SKUŠTRANE & BRADATI
MARIBOR, 29. 8. – 10. 9. 2022

FESTIVAL SKUŠTRANE IN BRADATI 2022
glasbeni festival z družbeno angažirano noto,

od 29. avgusta do 10. septembra 2022, Maribor
Prizorišča: kavarna Kavenija na Taboru, Vetrinjski dvor, Muzej narodne
osvoboditve Maribor, mestne ulice
Organizator:
Skrinjica idej, društvo za uveljavljanje inovativne kulturne produkcije
in KUD Coda
Vabimo k obisku 13 festivalskih dni na 4 prizoriščih s koncerti, pogovori, razstavami in
sprehodi. Letošnji program je, peto leto festivalske izvedbe, naš skromen dodatek k mariborski
kulturni ponudbi in velik prispevek k angažiranosti na področju enakosti spolov v kulturi in
izenačitvi razmerja 30% (žensk) – 70% (moških) na glasbeni in širši umetniški sceni.
Po grobih ocenah aktivnih in pasivnih udeležencev v različnih glasbenih sferah je na mariborski glasbeni sceni razporejenost po spolu 20%-30% žensk v primerjavi s preostankom moških. Zakaj?
Odgovore na vprašanje peto leto raziskuje festival enakosti na mariborski glasbeni sceni. Glasbeni
festival z družbeno angažirano noto se je leta 2017 izstrelil iz izvira mariborske samonikle kulture – KC Pekarna,
iz leta v leto pa odrašča v kulturno umetniško družbeno angažirano pobudo. Njegovo poslanstvo je spodbujanje
tolerance med spoloma skozi kulturo in umetnost, univerzalna jezika, ki združujeta, povezujeta, brišeta razlike
in krepita kulturo dialoga.
Razvijanje interesov in večje omogočanje ženskam za vključevanje v glasbo, predvsem z igranjem na
inštrumente, ki so bili v domeni moških članov skupin, jim odpira poti ne samo v glasbeno udejstvovanje, ampak
tudi mehko družbeno angažiranje in dolgoročno sprožanje družbenih sprememb. Eksperimentiranje z novimi
oblikami glasbenega izražanja, razvijanje samozavesti ter enakopravnosti z moškimi v glasbeni sferi, neodvisnost,
individualna svoboda, kritičnost, nekonvencionalno glasbeno izražanje, težnje k spreminjanju tradicionalnih
vrednot ter prelevitev iz pasivnih poslušalk v aktivistične performerke, je verjetno najbolj učinkovit aktiven
način za izražanje nove ideje za ustavljanje pristranskosti na podlagi spola v glasbeni industriji.
V 4 festivalskih letih smo s številnimi podporniki in ustvarjalci skupaj izvedli več kot 70 koncertov, posneli več
kot 30 podkastov in na več kot 15 mestnih prizoriščih gostovali več kot 270 nastopajočih. Izpeljali smo
različne aktivnosti: koncerte, okrogle mize, delavnice, projekcije filmov, predstave, mestne intervencije
in razstave. Skozi štiri leta festivalskega znamčenja smo zgradili angažirano skupnost, ki se odziva
festivalskem pozivu in njegovi družbeno angažirani, aktivacijski noti s poslanstvom spodbujanja
žensk k večjem vključevanju v glasbo in spodbujanja moških k angažiranem, bolj aktivnem
pristopu na tem področju.
FESTIVALSKI PROGRAM 2022
https://skustraneinbradati.si/festival-2022
Festival odpiramo v ponedeljek, 29.8. z otvoritvijo razstave platforme Artopolis.
V umetniški kavarni Kavenija na desnem bregu Drave bosta razstavljala
Meta Mežan in Tilen Pepevnik, z nastopom Vesne Pinterič in Bratka Zavrnika.
https://skustraneinbradati.si/festival-2022/razstavni-program
V torek, 30.8. se srečamo na spletni okrogli mizi Slovenskega glasbenoinformacijskega centra, kjer bomo s sogovornicami in sogovorniki obravnavali problematiko manjše zastopanosti žensk v glasbeni industriji.
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Glasbeni del festivalskega programa odpiramo na živahnem mestnem
dvorišču v središču mesta. Od srede 31.8. do sobote, 3.9. vas v Atriju
Vetrinjskega dvora pričakujejo glasne glasbenice z glasbeniki iz alternativnih, nekomercialnih, sporočilno artikuliranih glasbenih žanrov. Melodični rock
(skupina Invite, duet Andrej in Ida), avantgardni post-punk (skupina balans),
rokerske priredbe (duet Iva in Bratko) in brezkompromisni grunge (skupina
Dunraven s gostjama AdrijJana). Prvega septembra izpostavljamo otvoritev razstave
Vonj po ljubezni Vida Kmetiča z ilustratorko Samiro Kentrić v izložbi turističnega
biroja Rajzefiber in odprto festivalsko diskusijo v Vetrinjskem dvoru z ALT ženskami,
predstavnicami domače, lokalne in širše alternativne glasbe, oziroma kulture.
https://skustraneinbradati.si/festival-2022/prizorisce-vetrinjski-dvor/
Od nedelje, 4.9. do četrtka, 8.9. vas bodo na prizorišču mestne kavarne Kavenija na Taboru
