsti, ki je značilna za New Orleans.
Njihov glasbeni nastop je pravi ameriški šov, ki se 
poslušalcem vtisne v spomin prav zaradi njihove 
energičnosti. V tem času po vsej Evropi nastopajo 
s pesmimi s svojega novega albuma z naslovom 
„Whatever Happens”.

Petek, 9. 8. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

20.00 Koncert: Isaac Palma z gostjo Manco Špik
Po nastopu v šovu SLOVENIJA IMA TALENT,  
je Isaac Palma, sicer po rodu Argentinec, postal 
eden izmed najbolj prepoznavnih glasbenih imen v 
Sloveniji. S svojo simpatičnostjo in izjemnim smislom 
za muzikalnost je predvsem z dueti osvojil slovenske 
poslušalce. Med najbolj znanimi so Oba in Po tebi 
mi diši ljubezen z Manco Špik ter Ola Ola in Vruće z 
Niko Zorjan, kot tudi zmagovalna pesem na festivalu 
Melodij morja in sonca Če te kdaj spustim iz rok.

Manca Špik je glasbeno pot pričela pred štirinajstimi 
leti na festivalu Melodij morja in sonca, kjer je 
zmagala s pesmijo Baila Baila Baila. S skladbo 
Pesem je v sodelovanju z vokalno skupino Kvatropirci 
ustvarila eno najlepših zimzelenih slovenskih pesmi. 
V lanskem letu pa je poslušalce očarala s pesmijo 
Kjer pomol poljubi Morje.

Sobota, 10. 8. 2019

GRAD LENDAVA
20.00 Festival stand up komedije 

V okviru letošnjega Festivala stand up komedije se 
bodo zvrstile tri predstave, različnih znanih in manj 
znanih stand up komikov. Vsi smeha željni bodo tako 
imeli priložnost tri večere izkusiti del spektra StendAp 
scene in natrenirati svoje smejalne mišice.

12+

4+



Poleti v Lendavo10 

Ponedeljek, 12. 8. 2019

GLEDALIŠKA IN KONCERTNA DVORANA LENDAVA
18.00 Film: Kraljestvo vzhajajoče lune 

Film »Fantastičnega gospoda Andersona«  
je zabavna, prisrčna in vizualno domišljena pripoved 
o mladem paru, ki ju prva ljubezen tako prevzame,  
da se resničnost zazdi kot fantazija. Avtor nas z 
značilno mešanico ekscentričnega humorja in 
melanholije posrka v svoj univerzum, kjer se velike 
teme ljubezni, osamljenosti in brsteče spolnosti 
prepletajo z lahkotnostjo glasbene pravljice.
Wes Anderson / ZDA / 2012 / 94 min / podnapisi, 
angleščina / Priporočena starost: 12+

TERASA GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

20.00 Glasbeni utrinki 
Včasih se na nočnem nebu pojavi utrinek, ki nato 
v hipu izgine. Na terasi kulturnega doma pa vam 
ponujamo glasbene utrinke domačih izvajalcev,  
ki se vam bodo vtisnili v spomin in popestrili prijetne 
poletne večere. Morda se pa ravno takrat na nebu 
pojavi zvezdni utrinek, ne izpustite ga.

Sreda, 14. 8. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

20.00 Koncert: ALYA - koncert Iz dnevne sobe
Koncert 'Iz dnevne sobe' je glasbena poslastica in 
nova zgodba Alyinega ustvarjanja - tako je tudi naslov 
njenega najnovejšega albuma, na katerem so zbrane 
vse njene uspešnice, v preoblikovanih aranžmajih.
Obeta se nam prav poseben glasbeni večer z okusom, 
ki bo še bolj oseben, intimen in na katerem  
bo Alya predstavila nekaj novih pesmi, hkrati pa 
poslušalcem ponudila tisto najboljše iz preteklih 
let svojega glasbenega ustvarjanja, v drugačnih - 
akustičnih aranžmajih.

Petek, 16. 8. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

18.00 Pupilla: ZooPotniki
Ste potovali že z vlakom? Ste prisluhnili  
mono  tonemu ropotanju in ritmičnemu oglašanju 
koles? Ste opazovali oblake in pokrajino, ki je 
brzela mimo? Dolgo potovanje je lahko dolgočasno, 
a domišljija in igra lahko pričarata zanimive 
dogodivščine. V kupeju vlaka se znajdeta potnika, 
fant in punca. Kmalu odkrijeta, da nista sama, v njuni 
prtljagi se namreč skrivajo majhne, nenavadne živalce, 
ki potovanje spremenijo v pravo živalsko parado.  
Na koncu potovanja postane še tako neznan sopotnik 
dober prijatelj ali celo kaj več.

