
Petek, 7.6.2013

21:00
Tango; balet, Opera in balet SNG Maribor, režiser in 
koreograf: Edward Clug.
"Tango je bil rojen na ulicah in jaz ga želim prenesti nazaj 
na ulice našega otroštva, naših src in želja. Zgodba o nas, 
ki nosimo tango v sebi ..." je o baletu zapisal Edward Clug.

Sobota, 8.6.2013

10:00
Modra vrtnica; otroška predstava, Pionirski dom, 
priporočena starost: 4-10 let, režija: Bjanka Kršmanc, 40 
minut.
12:00
Tati in Toti; otroška predstava, Pionirski dom,
priporočena starost: 4-10 let, režija: Bojan Martinec, 30 
minut.
17:00
Atacayta; koncert, Zveza kulturnih društev Ljubljana.
Skupina Atacayta iz Kanarskih otokov bo nastopila s 
špansko in kubansko peto in igrano glasbo.
21:00
Mladi zmagovalci Rock Otočca, koncert.
Letošnji zmagovalci in lanska zmagovalca Rock Otočca- 
ljubljanska rockabilly zasedba Eightbomb in dolenjski blues-
rockerji El Kachon.

Nedelja, 9.6.2013

10:00
Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna; otroška predstava, 
Pionirski dom, priporočena starost: 4-10 let, režija: Bjanka 
Kršmanc , 40 minut.
17:00
Grooveapartment; koncert, prizorišče: Paviljon na 
Kongresnem trgu.
6 članska Rythm and blues, Soul, Funk, zasedba šolanih 
glasbenikov. Repertoar sestavljajo melodije svetovno 
znanih izvajalcev, kot so: Stevie Wonder, Jamiroquai, Roy 
Ayers, Alicia Keys,…
21:00
Celovečerni koncert Akademske folklorne skupine France 
Marolt
Največja in ena najstarejših folklornih skupin v Sloveniji v 
sodelovanju z orkestrom Nova Muzika iz Nove Gorice 
pripravlja pester plesno-glasbeni večer.

Ponedeljek, 10.6.2013

10:00
Otroški pevski zbori in otroške folklorne skupine; Zveza 
kulturnih društev Ljubljana,priporočena starost: 4-14 let.
18:00 
Picko in Packo; otroška baletna predstava, SNG opera in 
balet Ljubljana, koreograja in režija: Torsten Händler, 
priporočena starost: 4-10 let.
21:00
Ljubljana Gala Dance Show; plesna predstava, plesna šola 
Kazina, koreogra: Mitja Popovski, Željko Božić, Ada 
Kogovšek, Mirjam Podobnik.
Na nepozabnem plesnem večeru boste lahko uživali v 
mozaiku različnih plesnih stilov – od moderna, jazz baleta, 
show dance, stepa do hip hopa.

Torek, 11.6.2013

10:00
Mini plesni mozaik; plesna predstava, plesna šola Kazina, 
priporočena starost: 4-14 let.
18:00
Picko in Packo; otroška baletna predstava, SNG Opera in 
balet Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let.
21:00
Razpotja; sodobni ples (Kjara's dance project), ideja, 
koncept in koreograja: Kjara Starič.
Avtorica se v novi predstavi ukvarja z motivi razpotij in 
pomena življenjskih odločitev.

Sreda, 12.6.2013

10:00 23:00
Triada 2013 – Umetnost na univerzi; AGRFT, Akademija za 
glasbo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
Študentje (AG, AGRFT, ALUO, FA, FF, PeF...) bodo v 
dopoldanskem času pripravili glasbene, likovne in 
gledališke delavnice za otroke (priporočena starost: 5-10 
let). Popoldne in zvečer pa se bodo odvijale različne 
delavnice za študente ter pester glasbeni program.

Cetrtek, 13.6.2013

Čez dan se bo na Kongresnem trgu odvijala Kolesarska 
dirka Po Sloveniji 2013, prva etapa, Ljubljana – kronometer.
22:00
SONICA SERIES pomladna edicija; audiovizualni koncert 
elektronske glasbe, MoTA- Muzej tranzitornih umetnosti.
Legendarni pionirski britanski dvojec elektronske glasbe 
Plaid (Andrew Turner & Ed Handley) predstavlja eno izmed 
pionirskih zasedb v sodobni elektronski glasbi, ki je krojila 
podobo elektronske plesne glasbe v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja.