začarali Scats s swing ritmi ter mlade Sthenge z rokersko akustiko. Spoznali boste Neli in Ino,
finalistki Slovenske note 2021, kantavtorja in pesnika Mateja Krajnca, kofetkali z Vidom Kmetičem
in ga spraševali o njegovih muzah ter se zamislili ob angažiranih besedilih dueta LAV & Amo, ki letos
ponovno nastopata na izrecno zahtevo festivalske publike.
https://skustraneinbradati.si/festival-2022/prizorisce-kavenija/
Festival zaključujemo v petek, 9.9. in soboto 10.9. v parku Muzeja narodne osvoboditve, kjer za vas
pesniški in glasbeni program pripravljajo Slam zverine z Maticem Ačkom in KUD Coda s hišnimi bendi in
zasedbami: NoStress Ukestra, MePZ KUD Coda & Vokalke. Festival zaključuje koncert razposajenih rockabilly
navdušencev Joe & The Rhythm Boys s skuštrano Miss Stacey. Muzej vas čaka z razstavo »Hvala za družbo« o
družabnem življenju Mariborčank in Mariborčanov kot češnja na festivalski torti, s katero
praznujemo vzajemno sodelovanje izjemnih ljudi, ne glede na spol.
https://skustraneinbradati.si/festival-2022/prizorisce-park-muzeja-narodne-osvoboditve/
FESTIVALSKI VOZNI RED PO DNEVIH IN PRIZORIŠČIH
29.8.2022, kavarna Kavenija na Taboru
19:00 Artopolis: Pop-up kafe, otvoritev razstave platforme Artopolis, predstavljata se Meta Mežan in Tilen Pepevnik
20:00 koncert Vesne Pinterič z Bratkom Zavrnikom
30.8.2022, spletna Zoom diskusija
19:00 okrogla miza Slovenskega glasbeno informacijskega centra na temo nezastopanosti žensk v glasbi,
sodelujejo Nina Hudej, Maša Pavoković, Manca Ogrin, Tanja Cvitko, Peter Baroš, Martin Počkar
31.8.2022, Vetrinjski dvor
20:00 Andrej in Ida, kantavtorski duet
21:00 skupina Invite z glasbenimi gostjami, melodični rock
1.9.2022, Vetrinjski dvor
18:00 otvoritev razstave Vonj po ljubezni Vida Kmetiča in Samire Kentrić v izložbi Rajzefibra
20:00 diskusija z ALT ženskami, predstavnicami domače »alternativne« kulture
21:00 skupina balans, postpunk bunkerpop
2.9.2022, Vetrinjski dvor
20:00 Od Poštne 2019 do Vetrinjca 2022, pogovor z Ivo Flisar in Bratkom Zavrnikom
20:30 Iva & Bratko, rock duet
3.9.2022, mestne ulice in Vetrinjski dvor
10:00 tura ROKENROLA z Vidom Kmetičem, začetek: Slomškov trg
18:00 tura KOL:TURA z Vidom Kmetičem, začetek: promenada Mestnega parka
20:00 Dunraven & AdrijJana, uglasbena poezija in hardrock grunge
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4.9.2022, kavarna Kavenija na Taboru
20:00 Scats, swing - jazz - rockabilly vibracije
5.9.2022, kavarna Kavenija na Taboru
20:00 Sthenge, mladostniški navihani rock
6.9.2022, kavarna Kavenija na Taboru
20:00 Neli Jerot in Ina Olup, finalistki Slovenske note 2021
7.9.2022, kavarna Kavenija na Taboru
17:00 Artopolis: Akvarel in kapučino, druženje ob slikanju z akvarelistom Tilnom Pepevnikom
20:00 Matej Krajnc s kantavtorskimi slovenskimi prepesnitvami Boba Dylana
8.9.2022, kavarna Kavenija na Taboru
20:00 pogovor z Vidom Kmetičem o njegovih umetniških in drugih muzah
21:00 LAV & Amo, hip hop, soul in r’n’b, začinjen s pridihi funka
9.9.2022, park Muzeja narodne osvoboditve
19:00 skupinske zasedbe KUD Coda: NoStress Ukestra, MePZ KUD Coda & Vokalke
20:00 Slam zverinske pesnice z novo glasbeno spremljavo Matica Ačka
10.9.2022, mestne ulice in park Muzeja narodne osvoboditve
18:00 tura ŠMRKAFCI IN SKAKAFCI z Vidom Kmetičem in Igorjem Fekonjo - Fekijem, začetek: Trg svobode
19:00 Coda v različnih odtenkih muzike (bendi KUD Coda)

20:00 Joe & The Rhythm Boys feat. Miss Stacey, rockabilly zaključna čaga

VSTOP PROST na vse festivalske dogodke.
KONTAKT
Tanja Cvitko za društvo Skrinjica idej, producentka
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/

»Ugotavljam, da moj glas ni bil najbolj slišan. Postajam glasna.«
Iva Flisar, glasbenica
»Glasba ne pozna spola. To je poanta.«
Martin Počkar, glasbenik
Koprodukcija: Narodni dom – Vetrinjski dvor
Soorganizatorji: Muzej narodne osvoboditve Maribor, Pesniško društvo Slam zverine, SIGIC –
Slovenski glasbenoinformacijski center, Artopolis – spletna platforma za promocijo in prodajo
slovenskih umetniških del, Tovarna urbane kulture – klub Wetrinsky, Društvo Hiša!
Tonska produkcija: Timotej Vidovič, Biotherm prireditve
Celostna vizualna podoba: Jernej Žumer – stokto
Festival podpira Mestna občina Maribor.
Organizator si pridržuje pravico do spremembe programa.