ZooPotniki je lutkovna predstava brez besed, s pou-
darkom na animaciji vsakdanjih predmetov iz prtljage 
in je namenjena gledalcem vseh starosti. Predstava je 
izredno gledljiva, polna humorja in domišljije.

MESTNI PARK ROŽA LENDAVE
19.00 Otvoritev nove fotografske razstave  

v mestnem parku
Predstavitev novih fotografskih zgodb in različnih 
motivov ujetih skozi objektiv fotoaparata vas vabita  
v svoj svet!

TERASA GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

20.00 Glasbeni utrinki 
Včasih se na nočnem nebu pojavi utrinek, ki nato 
v hipu izgine. Na terasi kulturnega doma pa vam 
ponujamo glasbene utrinke domačih izvajalcev, ki 
se vam bodo vtisnili v spomin in popestrili prijetne 
poletne večere. Morda se pa ravno takrat na nebu 
pojavi zvezdni utrinek, ne izpustite ga.

Ponedeljek, 19. 8. 2019

CERKEV SV. KATARINE ALEKSANDRIJSKE
 Praznik svetega Štefana
17.30 Slavnostna spominska prireditev in polaganje vencev 

pri spomeniku svetega Štefana na Cerkvenem trgu 
18.00 Slavnostna Sveta maša v župnijski cerkvi sv. Katarine.

12+
2+
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Ponedeljek, 19. 8. 2019

TERASA CENTRA BÁNFFY
20.00 Koncert: Szeder

Szeder je dobitnica nagrade Junior Artisjus.  
Pevka in kantavtorka, ki je na glasbeni trg prodrla 2014 
z albumom Hab a tetején. Izvajalko in kantavtorko 
označujeta glasbena igrivost in raznovrstnost.  
Leta 2018 je izšel njen album C’est d’air s pesmimi v 
francoskem jeziku, za katere je besedila napisala sama. 

NEKDANJA DOŠ II LENDAVA
 47. Mednarodna likovna kolonija  

odlivanje v bron 
Galerija - Muzej Lendava v drugi polovici avgusta 
ponovno gosti mednarodno likovno kolonijo 
»Odlivanje v bron«. Na tradicionalni koloniji, ki jo 
organizirajo že od leta 1973, se s svojimi stvaritvami 
in umetniškimi idejami vsako leto predstavijo 
akademski kiparji iz različnih držav. 
Kolonija bo trajala do 5. septembra 2019.

Sreda, 21. 8. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

18.00 Pinklec:  
Vuka se ne bojim ja 
Predstava Gledališke skupine Pinklec „Vuka se ne bojim 
ja“ iz sosednje Hrvaške je nastala po motivu pravljice 
Trije prašički bratov Grimm. Pinklecovo inovativno 
gledališče v predstavi v prvi plan postavlja univerzalne 
vrednote, kot je prijateljstvo, pridnost in skrb za vsake-
ga posameznika, ne glede na to, če je to volk.
Pa poglejmo, če se res ne bojimo volka…
Predstava traja 45 minut in je namenjena otrokom 
starejšim od 4. let. 

Četrtek, 22. 8. 2019 

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

21.00 Film: Popolni tujci 
Film Paola Genoveseja postavlja grenko vprašanje: 
Kako dobro pravzaprav poznamo svoje bližnje?  

Sedem prijateljev sklene med večerjo odigrati 
nevarno igro. Vsak položi svoj mobilnik na mizo in 
privoli, da bo razkril vse klice in sporočila kot dokaz, 
da ničesar ne prikriva. Zabavna igra med prijatelji 
dobi nepričakovano strupene posledice, ko sporočila 
pokažejo, kako malo vsak ve o drugih. 
Paolo Genovese/ Italija/ 2016/ 97min/ podnapisi, 
italijanščina/ Priporočena starost: 12 +

Petek, 23. 8. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

18.00 Miškino gledališče:  
Zvezdana in Zvonko v cirkusu
Predstava, v kateri je vse mogoče. Tudi postati lev.
CIRKUS NAJ ZARES je magičen kraj, v katerem skupaj 
z artistko Zvezdano in klovnom Zvonkom na najbolj 
nenavaden način odkrivamo skrivnosti cirkuške 
arene. Svetlobni in dimni efekti, cirkuški rekviziti in 
živali iz vsega sveta so v Cirkusu naj zares doma.
Namenjena otrokom od 3. leta naprej.