Petek, 14.6.2013

17:00
Grooveapartment; koncert, prizorišče: Paviljon na 
Kongresnem trgu.
6 članska Rythm and blues, Soul, Funk zasedba šolanih 
glasbenikov. Repertoar sestavljajo melodije svetovno 
znanih izvajalcev, kot so: Stevie Wonder, Jamiroquai, Roy 
Ayers, Alicia Keys,…
21:00
Orkester Slovenske lharmonije in Slovenski komorni zbor 
pod taktirko Lorisa Voltolinija.
Koncert priljubljenih odlomkov iz oper Sicilianske večernice, 
Nabucco, Trubadur, Rienzi, Mojstri pevci Nürnberški in 
Leteči Holandec (Richarda Wagner in Giuseppe Verdi).

Sobota, 15.6.2013

10:00
Žužkerada; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let, režija: Jaša Jamnik, 
40 minut.
14:00
Parada ponosa; Svoboda in solidarnost sta istospolni par’.
Letošnji festival bo tudi v znamenju človekovih pravic. 
Povorka Parade Ponosa bo krenila z Metelkove na 
kongresni trg, kjer bo zaključna slovesnost, na kateri bodo 
poleg glasbenih skupin Napravi Mi Dete in Dandelion 
Children, nastopili tudi predstavniki gejevske, lezbične, 
biseksualne in transeskualne skupnosti ter govorci iz 
javnega življenja.
21:00
Nežka se moži; komedija, SNG Drama Ljubljana, Vinko 
Möderndorfer.
Matiček in malce mlajša Neža sta sveže zaljubljena, ki se 
veselita skupnega življenja. Njuno srečo zmoti Nežin bivši. 
Nekega popoldneva, ko je Neža sama doma, jo obišče in 
zahteva, da se vrne k njemu…

Nedelja, 16.6.2013

10:00
Žužkerada; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let, režija: Jaša Jamnik, 
40 minut.
16:30
“Lynch”; koncert (punk rock, indie, grunge,…)
17:00
Dixie Šok band; koncert 
Legendarna, vesela, zabavna dixieland glasba prihaja iz 
mesta New Orleans (ZDA). Najpopularnejši predstavnik te 
glasbene zvrsti je bil trobentač in pevec Louis Armstrong.
21:00
Korak v dvoje; sodobni ples, avtorja in koreografa: Gregor 
Luštek & Rosana Hribar, Anton Podbevšek Teater in Flota.
Predstava Korak v dvoje po Pii in Pinu se plesnega in 
življenjskega izročila enega največjih slovenskih plesnih 
parov vseh časov dotika preko njune največje ljubezni, 
plesa samega.

Ponedeljek, 17.6.2013

10:00
Štirje muzikantje; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
FRU-FRU in Hiša otrok in umetnosti, priredba in režija: Irena 
Rajh Kunaver, priporočena starost: 3-10 let, 35 minut.
17:00
Dixie Šok band; koncert.
21:00
Vid Valič in Denis Avdić, udar po moško!; komedija, Špas 
Teater.
Dve uri čistega smeha! Vid Valič, znani voditelj Slovenija 
ima talent in Denis Avdić, dobitnik dveh Viktorjev, ki jih je 
prejel kot voditelj na Radiu 1, sta združila moči in udarila po 
moško! Šalam, ki sledijo druga drugi prekine le krohot 
publike v dvorani, kateremu ni videti konca…

Torek, 18.6.2013

10:00
Vidkova srajčica; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
FRU-FRU in Hiša otrok in umetnosti, priredba in režija: Irena 
Rajh Kunaver, priporočena starost: 3-10 let, 35 minut.
17:00
Stari mački; koncert, prizorišče: Paviljon na Kongresnem 
trgu.
Skupina, ki sloni na popularnih uspešnicah iz sveta in 
Slovenije, izvirnih plesnih južnoameriških melodijah s petjem 
ter tradiciji bluesa, dixielanda, gospla in soula.
21:00
Skyfall; koncert Papirniškega pihalnega orkestra Vevče, 
Zveza kulturnih društev Ljubljana.
Filmska glasba (Vojna zvezd, James Bond, Boter,…) ter 
glasba 80-ih in 90-ih let preteklega stoletja.

