
15. 12. 2018−1. 1. 2019

December  
v Lendavi

  Kulinarična ulica in božična domača tržnica
  Otroški program s predstavami in animacijo
  Koncertno dogajanje
  Pohod z baklami
  Silvestrovanje z ognjemetom
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Spoštovani!
Vabimo vas na praznično doživetje Lendave ob čarob-
nih okusih kuhanega vina in lendavske žlahtne kapljice, 
langaša, kuhanih klobas in medenjakov.

Preživite zadnje dni v letu v prijetni družbi in se za bavajte 
ob zvokih dobre slovenske, prekmurske, medžimurske 
in madžarske glasbe. V času od 15. decembra do 
konca leta 2018 vas bo pod čarobnim zvezdnim 
nebom v osrčju Lendave čakalo veliko kulinaričnih 
užitkov in zabave.

Lepo vabljeni!

 15. 12. 2018  od 17.00 do 22.00
 v Mlinski ulici

Otvoritev kulinarične ulice
Kulinarična ulica bo s ponudbo odličnih domačih dobrot 
(langaš, klobase in kuhano vino) in prazničnimi melodijami 
poskrbela za božično-novoletno vzdušje.

 15. 12. 2018  ob 17.00
 na odru v Mlinski ulici

Nastop glasbene skupine ČAGA BOYS
Čaga Boys je mlada glasbena skupina iz Velenja, ki jo sesta-
vlja 11 fantov na trobilih in harmoniki. O kakovosti njihove 
glasbe priča več kot 200 nastopov po vsej Sloveniji, skupina 
pa se lahko pohvali tudi z zlatimi plaketami s tekmovanj, z 
obiskom Sabora Guča ter sodelovanjem z vrhunskimi tujimi 
in slovenskimi glasbeniki.

 15. 12. 2018  ob 17.00
 v Parku Roža

Otroška animacija s Palčkom Lenkom
Palček Lenko na sladkornih hoduljah vabi otroke v čarobni park.

Urednica: Martina Bukovec
Avtorji: Aleksandra Kozak, Aleksandra Sarjaš in Martina Bukovec
Lektura: Prevajanje in šola jezikov Conversus

 www.lendava-lendva.si 
  facebook.com/visitlendava/

Prevajanje: Simona Berden s.p.
Fotografije: Arhiv ZTR
Oblikovanje: Peter Orban

Organizatorji:

Tisk: EvroGrafis d.o.o., Maribor
Naklada: 5000
Leto izdaje: december 2018

Za morebitne napake se opravičujemo.  
Organizatorji si pridržujejo pravico do sprememb programa.

Čas Prizorišče Naslov razstave

 6. 12. 2018–20. 1. 2019 Stolp Vinarium Čarobni prazniki štirih dežel

 7. 12. 2018–28. 1. 2019 Lendavski grad Klementina Golija: Skozi prostor in čas, likovna razstava

Razstave

Praznični čas je čas, ko smo polni lepih želja, misli in obetov 
za prihodnost, december je mesec luči in praznovanj. Je 
mesec nasmejanih in srečnih obrazov. 
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Čarobnost tega časa je čutiti na vsakem koraku, saj se 
dogaja toliko zanimivega in doživljajskega, ki se predvsem 
za otroke strne v eno samo pričakovanje! 

 17. 12. 2018  17.00
 v Gledališki in koncertni dvorani

Otroška predstava  
Babica Zima gre na jug
Babica Zima se je letos odločila, da bo ključe narave raje 
predala deklici Pomladi in odletela na zaslužene počitnice v 
južne kraje. Namesto zime tako nastopi pomlad. Cvetijo zvončki, 
trava zeleni, živali pa so zmedene. To vendar ne more biti res!

 19. 12. 2018  18.00
 v Gledališki in koncertni dvorani

Božično-novoletni koncert  
Glasbene šole Lendava
Tradicionalni koncert učencev Glasbene šole Lendava

 22. 12. 2018  od 9.00 do 14.00
 v Mlinski ulici

Božična domača tržnica z bazarjem
Praznični program kulturnih društev

 22. 12. 2018  ob 9.30
 v Gledališki in koncertni dvorani

Animacija za otroke v preddverju 
Gledališke in koncertne dvorane

 22. 12. 2018  ob 10.30
 v Gledališki in koncertni dvorani

Otroška lutkovna predstava  
Ko odprem oči
Ko se zbudim, odprem oči in vidim. Nos, ušesa, oči, obraz. 
Nasmeh. Vidim noge, roke, telo. Kdo je to? Sem to JAZ? In 
kdo so drugi? So takšni kot jaz?