TERASA CENTRA BÁNFFY
19.00 Koncert: Sound of Lendava - odaLÖKött KÖLtészet

Projekt odaLÖKött KÖLtészet (Slam Poetry Veszprém) 
poteka od pomladi leta 2009 na različnih lokalnih 
dogodkih in festivalih. Z nastopi na srednjih šolah 
in gimnazijah si prizadevajo doseči, da bi mladi 
vzljubili pesništvo, hkrati pa omogočajo nadarjenim 
posameznikom v realizaciji njihovih pesniških in 
odrskih prizadevanj.

12+

3+

4+
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Festival Vinarium je osrednja festivalska prireditev  
v širši regiji, ki se bo letos odvijala od 24. avgusta  
do 7. septembra 2019. Festival zajema tradicionalne 
kulinarične prireditve, začinjene s kulturnimi 
prireditvami in dogodki, ki konec poletja popestrijo 
dogajanje ter v najvzhodnejše slovensko mesto 
privabijo skupno okrog 20.000 obiskovalcev.  

Festival Vinarium se začenja s kulinaričnim 
dogajanjem - uvodom v že tradicionalne turistične 
prireditve, ki združujejo kulturo in kulinariko ter  
se sklene s 40. izvedbo Lendavske trgatve.

Sobota, 24. 8. 2019

ZELENICA PRED POSLOPJEM BARA DRVARNICA
XIV. mednarodno tekmovanje  
v kuhanju ribje čorbe
Madžarska samoupravna narodna skupnost Občine 
Lendava že vrsto let organizira mednarodno tek mo-
vanje v kuhanju ribje čorbe. Gre za tra di ci o nal no 
zabavno kulinarično prireditev, v okviru katere lahko 
obiskovalci poizkusijo tradicionalno jed Panonske 
nižine ali pa se preizkusijo v kuhanju te jedi.
PROGRAM: 

14.00 otvoritev XIV. mednarodnega tekmovanja  
v kuhanju ribje čorbe

14.30 otroški razvedrilni program (lokostrelstvo, tetoviranje 
z bleščicami, tradicionalne lesene igrače, napihljiva 
igrala, poslikava obraza, vožnja s kočijo, jahanje)

15.30 XI. Mednarodni folklorni festival, glasbena 
spremljava Tokos s prijatelji, Zajemite iz Pomurskega 
madžarskega radia

18.30 razglasitev rezultatov
19.00 koncert glasbene skupine Tokos s prijatelji
20.00 koncert solistov romske glasbene skupine Pannon 

Cigányzenekar (Lajos Baranyai s prijatelji)

Nedelja, 25. 8. 2019

STOLP VINARIUM
9.00 Tek Vinarium

Na stolpu Vinarium bo tretje leto zapored potekala 
mednarodna športna prireditev 3. Vinarium tek, 
v sklopu katere se bodo odvijali teki na stolp ter 
številne brezplačne aktivnosti.

Ponedeljek, 26. 8. 2019

DVORIŠČE ŽUPNIJE LENDAVA
Oratorij Lendava 2019
V letu 2019 bo oratorijska 
tema Peter Klepec.  
Razlogov za takšno izbiro je 
več. Peter Klepec je junak, 
čigar zgodba je globoko 
zakoreninjena v naših 
pripovedkah. Lahko rečemo, 
da pooseblja tisto najboljše 
v narodu, ki je na videz majhen in slaboten,  
a v sebi skriva neizmerno moč, ki zlomi katero koli 
velesilo. Vrednote, po kateri živi in se ravna, pa so 
odpuščanje, zaupanje, vera, ljubezen, ponižnost,  
delo, pomoč bližnjemu ...
Oratorij je namenjen osnovnošolskim otrokom  
in bo potekal od ponedeljka, 26. avgusta do petka  
30. avgusta 2019, v času od 8. do 16. ure.