Sreda, 19.6.2013

17:00
Stari mački; koncert, prizorišče: Paviljon na Kongresnem 
trgu.
21:00
Operne arije; koncert, SNG Opera in balet Ljubljana.
Počastitev 200-letnice rojstva italijanskega opernega 
skladatelja Giuseppa Verdija.

Cetrtek, 20.6.2013

10:00
Plesna predstava; plesna šola Minimundo, avtorja: Tjaša 
Kogej in Dejan Pevčević, priporočena starost: 4-14 let.
21:00
Gremo vsi!; gledališko-glasbena predstava, Maska, režija: 
Mare Bulc
Predstava brez igralcev, a ne brez nastopajočih. Šesterica 
odličnih glasbenikov (Jaka Berger, Miha Blažič - N'toko, 
Matija Dolenc, Polona Janežič, Tina Perić in Irena Preda) v 
predstavi raziskuje večno vprašanje: ostati ali oditi. 
Politična, ekonomska in čustvena predstava vredna 
ogleda.

Petek, 7.6.

21:00
Tango; plesna predstava, Opera in balet SNG Maribor, 
režiser in koreograf: Edward Clug.
"Tango je bil rojen na ulicah in jaz ga želim prenesti nazaj 
na ulice našega otroštva, naših src in želja. Zgodba o nas, 
ki nosimo tango v sebi ..." je o baletu zapisal Edward Clug.

Sobota, 8.6.

10:00
Modra vrtnica; otroška predstava, Pionirski dom - CKM, 
priporočena starost: 4-10 let, režija: Bjanka Kršmanc, 40 
minut.
12:00
Tati in Toti; otroška predstava, Pionirski dom - CKM,
priporočena starost: 4-10 let, režija: Bojan Martinec, 30 
minut.
17:00
Atacayta; koncert, Zveza kulturnih društev Ljubljana.
Skupina Atacayta s Kanarskih otokov bo nastopila s 
špansko in kubansko peto in igrano glasbo.
21:00
Mladi zmagovalci Rock Otočca, koncert.
Letošnji zmagovalci in lanska zmagovalca Rock Otočca- 
ljubljanska rockabilly zasedba Eightbomb in dolenjski blues-
rockerji El Kachon.

Nedelja, 9.6.

10:00
Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna; otroška predstava, 
Pionirski dom - CKM, priporočena starost: 4-10 let, režija: 
Bjanka Kršmanc, 40 minut.
17:00
Grooveapartment; koncert, prizorišče: Paviljon na 
Kongresnem trgu.
Šest članska rythm and blues, soul, funk, zasedba šolanih 
glasbenikov bo izvajala melodije svetovno znanih 
izvajalcev, kot so: Stevie Wonder, Jamiroquai, Roy Ayers, 
Alicia Keys…
21:00
Celovečerni koncert Akademske folklorne skupine France 
Marolt.
Največja in ena najstarejših folklornih skupin v Sloveniji 
pripravlja v sodelovanju z orkestrom Nova Muzika iz Nove 
Gorice pester plesno-glasbeni večer.

Ponedeljek, 10.6.

10:00
Otroški pevski zbori in otroške folklorne skupine; Zveza 
kulturnih društev Ljubljana,priporočena starost: 4-14 let.
18:00 
Picko in Packo; otroška baletna predstava, SNG Opera in 
balet Ljubljana, koreograja in režija: Torsten Händler, 
priporočena starost: 4-10 let.
21:00
Ljubljana Gala Dance Show; plesna predstava, plesna šola 
Kazina, koreogra: Mitja Popovski, Željko Božić, Ada 
Kogovšek, Mirjam Podobnik.
Na nepozabnem plesnem večeru boste lahko uživali v 
mozaiku različnih plesnih stilov – modern, jazz balet, show 
dance, step, hip hop.

Torek, 11.6.

10:00
Mini plesni mozaik; plesna predstava, plesna šola Kazina, 
priporočena starost: 4-14 let.
18:00
Picko in Packo; otroška baletna predstava, SNG Opera in 
balet Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let.
21:00
Razpotja; sodobni ples (Kjara's Dance Project), ideja, 
koncept in koreograja: Kjara Starič.

Sreda, 12.6.

10:00 - 23:00
Triada 2013 – Umetnost na univerzi; Akademija za 
gledališče, radio, lm in televizijo, Akademija za glasbo, 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
Študentje (AG, AGRFT, ALUO, FA, FF, PeF...) bodo v 
dopoldanskem času pripravili glasbene, likovne in 
gledališke delavnice za otroke, priporočena starost: 5-10 
let. Vabljeni tudi na popoldanske delavnice in večerni 
koncert.

