FESTIVAL SKUŠTRANE IN BRADATI 2021
glasbeni festival z družbeno angažirano noto,

od 25. avgusta do 8. septembra 2021, Maribor
Produkcija: Tanja Cvitko in KUD Coda
s prepoznavanjem Mestne občine Maribor
Po treh letih uspešne in, za finančni rang festivala, medijsko odmevne izvedbe glasbenega
festivala z družbeno angažirano noto, ki je v lanskem letu zaradi epidemioloških razlogov v
vakuumu izgubil četrto leto izvedbe... se v letošnjem letu vračamo s previdnimi koraki.
Prva festivalska izvedba (2017), v treh dneh in na enem prozorišču (MC Pekarna) je maksimalno
odprla nove izvedbene festivalske poti z načelom vključevanja, širjenja števila nastopajočih in publike.
Drugo festivalsko leto (2018) je prineslo izvedbo na desetih mariborskih prizoriščih s petnajstdnevnim
programom. Leta 2019 je festival stopil še korak dlje s sedemnajstimi festivalskimi dnevi, enajstimi prizorišči in tremi mesti izvedbe (poleg Maribora še Ptuj in Murska Sobota z uličnima nastopoma). V treh letih
smo s številnimi podporniki skupaj izvedli slabih 50 koncertov, posneli več kot 30 podkastov in na več kot
desetih prizoriščih izpeljali številne druge aktivnosti: okrogle mize, delavnice za otroke in odrasle, projekcije filmov, predstave, mestne intervencije, razstave in nastope lokalnih in drugih ustvarjalcev. Skozi tri leta festivalskega
znamčenja smo zgradili angažirano skupnost, ki se je tudi v novih okoliščinah življenja in dela odzvala festivalskem pozivu in njegovi družbeno angažirani, aktivacijski noti.
»Festival enakosti na mariborski glasbeni sceni, glasbeni festival z družbeno angažirano noto se je pognal
skozi glasbo, skozi vrelišče mariborske neodvisne kulture (MC Pekarna), iz leta v leto pa se s svojimi vsebinskimi kraki
razrašča v civilno, kulturno umetniško družbeno angažirano pobudo. Njegovo poslanstvo je spodbujanje tolerance
med spoloma skozi kulturo in umetnost, univerzalna jezika, ki združujeta, povezujeta, brišeta razlike med spoloma in
krepita kulturo dialoga.«, izpostavlja producentka Tanja Cvitko.
Pri letošnji festivalski izvedbi si nismo delali produkcijskih utvar, saj se zelo dobro zavedamo, da zaradi
epidemioloških okoliščin festival v letošnjem letu ŠE ne bo možno izpeljati kot v zastavljenih programskih okvirjih
obdobja 2017-2019. Producenti kulturnih dogodkov smo bili med prvimi, ki so jih prizadele marca 2020 razglašene izredne razmere. Z zaprtjem prizorišč dogodkov v živo ni bilo mogoče izvajati in fizično obiskovati,
tudi v tem trenutku je organizacija kulturnih dogodkov negotova ter prepuščena spreminjanju priporočil,
odlokov in pravil. Nepredvidljivost izvedbe tako kot za vse »festivalske« države velja tudi za Slovenijo.
Ugotavljamo, da so se po mesecih pomanjkanja socialnih stikov med konzumenti kulturnih dobrin
spremenile vrednote in prioritete. Ustvarjanje novih mreženj in vključevanj, predvsem pa velika
mera zabave ob druženju s soljudmi, so postali veliko bolj pomembni kot le kakovostna vsebina
dogodka.

POSLANSTVO FESTIVALA

Po ocenah mariborskih aktivnih in pasivnih udeležencev v glasbenih sferah (producenti, izvajalci, kritiki, novinarji, založniki, organizatorji, pedagogi, mentorji, obiskovalci in
konzumenti), je na mariborski glasbeni sceni razporejenost po spolu 20%-30% žensk
v primerjavi s preostankom moških. Odstotki so seveda preslikava globalne slike
in tematike, ki ni zgolj mariborska specifika. S Festivalom Skuštrane in bradati,
glasbenim festivalom z družbeno angažirano noto, nagovarjamo problematiko
neenakomerne razporejenosti med spoloma na glasbeni sceni in četrtič nadaljujemo z družbeno angažiranimi aktivnostmi ter javnim diskurzom pobude enakosti na mariborski in širši glasbeni sceni. Pobuda je zrastla iz prvega,

