
 
 

ZAČENJA SE FESTIVALSKI TEDEN SKUŠTRANIH IN BRADATIH 

 

V ponedeljek, 11.9.2017 se z novinarsko konferenco ob 11. uri v MC Pekarna, Maribor, začenja 1. 
festival enakosti na MB glasbeni sceni, SKUŠTRANE! IN BRADATI, glasbeni festival z 
družbeno angažirano noto.  

Festival se bo odvijal v odmevnem mariborskem alternativnem klubu in uveljavljenem stičišču 
mladinskih in nekomercionalnih glasbeno-kulturnih dejavnosti. Dvorana kluba MC Pekarna je 
v mesecu avgustu z udarniškimi akcijami doživela dolgo pričakovano obnovo in razširitev, zato 
je festival SKUŠTRANE! IN BRADATI z glasbenimi nastopi 12 mariborskih in okoliških skupin 
- otvoritveni dogodek prerojenega kluba MC Pekarna. 

Festival je zrastel iz dejstva, da je na mariborski bogati glasbeni sceni, ki vključuje okoli 100 
glasbenih skupin in solo glasbenikov, manjša prisotnost glasbenic naspram glasbenikom. 
Mariborski glasbeniki ocenjujejo razmerje manj kot 30% "muzičark" in več kot 70% "muzičarov". 
S festivalom SKUŠTRANE! IN BRADATI bodo pod okriljem KD MC IndiJanez nagovorili 
problematiko omenjene neenakosti, njegova rdeča nit pa bo vključevanje ženske in moške 
perspektive. Skozi projektne aktivnosti (podkaste, koncerte, delavnice, okrogle mize, javno 
tribuno) bodo istočasno sprožili ne samo javni diskurz, temveč tudi kritični razmislek in 
refleksijo na temo nezastopanosti žensk na mariborski glasbeni sceni. 

Enakost spolov opišemo kot enako prepoznavanje in vrednotenje, moč, položaj, vlogo in 
aktivno vključevanje obeh spolov na vseh področjih javnega in zasebnega življenja. Na načelni 
ravni se v Sloveniji strinjamo, da je enakost in enakopravnost spolov vrednota demokratične 
družbe, vendar se v resničnosti prepočasi realizira.  

Na festivalu bo skozi soj žarometov predstavljeno avtorsko glasbeno ustvarjanje aktivnih 
glasbenih skupin, ki s svojim skupnim številom članov vključujejo enako število žensk in 
moških, torej glasbenic in glasbenikov, ki pomembno sooblikujejo in soustvarjajo mariborsko (in 
širšo) glasbeno sceno. 

 

 



 
 

Na festivalu je dosežena enakost. Razmerje 50%-50% po spolu, med nastopajočimi, izvajalci 
delavnic, sodelujočimi v podkastih, okroglih mizah in na javni tribuni. Organizatorji so 
istočasno z 8 posnetimi podkasti sprožili javne pogovore na temo enakopravnosti, izzivali 
tradicionalne moško-ženske vloge ter spodbujali končen višji cilj: vzajemno spoštovanje med 
spoloma in zavedanje, da lahko skupaj, kot moški in ženske, s povezovanjem moških in ženskih 
energij, brez dominance enega ali drugega, s spoštovanjem do sočloveka ne glede na njegov 
spol - dosežemo maksimalne možne rezultate na vseh področjih življenja, kulture, umetnosti, 
znanosti... pa tudi, seveda, v glasbi. 