Četrtek, 13.6.

16:00
Kolesarska dirka po Sloveniji 2013, prva etapa, Ljubljana – 
kronometer.
22:00
Sonica Series pomladna edicija; avdiovizualni koncert 
elektronske glasbe, MoTA - Muzej tranzitornih umetnosti.
Nastop legendarnega pionirskega britanskega dvojca 
elektronske glasbe Plaid (Andrew Turner & Ed Handley). 

Petek, 14.6.

17:00
Grooveapartment; koncert, prizorišče: Paviljon na 
Kongresnem trgu.
Šest članska rythm and blues, soul, funk zasedba šolanih 
glasbenikov bo izvajala melodije svetovno znanih 
izvajalcev, kot so: Stevie Wonder, Jamiroquai, Roy Ayers, 
Alicia Keys…
21:00
Orkester Slovenske lharmonije in Slovenski komorni zbor 
pod taktirko Lorisa Voltolinija.
Koncert priljubljenih odlomkov iz oper Sicilijanske 
večernice, Nabucco, Trubadur, Rienzi, Mojstri pevci 
Nürnberški in Leteči Holandec Richarda Wagnerja in 
Giuseppa Verdija.

Sobota, 15.6.

10:00
Žužkerada; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let, režija: Jaša Jamnik, 
40 minut.
14:00
Parada ponosa - “Svoboda in solidarnost sta istospolni 
par”.
Povorka Parade Ponosa bo krenila z Metelkove na 
kongresni trg, kjer bo zaključna slovesnost. Nastop 
glasbenih skupin Napravi Mi Dete in Dandelion Children. 
21:00
Nežka se moži; komedija, SNG Drama Ljubljana, režija: 
Jaka Andrej Vojevec. 

Nedelja, 16.6.

10:00
Žužkerada; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let, režija: Jaša Jamnik, 
40 minut.
16:30
Lynch; koncert (punk rock, indie, grunge…)
17:00
Dixie Šok band; koncert 
21:00
Korak v dvoje; sodobni ples, avtorja in koreografa: Gregor 
Luštek & Rosana Hribar, produkcija Anton Podbevšek 
Teater in Flota.

Ponedeljek, 17.6.

10:00
Štirje muzikantje; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
FRU-FRU in Hiša otrok in umetnosti, priredba in režija: Irena 
Rajh Kunaver, priporočena starost: 3-10 let, 35 minut.
17:00
Dixie Šok band; koncert.
21:00
Vid Valič in Denis Avdić, udar po moško!; komedija, Špas 
Teater.

Torek, 18.6.

10:00
Vidkova srajčica; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
FRU-FRU in Hiša otrok in umetnosti, priredba in režija: Irena 
Rajh Kunaver, priporočena starost: 3-10 let, 35 minut.
17:00
Stari mački; koncert, prizorišče: Paviljon na Kongresnem 
trgu (blues, dixieland, gospel, soul).
21:00
Papirniški pihalni orkester Vevče; Skyfall, koncert lmske 
glasbe, Zveza kulturnih društev Ljubljana.

Sreda, 19.6.

17:00
Stari mački; koncert, prizorišče: Paviljon na Kongresnem 
trgu (blues, dixieland, gospel, soul).
21:00
Slavnostni koncert opernih arij, 200 let rojstva Verdija in 
Wagnerja, 25 let Imago Sloveniae - podoba Slovenije; 
solisti, zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana. 
Dirigenta: Loris Voltolini / Igor Švara

Četrtek, 20.6.

10:00
Plesna predstava; plesna šola Minimundo, avtorja: Tjaša 
Kogej in Dejan Pevčević, priporočena starost: 4-14 let.
21:00
Gremo vsi!; gledališko-glasbena predstava, Maska, režija: 
Mare Bulc.
Šesterica odličnih glasbenikov Jaka Berger, Miha Blažič - 
N'toko, Matija Dolenc, Polona Janežič, Tina Perić in Irena 
Preda v predstavi raziskuje večno vprašanje: ostati ali oditi. 
Politična, ekonomska in čustvena predstava zaključuje 
festival Junij v Ljubljani.