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA TER STOJNICE
Dnevi kulture in kulinarike
V času od 26. do 29. avgusta se bodo zvrstili dnevi 
kulture in kulinarike, v okviru katerih se bodo predsta-
vila slovenska, madžarska, hrvaška, srbska in romska 
društva ter obiskovalcem ponudila tradicionalno kuli-
nariko. Poskrbljeno bo tudi za pester glasbeni program.
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Petek, 30. 8. 2019

LETNI ODER GLEDALIŠKE IN KONCERTNE  
DVORANE LENDAVA

20.00 Koncert: Glasbeni nastop skupine džeZZva
Prekmurski etno jazz kvartet džeZZva deluje od svojega 
začetka v enaki zasedbi; sestavljajo ga vrhunski glasbe-
niki: pianist Dejan Berden, kitarist Iztok Rodež, kontra-
basist Mojmir Wolf in bobnar Miran Celec. Že s svojim 
prvencem z naslovom DžeZZva so leta 2014 opazno 
stopili na slovensko glasbeno sceno. 

Album z naslovom džeZZva Live From The Hidden 
Courtyard, na katerem je pet skladb s prvenca in dve 
novi skladbi, so izdali novembra 2016. Lani pa je v izšel 
njihov tretji, sicer pa drugi studijski album – Sintur.

Sobota, 31. 8. 2019

MESTNO JEDRO LENDAVE
Bogračfest 2019 
Bograč ima posebno mesto v naših srcih.  
V starem mestnem jedru Lendave, med zgodovinskimi 
kulisami meščanskih hiš in ob vznožju slikovitih 
lendavskih vinogradov se že več kot desetletje odvija 
največje tekmovanje v kuhanju bograča v Sloveniji. 
Prireditev je pravzaprav festival kulinarike, kjer  
se ob bograču, tradicionalni vinogradniški jedi,  
ki jo pripravljajo v kotličkih na Glavni ulici tekmujoče 
ekipe, zvrstijo tudi ostale domače dobrote: 
lendavski pereci, ocvirkove pogače … 

Ob tej pestri kulinarični ponudbi ne smemo pozabiti 
niti na ponos vinogradnikov, na rujno vino, 
ki se zaiskri v kozarcih obiskovalcev Bogračfesta.

PROGRAM:
● Tekmovanje ekip v kuhanju bograča
● Ocenjevanje kuhališč in vzorcev bograča
● Animacija za otroke v mestnem parku
● Kulturno-zabavni program na odru pri Mestni hiši
● Koncert Tanje Žagar na osrednjem odru pri Hotelu Cubis
● Koncert Luke Basija na osrednjem odru pri Hotelu Cubis

Sobota, 31. 8. 2019

MUZEJ MEŠČANSTVA, TISKARSTVA IN DEŽNIKARSTVA
11.00 Otvoritev zgodovinske razstave  

o Mihaelu Hadiku

Nedelja, 1. 9. 2019

SINAGOGA LENDAVA
19.00 Koncert: EDJK-koncert Violina hebreica -  

Inga Ulokina z gosti
Lendava se tudi letos pridružuje projektu Evropski 
dnevi judovske kulture, v katerega se vsako leto 
vključujejo organizatorji iz približno tridesetih držav. 
Ob tej priložnosti vas vabimo na koncert Violina 
hebreica - Inga Ulokina z gosti.

Ponedeljek, 2. 9. 2019

STOLP VINARIUM
4. Obletnica stolpa Vinarium Lendava
Stolp Vinarium praznuje že četrto leto, kar je 
priložnost za kratko slovesnost ter pogled v preteklo 
in prihodnje delovanje ene najbolje obiskanih 
turističnih atrakcij v Sloveniji.

September

Tanja Žagar Luka Basi
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Petek, 6. 9. 2019 

GRAD LENDAVA
19.00 Otvoritev likovne razstave  

Christo & Jeanne Claude
Razstava Christo & Jeanne-Claude je letos že 
druga v ciklu Velikani svetovne likovne umetnosti 
na lendavskem gradu. Christo, rojen v Bolgariji, 
in njegova žena, Francozinja Jeanne-Claude, sta 
najbolj znana umetnika »prekrivanja« umetniških in 
kulturnih stvaritev ter poslopij. Vse do smrti Jeanne-
Claude leta 2009 sta skupaj delovala ter zaslovela 
po monumentalnih projektih, kot je npr. oblačenje 
berlinskega Reichstaga leta 1995. Christo ustvarja  
še naprej, leta 2020 bo uresničil svojo dolgoletno 
željo, oblekel bo pariški Slavolok zmage.