PREDFESTIVALSKE AKTIVNOSTI 

- razstava ilustracij in slikovnega gradiva, nastalega pod okriljem festivalske ideje o enakosti 
med spoloma, mariborski Stari most, od 11. do 17.9.2017 

- 8 podkastov na temo neenakosti med spoloma, s poudarkom na glasbi 

https://soundcloud.com/user-335144541  

1) Kristina Kočan in Denis Jančič 

2) Aphra Tesla in Andrej Hrvatin 

3) Sanja Jerenko in Marion Mic 

4) Nina Pečar in Matic Jereb-Ozzy 

5) Taja Islamovič in Martin Počkar 

6) mariborska glasbena skupina LASYE, ki vključuje enako število moških (3) in žensk (3) 

7) Maja Šivec in Saša Huzjak 

8) Tajana Novak in Marko Soršak-Soki 

 

 

 

https://soundcloud.com/user-335144541


 
 

FESTIVALSKI URNIK 

 

11.9.2017, MC Pekarna 

 

11.00 Novinarska konferenca, sodelujoča: 

Ramiz Derlić, KD MC IndiJanez 

Tanja Cvitko, KD MC IndiJanez 

 

12.00 Okrogla miza “Neenakost spolov na MB glasbeni sceni”,  

sodelujoči: 

- Žiga Brdnik, filmski kritik in novinar s področjem zanimanja za pereča ženska vprašanja na 
področjih umetnosti in družbe, 

- Željko Milovanovič, MKC Maribor, mladinski delavec, kulturni producent, 

- Martina Magdič, Wetrinsky in Salon uporabnih umetnosti, kulturna producentka, 

Moderira Tanja Cvitko. 

 

12.9.2017, center Maribora, trgi in ulice 

10.00 do 15.00 "Kuštramo Maribor!",  

pisana mestna intervencija 

 

 



 
 

13.9.2017, MC Pekarna 

 

14.00 do 20.00 “Koncertna audio tehnična delavnica za punce”, 

mentor delavnice: "bradati" Andi Gal z nadimkom Andi Na-Verandi, letošnji tonski mojster 
Mladininega odra na Festivalu Lent, oblikovalec zvoka za glasbene skupine Werefox, Leonart in 
The Sticky Licks, tonski mojster na domačih in mednarodnih festivalih.  

 

14.9.2017, MC Pekarna 

 

18.30 otvoritev festivala 

19.00 Okrogla miza “Muzičarke na MB glasbeni sceni”,  

sodelujoči: Andrej Naterer, Tajana Novak, Martin Počkar. 

Moderira Tanja Cvitko. 

 

17.00 do 19.30 delavnice: likovna, izdelava maskote 

Od 20.30 naprej glasbeni nastopi: 

 

Djembabe 

YoU & Me  

Behind Bars (Vanesa Šibler) 

Ursula & Bratko  



 
 

 

15.9.2017, MC Pekarna 

 

17.00 do 19.30 delavnice: glasbena, plesna, izdelava ropotuljic 

18.00 do 19.00 kantavtorja Ida Harc, Tadej Vesenjak 

Od 20.30 naprej nastopi glasbenih skupin: 

 

Onslow 

Pretty Serious 

Lipstick Stain 

Krokar 

 

16.9.2017, MC Pekarna 

 

17.00 do 19.30 delavnice: plesna, izdelava bobenčkov, glasbena 

18.00 do 19.00 kantavtor Bojan Sedmak 

19.00 do 20.15 Javna tribuna, “Neenakost med spoloma v zasebnih in poklicnih sferah”,  
sodelujoči: Rajko Muršič, Katja Beck Kos, Tadej Vesenjak, Darja Pernat. 

Moderira Tanja Cvitko. 

 

 



 
 

Od 20.30 naprej glasbeni nastopi: 

 

Dunja, Nushy in Luka 

Infected 

Strici iz ozadja 

Social Problem 

 

01.30 

Zaključek festivala, ognjeni šov 

 

FB: https://www.facebook.com/SkustraneInBradati/ 

Organizator festivala: Kulturno društvo mladinski center IndiJanez 

http://www.indijanez.si/ 

Podporniki festivala: Smile & Go, Pdesign oblikovanje, KUD CODA, Fotoklub Maribor, 
YoureUp radio, Cantante Tabor, ŠouRock, Društvo ljubiteljev knjig Ciproš, papirnica Mikroton, 
SLOWOOD, GT22. 

Koordinatorki festivala: Katja Kesner, Tonja Kos 

Idejna vodja in PR festivala:  Tanja Cvitko,  tanja.cvitko@gmail.com 040 745 569 
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