Petek, 7.6.2013

21:00
Tango; balet, Opera in balet SNG Maribor, režiser in 
koreograf: Edward Clug.
"Tango je bil rojen na ulicah in jaz ga želim prenesti nazaj 
na ulice našega otroštva, naših src in želja. Zgodba o nas, 
ki nosimo tango v sebi ..." je o baletu zapisal Edward Clug.

Sobota, 8.6.2013

10:00
Modra vrtnica; otroška predstava, Pionirski dom, 
priporočena starost: 4-10 let, režija: Bjanka Kršmanc, 40 
minut.
12:00
Tati in Toti; otroška predstava, Pionirski dom,
priporočena starost: 4-10 let, režija: Bojan Martinec, 30 
minut.
17:00
Atacayta; koncert, Zveza kulturnih društev Ljubljana.
Skupina Atacayta iz Kanarskih otokov bo nastopila s 
špansko in kubansko peto in igrano glasbo.
21:00
Mladi zmagovalci Rock Otočca, koncert.
Letošnji zmagovalci in lanska zmagovalca Rock Otočca- 
ljubljanska rockabilly zasedba Eightbomb in dolenjski blues-
rockerji El Kachon.

Nedelja, 9.6.2013

10:00
Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna; otroška predstava, 
Pionirski dom, priporočena starost: 4-10 let, režija: Bjanka 
Kršmanc , 40 minut.
17:00
Grooveapartment; koncert, prizorišče: Paviljon na 
Kongresnem trgu.
6 članska Rythm and blues, Soul, Funk, zasedba šolanih 
glasbenikov. Repertoar sestavljajo melodije svetovno 
znanih izvajalcev, kot so: Stevie Wonder, Jamiroquai, Roy 
Ayers, Alicia Keys,…
21:00
Celovečerni koncert Akademske folklorne skupine France 
Marolt
Največja in ena najstarejših folklornih skupin v Sloveniji v 
sodelovanju z orkestrom Nova Muzika iz Nove Gorice 
pripravlja pester plesno-glasbeni večer.

Ponedeljek, 10.6.2013

10:00
Otroški pevski zbori in otroške folklorne skupine; Zveza 
kulturnih društev Ljubljana,priporočena starost: 4-14 let.
18:00 
Picko in Packo; otroška baletna predstava, SNG opera in 
balet Ljubljana, koreograja in režija: Torsten Händler, 
priporočena starost: 4-10 let.
21:00
Ljubljana Gala Dance Show; plesna predstava, plesna šola 
Kazina, koreogra: Mitja Popovski, Željko Božić, Ada 
Kogovšek, Mirjam Podobnik.
Na nepozabnem plesnem večeru boste lahko uživali v 
mozaiku različnih plesnih stilov – od moderna, jazz baleta, 
show dance, stepa do hip hopa.

Torek, 11.6.2013

10:00
Mini plesni mozaik; plesna predstava, plesna šola Kazina, 
priporočena starost: 4-14 let.
18:00
Picko in Packo; otroška baletna predstava, SNG Opera in 
balet Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let.
21:00
Razpotja; sodobni ples (Kjara's dance project), ideja, 
koncept in koreograja: Kjara Starič.
Avtorica se v novi predstavi ukvarja z motivi razpotij in 
pomena življenjskih odločitev.

Sreda, 12.6.2013

10:00 23:00
Triada 2013 – Umetnost na univerzi; AGRFT, Akademija za 
glasbo, Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
Študentje (AG, AGRFT, ALUO, FA, FF, PeF...) bodo v 
dopoldanskem času pripravili glasbene, likovne in 
gledališke delavnice za otroke (priporočena starost: 5-10 
let). Popoldne in zvečer pa se bodo odvijale različne 
delavnice za študente ter pester glasbeni program.

Cetrtek, 13.6.2013

Čez dan se bo na Kongresnem trgu odvijala Kolesarska 
dirka Po Sloveniji 2013, prva etapa, Ljubljana – kronometer.
22:00
SONICA SERIES pomladna edicija; audiovizualni koncert 
elektronske glasbe, MoTA- Muzej tranzitornih umetnosti.
Legendarni pionirski britanski dvojec elektronske glasbe 
Plaid (Andrew Turner & Ed Handley) predstavlja eno izmed 
pionirskih zasedb v sodobni elektronski glasbi, ki je krojila 
podobo elektronske plesne glasbe v devetdesetih letih 
prejšnjega stoletja.