Na razstavi v Galeriji-Muzeju Lendava so na ogled 
najzanimivejši in najbolj znani projekti umetniškega 
tandema. Več kot polstoletno ustvarjalno delo  
je prikazano s fotografijami, grafikami, kolaži in 
različnim predmeti, povezanimi s tem.
Razstava bo na ogled do 31. januarja 2020

Sobota, 7. 9. 2019

MESTNO JEDRO LENDAVE
40. Lendavska trgatev 
Tradicionalna etnološko-kulinarična prireditev, 
ki se odvija na različnih lokacijah v mestu. 
Lendavska trgatev je praznik vinogradnikov,  
ki prepriča s pestrim celodnevnim programom  
in bogato kulinarično ponudbo, z bogračem, 
langošem, pereci pa tudi ribami - seveda pa ne  
gre brez odličnih lendavskih vin. 

Tradicionalna povorka skozi staro mestno jedro s 
predstavitvijo običajev, opravil in noš je prava paša 
za oči, kulturna dediščina v pesmi in plesu očara 
ljubitelje folklore, ne manjka pa tudi animacije za 
otroke in zabave pozno v noč.
PROGRAM:

● Tradicionalna povorka skozi mestno jedro
● Animacija za otroke: Pravljično dvorišče knjižnice
● Folklorni festival na osrednjem odru pri Hotelu Cubis
● Koncert Poskočnih muzikantov na osrednjem odru  

pri Hotelu Cubis
● Koncert ansambla Avsenik na osrednjem odru  

pri Hotelu Cubis
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Junij
15. 6. 2019, 18.00 Poletna muzejska noč Grad Lendava (dvorišče in kletni prostori)

20. 6. 2019, 18.00 Koncert učencev zaključnih letnikov Glasbene šole Lendava Gledališka in koncertna dvorana Lendava

21. 6. 2019, 20.30 Slovesnost ob dnevu državnosti letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

22. 6. 2019, 20.00 Pozdrav poletju trg Gledališke in koncertne dvorane Lendava

26. 6. 2019 3. LindArt Junior nekdanja DOŠ II Lendava

28. 6. 2019, 20.00 Koncert: Guitar Trio letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

29. 6. 2019, 9.00‒13.00 Domača tržnica pod kostanji pri TIC-u

29. 6. 2019, 10.00 Otvoritev večnamenskega objekta Lendavske gorice

29. 6. 2019, 11.00‒20.00 Međimurski sejem na stolpu Stolp Vinarium

29. 6. 2019, 20.00 Koncert: Horváth Misi & Gál Csaba Boogie Terasa Centra Bánffy

29.06.2019, 20.00 Festival stand-up komedije Grad Lendava (dvorišče)

Julij
1. 7. 2019 Mlado gledališče Gledališka in koncertna dvorana Lendava

1. 7. 2019, 19.00 Otvoritev likovne razstave Lászlója Nemesa Sinagoga Lendava

5. 7. 2019, 19.00 Podoknica Nedeljskega Stolp Vinarium

6. 7. 2019, 11.00 4. Pomurski galop Nasproti Hotela Lipa, Terme Lendava

7. 7. 2019, 10.00‒19.00 Uvod v Hotiške ribiške dneve Stolp Vinarium

8. 7. 2019 Poletni folklorni tabor za osnovnošolce Center Bánffy

8. 7. 2019, 18.00 Film: 1, 2, 3, Maček Muri! Gledališka in koncertna dvorana Lendava

12. 7. 2019, 19.00 Razstava Jánosa Göncza ob 85. obletnici rojstva Center Bánffy

12. 7. 2019, 20.00 Koncert: Nika Zorjan z gostoma BQL letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

13. 7. 2019, 20.00 Koncert: Nastop Hot Club of Lendava Terasa Centra Bánffy

15. 7. 2019 Dramski tabor za osnovnošolce Lovski dom Dolga vas

18. 7. 2019, 18.00 24. Hotiški ribiški dnevi Dvorana doma krajanov na Hotizi;
Nogača, prireditveni prostor Hotiza

19. 7. 2019, 18.00 24. Hotiški ribiški dnevi Nogača, prireditveni prostor Hotiza

19. 7. 2019, 19.00 Koncert: Sound of Lendava – Abigél & Jackie‘s Gun Terasa Centra Bánffy

20. 7. 2019, 15.00 24. Hotiški ribiški dnevi Nogača, prireditveni prostor Hotiza

20. 7. 2019, 21.00 Film: Ne bom več luzerka letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

21. 7. 2019, 9.00 16. Panonski maraton treh dežel Hotel Lipa

24. 7. 2019, 18.00 Gusarsko gledališče kapitana Dade letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