 26. 12. 2018  ob 17.00
 v Cerkvi sv. Katarine

Božični koncert Komornega zbora Orfej

 27. 12. 2018  ob 17.00
 na odru v Mlinski ulici

Nastop romske etno skupine Del Tuha
Del Tuha izvaja avtorsko glasbo in priredbe, sodeluje pa tudi 
s pisateljem Ferijem Lainščkom, ki piše besedila za njihove 
skladbe. Skupina bo v Lendavi nastopila skupaj s kulturnim 
društvom Romnji.

Čas Prizorišče Naslov prireditve

 17.–22. 12. 2018  od 15.00 do 20.00 v Mlinski ulici Kulinarična ulica s praznično glasbo

 27.–30. 12. 2018  od 17.00 do 22.00  v Mlinski ulici Kulinarična ulica s praznično glasbo

 31. 12. 2018  od 20.00 do 02.00 v Mlinski ulici Kulinarična ulica s praznično glasbo

Kulinarična ulica s praznično glasbo



Programski zvezek »December v Lendavi«4
December  
v Lendavi
December  
v Lendavi

Kako drugače kot prav z glasbo preživeti zadnje dni 
iztekajočega se leta? Zvoki in melodije domačih ter tujih 
zasedb naj vas (z)vabijo pod zvezdno nebo in še kam drugam!

 27. 12. 2018  ob 18.00
 v Gledališki in koncertni dvorani

Božično-novoletni koncert 
komornega pevskega zbora Vita
Komorni pevski zbor Vita, ki poleg skladb različnih žanrov 
prepeva tudi priredbe aktualnih hitov in vedno priljubljenih 
zimzelenih melodij, želi, da se še zadnjič v tem letu skupaj 
poveselimo ob božičnih pesmih in v prijetnem vzdušju.

 28. 12. 2018  ob 17.00
 na odru v Mlinski ulici

Nastop madžarske glasbene skupine 
András zenekar
Skupina András zenekar iz sosednjega Rédicsa svoje poslu-
šalce že vrsto let razvaja s širokim glasbenim repertoarjem 
in zabava ob melodijah madžarskega čardaša.

 28. 12. 2018  ob 19.00
 v Gledališki in koncertni dvorani

Koncert madžarskega nacionalnega 
ciganskega orkestra - 100 tagú 
cigányzenekar
Zvezdniški del orkestra s posebej izbranimi člani (30) prireja velik 
praznični gala koncert, ki ponuja nepozabno doživetje. Skupino 
bo vodil večkrat nagrajeni glasbenik József Csócsi Lendvai.

 29. 12. 2018  ob 17.00
 na odru v Mlinski ulici

Glasbeni nastop skupine 
Weekend band
Skupina iz Rogašovcev je pred kratkim praznovala svojo 15. 
obletnico delovanja. Hrvaško in slovensko narodnozabavno 
glasbo rada začini z rockom, osnovno vodilo Weekend banda 
pa je zabavati čim večje množice ljudi različnih starostih skupin.

 29. 12. 2018  ob 18.00
 v Mlinski ulici

Tradicionalni pohod z baklami
Dvourni pohod v čarobnem soju bakel, prijetnem vzdušju, 
dobri družbi in z vmesnimi okrepčili je kot nalašč za vse, ki 
si želite zadnje dni v letu preživeti nekoliko drugače.

 30. 12. 2018  ob 17.00
 na odru v Mlinski ulici

Nastop pihalnega orkestra Goričan 
in tamburašev HKD Pomurje
Pihalni orkester Goričan združuje mlade in starejše ljubitelje 
glasbe ter skozi svojo glasbo predstavlja kraj Goričan. Orke-
ster iz sosednje Hrvaške nas bo v sodelovanju s tamburaško 
sekcijo HKD Pomurje zabaval z medžimurskimi melodijami.

 31. 12. 2018  ob 22.00
 na odru v Mlinski ulici

Nastop skupine Plamen
Skupina Plamen deluje že od leta 1998 in se lahko pohvali 
z nastopi na številnih festivalih. Na svojih nastopih izvaja 
raznoliko glasbo; od zabavne, narodnozabavne in popa, vse 
do rock glasbe. Plamen zagotavlja, da veselja na njihovih 
nastopih prav gotovo ne bo manjkalo!

 31. 12. 2018  ob 23.55
 na odru v Mlinski ulici

Praznovanje novega leta  
z ognjemetom in glasbo
Pričakovanje novega leta in odštevanje z ognjemetom ter 
nadaljevanje zabave s skupino Plamen.