Petek, 14.6.2013

17:00
Grooveapartment; koncert, prizorišče: Paviljon na 
Kongresnem trgu.
6 članska Rythm and blues, Soul, Funk zasedba šolanih 
glasbenikov. Repertoar sestavljajo melodije svetovno 
znanih izvajalcev, kot so: Stevie Wonder, Jamiroquai, Roy 
Ayers, Alicia Keys,…
21:00
Orkester Slovenske lharmonije in Slovenski komorni zbor 
pod taktirko Lorisa Voltolinija.
Koncert priljubljenih odlomkov iz oper Sicilianske večernice, 
Nabucco, Trubadur, Rienzi, Mojstri pevci Nürnberški in 
Leteči Holandec (Richarda Wagner in Giuseppe Verdi).

Sobota, 15.6.2013

10:00
Žužkerada; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let, režija: Jaša Jamnik, 
40 minut.
14:00
Parada ponosa; Svoboda in solidarnost sta istospolni par’.
Letošnji festival bo tudi v znamenju človekovih pravic. 
Povorka Parade Ponosa bo krenila z Metelkove na 
kongresni trg, kjer bo zaključna slovesnost, na kateri bodo 
poleg glasbenih skupin Napravi Mi Dete in Dandelion 
Children, nastopili tudi predstavniki gejevske, lezbične, 
biseksualne in transeskualne skupnosti ter govorci iz 
javnega življenja.
21:00
Nežka se moži; komedija, SNG Drama Ljubljana, Vinko 
Möderndorfer.
Matiček in malce mlajša Neža sta sveže zaljubljena, ki se 
veselita skupnega življenja. Njuno srečo zmoti Nežin bivši. 
Nekega popoldneva, ko je Neža sama doma, jo obišče in 
zahteva, da se vrne k njemu…

Nedelja, 16.6.2013

10:00
Žužkerada; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let, režija: Jaša Jamnik, 
40 minut.
16:30
“Lynch”; koncert (punk rock, indie, grunge,…)
17:00
Dixie Šok band; koncert 
Legendarna, vesela, zabavna dixieland glasba prihaja iz 
mesta New Orleans (ZDA). Najpopularnejši predstavnik te 
glasbene zvrsti je bil trobentač in pevec Louis Armstrong.
21:00
Korak v dvoje; sodobni ples, avtorja in koreografa: Gregor 
Luštek & Rosana Hribar, Anton Podbevšek Teater in Flota.
Predstava Korak v dvoje po Pii in Pinu se plesnega in 
življenjskega izročila enega največjih slovenskih plesnih 
parov vseh časov dotika preko njune največje ljubezni, 
plesa samega.

Ponedeljek, 17.6.2013

10:00
Štirje muzikantje; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
FRU-FRU in Hiša otrok in umetnosti, priredba in režija: Irena 
Rajh Kunaver, priporočena starost: 3-10 let, 35 minut.
17:00
Dixie Šok band; koncert.
21:00
Vid Valič in Denis Avdić, udar po moško!; komedija, Špas 
Teater.
Dve uri čistega smeha! Vid Valič, znani voditelj Slovenija 
ima talent in Denis Avdić, dobitnik dveh Viktorjev, ki jih je 
prejel kot voditelj na Radiu 1, sta združila moči in udarila po 
moško! Šalam, ki sledijo druga drugi prekine le krohot 
publike v dvorani, kateremu ni videti konca…

Torek, 18.6.2013

10:00
Vidkova srajčica; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
FRU-FRU in Hiša otrok in umetnosti, priredba in režija: Irena 
Rajh Kunaver, priporočena starost: 3-10 let, 35 minut.
17:00
Stari mački; koncert, prizorišče: Paviljon na Kongresnem 
trgu.
Skupina, ki sloni na popularnih uspešnicah iz sveta in 
Slovenije, izvirnih plesnih južnoameriških melodijah s petjem 
ter tradiciji bluesa, dixielanda, gospla in soula.
21:00
Skyfall; koncert Papirniškega pihalnega orkestra Vevče, 
Zveza kulturnih društev Ljubljana.
Filmska glasba (Vojna zvezd, James Bond, Boter,…) ter 
glasba 80-ih in 90-ih let preteklega stoletja.

Sreda, 19.6.2013

17:00
Stari mački; koncert, prizorišče: Paviljon na Kongresnem 
trgu.
21:00
Operne arije; koncert, SNG Opera in balet Ljubljana.
Počastitev 200-letnice rojstva italijanskega opernega 
skladatelja Giuseppa Verdija.

