Informacija za medije

Cankarjevi dnevi v Celju
S prostorsko inštalacijo »Sto klafter debel, sto klafter visok« v celjskem mestnem parku, pripravila jo
je Srednja šola za gradbeništvo in varovanje okolja, so se začeli Cankarjevi dnevi v Celju. Trajali bodo
vse do 11. junija, ko bodo v Slovenskem ljudskem gledališču Celja zaprli razstavo fotografij o
uprizorjenih Cankarjevih dramah na celjskem odru v zadnjih desetletjih.
Do Cankarjevih dnevov v Celju je prišlo na pobudo Iva Svetine, predsednika Društva slovenskih
pisateljev. Fit medii kot pobudnici Veronikine nagrade je predlagal maratonsko branje poezije
slovenskih pesnic in pesnikov v sredo, 9. maja, dan pred Cankarjevim rojstnim dnevom. A
pripravljenost kulturnih ustanov, šol, knjižnice, knjigarn, gledaliških skupin in posameznih
ustvarjalcev, da se poklonijo vedno sodobnemu klasiku slovenske literature, je bila tolikšna, da bodo
v Celju organizirali več kot 25 dogodkov: od literarnih pogovorov, branj in srečanj, do razstav in
gledaliških predstav pa do atrakcij, kot je promenada kostumiranih likov Cankarjevih dramskih
junakov in posebne škatle virtualne resničnosti, kjer se bodo obiskovalci prireditve lahko pogovarjali z
Ivanom Cankarjem. Celje vabi na Cankarjeve dneve s sloganom Ivan Cankar vabi na skodelico kave in
z obsežnim programom.
Osrednji dogodek bo v sredo, 9. maja, ko bodo v Celju uprizorili dva literarno-glasbena recitala Narod
si bo pisal sodbo sam. Dopoldne na Krekovem trgu, od 10. do 13. ure, popoldne od 17. do 19. ure. V
programu recitalov bodo sodelovale znane literatke in literati, gledališke in glasbene skupine,
recitatorji, solisti, Cankar na hoduljah, več kot 150 nastopajočih. Režiser obeh recitalov je Kristian
Koželj. V Celju bodo brali svoja dela Aleš Berger, Cvetka Bevc, Jasna Blažič, Andrej Brvar, Ivan Dobnik,
Miriam Drev, Ervin Fritz, Stanka Hrastelj, Bernarda Jelen, Luna Jurančič Šribar, Petra Kolmančič,
Barbara Korun, Nina Kokelj, Miroslav Košuta, Marko Kravos, Tone Kuntner, Feri Lainšček, Cvetka
Lipuš, Zoran Pevec, Ifigenija Simonovič, Ivo Svetina, Maja Vidmar, Bina Štampe Žmavc, Nataša
Velikonja …
V središču mesta bodo ob cvetličnem aranžmaju postavili tudi konstrukcijo skodelice kave, razdelili
5000 knjižnih kazal s Cankarjevimi citati, na Štajerskem valu bodo vabili poslušalce v kviz o
poznavanju Cankarjeve literature, prodajali bodo Cankarjeve knjige, risali Cankarjeve podobe itd.
Literatke, literate in organizatorje Cankarjevih dnevov v Celju bo sprejel tudi Bojan Šrot, župan
Mestne občine Celje.
Za sodelujoče v radijskem kvizu in za nastopajoče so knjižna darila prispevali: Založba Mladinska
knjiga, Mohorjeva družba, Didakta, Založba Karantanija in Založba Pivec.
Tako raznovrstnega in obsežnega kulturnega programa, ki ga je Celje namenilo Cankarjevemu
jubilejnemu letu, v knežjem mestu še ni bilo. Številni soorganizatorji želijo s programom sporočiti:
berimo Cankarja, ker je zmeraj sodoben. In vprašajmo se, kako ga beremo, kako ga razumemo in
kako ga doživljamo danes, ko je tudi stoletnica od njegovega znamenitega tržaškega predavanja
Očiščenje in pomlajenje.
V priponki pošiljamo program Cankarjevih dni v Celju.
Informacije o Cankarjevih dnevih so na www.veronikini-veceri.si.
Za več informacij: Jože Volfand, 03/42 66 700, joze.volfand@fitmedia.si in Urška Košenina, 03/42 66
706, urska.kosenina@fitmedia.si.
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