25. 7. 2019, 21.00 Film: Poj mi pesem letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

26. 7. 2019, 20.00 Nastop folklorne skupine Kerka Táncegyüttes letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

27. 7. 2019, 8.00‒13.00 Domača tržnica pod kostanji pri TIC-u

27. 7. 2019 Medgeneracijski piknik in nastop ABBA tribute show park Roža Lendave in letni oder GKD Lendava

28. 7. 2019, 17.00 Gostovanje mednarodnega festivala sodobne poezije Murakon Dvorišče Knjižnice

28. 7. 2019, 20.00 Festival stand up komedije Grad Lendava

29. 7. 2019, 18.00 Film: Pika in Packa packata Gledališka in koncertna dvorana Lendava

Preglednica poletnih dogodkov



Poleti v Lendavo16 

Avgust
1. 8. 2019 Otvoritev 24. mednarodne kolonije mladih umetnikov LindArt nekdanja DOŠ II Lendava

1. 8. 2019, 18.00 Lutkovno gledališče GrundBerg: Zgodba o belem Gledališka in koncertna dvorana Lendava

4. 8. 2019, 20.00 Koncert: Klapa More Gledališka in koncertna dvorana Lendava

6. 8. 2019, 18.00 Film: Super fuzbalistični Gledališka in koncertna dvorana Lendava

7. 8. 2019, 21.00 Film: Zaton (Napszállta) letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

8. 8. 2019, 18.00 Mesebolt Bábszínház: Történetek a Kutyusról és a Cicusról letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

9. 8. 2019, 20.00 Koncert: Jambalaya Terasa Centra Bánffy

9. 8. 2019, 20.00 Koncert: Isaac Palma z gostjo Manco Špik letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

10. 8. 2019, 20.00 Festival stand up komedije Grad Lendava

12. 8. 2019, 18.00 Film: Kraljestvo vzhajajoče lune Gledališka in koncertna dvorana Lendava

12. 8. 2019, 20.00 Glasbeni utrinki terasa Gledališke in koncertne dvorane Lendava

14. 8. 2019, 20.00 Koncert: ALYA - koncert Iz dnevne sobe letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

16. 8. 2019, 18.00 Pupilla: ZooPotniki letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

16. 8. 2019, 19.00 Otvoritev nove fotografske razstave v mestnem parku mestni park Roža Lendave

16. 8. 2019, 20.00 Glasbeni utrinki terasa Gledališke in koncertne dvorane Lendava

19. 8. 2019, 17.30 Praznik svetega Štefana Cerkev sv. Katarine Aleksandrijske

19. 8. 2019, 20.00 Koncert: Szeder terasa Centra Bánffy

19. 8. 2019 47. Mednarodna likovna kolonija odlivanje v bron nekdanja DOŠ II Lendava

21. 8. 2019, 18.00 Pinklec: Vuka se ne bojim ja letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

22. 8. 2019, 21.00 Film: Popolni tujci letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

23. 8. 2019, 18.00 Miškino gledališče: Zvezdana in Zvonko v cirkusu letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

23. 8. 2019, 19.00 Koncert: Sound of Lendava - odaLÖKött KÖLtészet terasa Centra Bánffy 

  

24. 8. 2019 XIV. mednarodno tekmovanje v kuhanju ribje čorbe zelenica pred poslopjem Bara Drvarnica

25. 8. 2019, 9.00 Tek Vinarium Stolp Vinarium

26. 8. 2019 Oratorij Lendava 2019 dvorišče Župnije Lendava

26. 8. 2019 Dnevi kulture in kulinarike letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava 
ter stojnice

30. 8. 2019, 20.00 Koncert: Glasbeni nastop skupine džeZZva letni oder Gledališke in koncertne dvorane Lendava

31. 8. 2019 Bogračfest 2019 mestno jedro 

31. 8. 2019, 11.00 Otvoritev zgodovinske razstave o Mihaelu Hadiku Muzej meščanstva, tiskarstva in dežnikarstva

 
September

1. 9. 2019, 19.00 Koncert: EDJK - koncert Violina hebreica - Inga Ulokina z gosti Sinagoga Lendava

2. 9. 2019 4. Obletnica stolpa Vinarium Stolp Vinarium

6. 9. 2019, 19.00 Otvoritev likovne razstave Christo & Jeanne Claude Grad Lendava

7. 9. 2019 40. Lendavska trgatev mestno jedro 