Cetrtek, 20.6.2013

10:00
Plesna predstava; plesna šola Minimundo, avtorja: Tjaša 
Kogej in Dejan Pevčević, priporočena starost: 4-14 let.
21:00
Gremo vsi!; gledališko-glasbena predstava, Maska, režija: 
Mare Bulc
Predstava brez igralcev, a ne brez nastopajočih. Šesterica 
odličnih glasbenikov (Jaka Berger, Miha Blažič - N'toko, 
Matija Dolenc, Polona Janežič, Tina Perić in Irena Preda) v 
predstavi raziskuje večno vprašanje: ostati ali oditi. 
Politična, ekonomska in čustvena predstava vredna 
ogleda.

Petek, 7.6.

21:00
Tango; plesna predstava, Opera in balet SNG Maribor, 
režiser in koreograf: Edward Clug.
"Tango je bil rojen na ulicah in jaz ga želim prenesti nazaj 
na ulice našega otroštva, naših src in želja. Zgodba o nas, 
ki nosimo tango v sebi ..." je o baletu zapisal Edward Clug.

Sobota, 8.6.

10:00
Modra vrtnica; otroška predstava, Pionirski dom - CKM, 
priporočena starost: 4-10 let, režija: Bjanka Kršmanc, 40 
minut.
12:00
Tati in Toti; otroška predstava, Pionirski dom - CKM,
priporočena starost: 4-10 let, režija: Bojan Martinec, 30 
minut.
17:00
Atacayta; koncert, Zveza kulturnih društev Ljubljana.
Skupina Atacayta s Kanarskih otokov bo nastopila s 
špansko in kubansko peto in igrano glasbo.
21:00
Mladi zmagovalci Rock Otočca, koncert.
Letošnji zmagovalci in lanska zmagovalca Rock Otočca- 
ljubljanska rockabilly zasedba Eightbomb in dolenjski blues-
rockerji El Kachon.

Nedelja, 9.6.

10:00
Mala čarovnica, ki ni mogla biti zlobna; otroška predstava, 
Pionirski dom - CKM, priporočena starost: 4-10 let, režija: 
Bjanka Kršmanc, 40 minut.
17:00
Grooveapartment; koncert, prizorišče: Paviljon na 
Kongresnem trgu.
Šest članska rythm and blues, soul, funk, zasedba šolanih 
glasbenikov bo izvajala melodije svetovno znanih 
izvajalcev, kot so: Stevie Wonder, Jamiroquai, Roy Ayers, 
Alicia Keys…
21:00
Celovečerni koncert Akademske folklorne skupine France 
Marolt.
Največja in ena najstarejših folklornih skupin v Sloveniji 
pripravlja v sodelovanju z orkestrom Nova Muzika iz Nove 
Gorice pester plesno-glasbeni večer.

Ponedeljek, 10.6.

10:00
Otroški pevski zbori in otroške folklorne skupine; Zveza 
kulturnih društev Ljubljana,priporočena starost: 4-14 let.
18:00 
Picko in Packo; otroška baletna predstava, SNG Opera in 
balet Ljubljana, koreograja in režija: Torsten Händler, 
priporočena starost: 4-10 let.
21:00
Ljubljana Gala Dance Show; plesna predstava, plesna šola 
Kazina, koreogra: Mitja Popovski, Željko Božić, Ada 
Kogovšek, Mirjam Podobnik.
Na nepozabnem plesnem večeru boste lahko uživali v 
mozaiku različnih plesnih stilov – modern, jazz balet, show 
dance, step, hip hop.

Torek, 11.6.

10:00
Mini plesni mozaik; plesna predstava, plesna šola Kazina, 
priporočena starost: 4-14 let.
18:00
Picko in Packo; otroška baletna predstava, SNG Opera in 
balet Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let.
21:00
Razpotja; sodobni ples (Kjara's Dance Project), ideja, 
koncept in koreograja: Kjara Starič.

Sreda, 12.6.

10:00 - 23:00
Triada 2013 – Umetnost na univerzi; Akademija za 
gledališče, radio, lm in televizijo, Akademija za glasbo, 
Akademija za likovno umetnost in oblikovanje.
Študentje (AG, AGRFT, ALUO, FA, FF, PeF...) bodo v 
dopoldanskem času pripravili glasbene, likovne in 
gledališke delavnice za otroke, priporočena starost: 5-10 
let. Vabljeni tudi na popoldanske delavnice in večerni 
koncert.