drugega in tretjega festivala Skuštrane in bradati, s poslanstvom spodbujanja
žensk k večjem vključevanju v glasbo in spodbujanja moških k angažiranem, bolj aktivnem pristopu na tem področju.
Ženske imajo izrazito intuicijo in svojevrsten način doživljanja, ustvarjanja in izvajanja glasbe, posebno vrsto senzibilnosti. V kontekstu festivala govorimo o prepletu
teh doživljanj, na »ženski« in »moški« način, z vzajemnim spoštovanjem, razumevanjem in toleranco, brez dominance enega ali drugega spola. Festival Skuštrane in bradati
ni ženski glasbeni festival, je festival, ki se trudi doseči sinergijo obeh spolov za doseganje maksimalnih možnih rezultatov na vseh področjih življenja, ne samo v glasbi. Kar je
dokazovalo tudi protestništvo v glasbi, če pogledamo tipičen primer Johna Lennona in Yoko
Ono, vodji revolucije za ljubezen, toleranco in mir.
Letošnja festivalska izvedba skozi soj žarometov ponovno predstavlja avtorsko in drugo glasbeno
ustvarjanje aktivnih glasbenih skupin, glasbenic in glasbenikov, ki pomembno sooblikujejo in soustvarjajo mariborsko in bližjo glasbeno sceno ob podpori neodvisnih prizorišč mariborske urbane
kulture in drugih mikro žarišč mestnega utripa.

FESTIVALSKA PRIZORIŠČA IN PROGRAM
Fani & Rozi, Lent, Maribor

25. avgust ob 20. uri
Zara Bajde & Stela Gašparič v nežnem duetu ELYSIAN
26. avgust ob 20. uri
Urška Videnšek & Alan Kresnik, kantavtorski duet
27. avgust ob 20. uri
Urška Supej & Klara Veteršek z glasbenim projektom Popevke in pravljice

Mariborsko dvorišče, Mladinska ulica 7
28. avgust ob 20. uri
Strici iz ozadja, surf rock čaga

City Garden, Maribor

29. avgust ob 20. uri
Wildrive, energičen heavy southern rock n’ roll
30. avgust ob 20. uri
Picture Grey, alternativni slovenski rock
31. avgust ob 20. uri
Iva Flisar in Bratko Zavrnik z akustičnim ogrevanjem ter
Invite - zreli, modri, izkušeni “stari dobri” rokerji ponovno skupaj na odru
1. september ob 20. uri
RAP ZA PRVI DAN ŠOLE
Tropski, reper, poet in tekstopisec ter
LAV & Amo kot odgovor na standardne muzikalije domače scene, saj prinašata svežino,
energijo, drznost in nepozaben show!

KC Pekarna, Maribor

od 2. septembra do 4. septembra
2. del praznovanja 27. obletnice KC Pekarna z divjo alternativo in pestrim
dnevnim programom

Kavenija, Kardeljeva cesta 85, Maribor

5. september ob 20. uri
Tajana Stres in Danijel Goričan, ukulele ambasadorka in ukulelist
6. september ob 20. uri
Tadej Vesenjak, prleški kantavtor
7. september ob 20. uri
Matic Ačko, glasbeno performerski multitalent
8. september ob 20. uri
Vesna Pinterič in Alien, duet iz vrst KUD Coda, za festivalski zaključek.

Podrobneje na: http://skustraneinbradati.si/
Brez vstopnine za vse dogodke, razen program v KC Pekarna.
Vstop na prizorišča pogojen z izpolnjevanjem pravila PCT.
O PRODUCENTIH
Producentka Tanja Cvitko, samozaposlena v kulturi, ima več kot 15 let izkušenj v mariborski, večinoma
nevladniški kulturni produkciji. Od knjižnega in glasbenega uredništva do produkcije različnih profilov dogodkov, festivalov, medijske in mladinske produkcije kulturnih dobrin. Zadnja leta se samoizobražuje na področju
kulturnega menedžmenta.
Koproducent Kulturno umetniško društvo Coda deluje v javnem interesu in je bilo ustanovljeno v letu 2005.
Osnovno dejavnost rednega programa neformalnega izobraževanja na področju neklasične glasbe (brezplačni
spletni tečaj teorije glasbe, učenje instrumentov in petja po individualno prilagojenem programu, brezplačnih glasbenih delavnic za socialno prikrajšane otroke in mladino) odlično dopolnjuje in zaokroža skupinska igra, vokalna
skupina, mešani pevski zbor in dva festivala – Zmešani festival in Festival enakosti na mariborski glasbeni sceni –
Skuštrane in bradati. Splet: https://www.kud-coda.org/
Sofinancer: MESTNA OBČINA MARIBOR
Partner: BIOTHERM prireditve Timotej Vidovič s.p.
Celostna grafična podoba: Jernej Žumer - stokto

KONTAKT
Tanja Cvitko, producentka
tel. 040 745 569
skustrane.in.bradati@gmail.com
tanja.cvitko@gmail.com
POVEZAVE
Spletna stran: http://skustraneinbradati.si/
FB stran: https://www.facebook.com/SkustraneInBradati/
IG profil: https://www.instagram.com/skusstrane.in.bradati/
Souncloud profil: https://soundcloud.com/skustrane-in-bradati

»Glasba ne pozna spola. To je poanta.«
Martin Počkar, KUD Coda, koproducent