Četrtek, 13.6.

16:00
Kolesarska dirka po Sloveniji 2013, prva etapa, Ljubljana – 
kronometer.
22:00
Sonica Series pomladna edicija; avdiovizualni koncert 
elektronske glasbe, MoTA - Muzej tranzitornih umetnosti.
Nastop legendarnega pionirskega britanskega dvojca 
elektronske glasbe Plaid (Andrew Turner & Ed Handley). 

Petek, 14.6.

17:00
Grooveapartment; koncert, prizorišče: Paviljon na 
Kongresnem trgu.
Šest članska rythm and blues, soul, funk zasedba šolanih 
glasbenikov bo izvajala melodije svetovno znanih 
izvajalcev, kot so: Stevie Wonder, Jamiroquai, Roy Ayers, 
Alicia Keys…
21:00
Orkester Slovenske lharmonije in Slovenski komorni zbor 
pod taktirko Lorisa Voltolinija.
Koncert priljubljenih odlomkov iz oper Sicilijanske 
večernice, Nabucco, Trubadur, Rienzi, Mojstri pevci 
Nürnberški in Leteči Holandec Richarda Wagnerja in 
Giuseppa Verdija.

Sobota, 15.6.

10:00
Žužkerada; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let, režija: Jaša Jamnik, 
40 minut.
14:00
Parada ponosa - “Svoboda in solidarnost sta istospolni 
par”.
Povorka Parade Ponosa bo krenila z Metelkove na 
kongresni trg, kjer bo zaključna slovesnost. Nastop 
glasbenih skupin Napravi Mi Dete in Dandelion Children. 
21:00
Nežka se moži; komedija, SNG Drama Ljubljana, režija: 
Jaka Andrej Vojevec. 

Nedelja, 16.6.

10:00
Žužkerada; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
Ljubljana, priporočena starost: 4-10 let, režija: Jaša Jamnik, 
40 minut.
16:30
Lynch; koncert (punk rock, indie, grunge…)
17:00
Dixie Šok band; koncert 
21:00
Korak v dvoje; sodobni ples, avtorja in koreografa: Gregor 
Luštek & Rosana Hribar, produkcija Anton Podbevšek 
Teater in Flota.

Ponedeljek, 17.6.

10:00
Štirje muzikantje; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
FRU-FRU in Hiša otrok in umetnosti, priredba in režija: Irena 
Rajh Kunaver, priporočena starost: 3-10 let, 35 minut.
17:00
Dixie Šok band; koncert.
21:00
Vid Valič in Denis Avdić, udar po moško!; komedija, Špas 
Teater.

Torek, 18.6.

10:00
Vidkova srajčica; otroška predstava, Lutkovno gledališče 
FRU-FRU in Hiša otrok in umetnosti, priredba in režija: Irena 
Rajh Kunaver, priporočena starost: 3-10 let, 35 minut.
17:00
Stari mački; koncert, prizorišče: Paviljon na Kongresnem 
trgu (blues, dixieland, gospel, soul).
21:00
Papirniški pihalni orkester Vevče; Skyfall, koncert lmske 
glasbe, Zveza kulturnih društev Ljubljana.

Sreda, 19.6.

17:00
Stari mački; koncert, prizorišče: Paviljon na Kongresnem 
trgu (blues, dixieland, gospel, soul).
21:00
Slavnostni koncert opernih arij, 200 let rojstva Verdija in 
Wagnerja, 25 let Imago Sloveniae - podoba Slovenije; 
solisti, zbor in orkester SNG Opera in balet Ljubljana. 
Dirigenta: Loris Voltolini / Igor Švara

Četrtek, 20.6.

10:00
Plesna predstava; plesna šola Minimundo, avtorja: Tjaša 
Kogej in Dejan Pevčević, priporočena starost: 4-14 let.
21:00
Gremo vsi!; gledališko-glasbena predstava, Maska, režija: 
Mare Bulc.
Šesterica odličnih glasbenikov Jaka Berger, Miha Blažič - 
N'toko, Matija Dolenc, Polona Janežič, Tina Perić in Irena 
Preda v predstavi raziskuje večno vprašanje: ostati ali oditi. 
Politična, ekonomska in čustvena predstava zaključuje 
festival Junij v Ljubljani.
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