
 
KLAPA SKALA   

VOKALNI BAND KREATIVO Gre za odlično vokalno skupino, ki se je kalila v svetovno znani 
vokalni zasedbi Perpetuum Jazzile. Slovenske in tuje uspešnice preoblečejo v atraktivno in igrivo 
vokalno izvedbo.
ROMANA KRAJNČAN KVARTET & JURE IVANUŠIČ  Izvajajo pesmi sodobnih slovenskih 
pesnikov in zimzelenih melodij. (Večer, poln srčne glasbe, sproščenega vzdušja in tople nostalgije
dopolnjuje Jure Ivanušič s  šansoni, kritično poezijo in humorjem).
EMONA BRASS 

Večer ribniškega humorja
Lucija Ćirović z gosti (večer stand up komedije) - The best of 10 let.
Mednarodni projekt Imago Sloveniae Pihalni orkester Jesenice - Kranjska gora in Mešani 
pevski zbor Vox Carniola    

BIG BAND Veterani – Pihalni orkester Kočevje s pevko Urško Bakovič
 

G R A J S K I  V E Č E R I  2 0 1 8
Turistično društvo Ribnica letos praznuje 113-letnico delovanja in v tem času v Ribniški dolini 
pustilo velik pečat. V novejši zgodovini je glavni organizator velikih prireditev, začenši s kmečko 
ohcetjo v 70. letih prejšnjega stoletja, ki se je kasneje prelevila v Ribniški semenj, ki je bil lani 42.
Več kot 40.000 obiskovalcev, 500 stojnic, številne spremljajoče prireditve v lanskem letu, so 
dovolj velik odraz načrtnega in trdega dela.
V zadnjih letih smo vso dogajanje v sklopu sejma, ki je vsako leto prvo nedeljo v septembru, 
poimenovali Ribniški dnevi in vanj privabili številna ostala društva v dolini.

Pred devetimi leti smo dodatno julija in avgusta dogodke obogatili še z Grajskimi večeri, ki z 
vašo pomočjo vsako leto pridobivajo tako na kvaliteti izvajalcev, kot obisku. 

Grajske večere bomo prirejali tudi letos. Naša namen in cilj sta, poleg domačih umetnikov, na 
grajski oder privabiti zveneča imena slovenske glasbe in gledališča. Dogajanje bo zmes glasbe, 
od klasične, jazz, pop, rock, narodno-zabavne in gledaliških predstav.

Prireditve bodo vsak petek, vrhunec dogajanja pa bo tradicionalni, letos že 43. sejem.

V prilogi si oglejte utrinke lanskih Grajskih večerov (galerije si lahko ogledate na spletni strani 
društva. V devetih Grajskih večerih se je lansko leto zvrstilo preko 10.000 obiskovalcev. 

Letošnji program Grajskih večerov:

 Klapa se lahko pohvali, da je boljša od dalmatinskih in v zadnjem času ruši rekorde
poslušanosti in gledanosti njihovih video spotov.  Je najbolj vroča klapa v Sloveniji.

So gotovo najboljša trobilna zasedba v Sloveniji in širše.                  Za Grajske večere pripravljajo
Gre za vrhunsko trobilno zasedbo, ki preigrava vse od baroka, rocka, do jazza.          

 poseben show program.

GLASBENI VEČER TENORISTA ALJAŽA VESELA Z GOSTI
Po številnih evropskih nastopih in koncertih bo izvrstni tenorist Aljaž 
Vesel z znanimi  gosti iz tujine tudi v Sloveniji pripravil vrhunski, 
nepozaben večer.
                  
DALMATINSKI VEČER S KLAPO MASLINA 
Klapa Maslina je nesporno ena najboljših in najuspešnejših Klap vseh 
časov, naslednica Klape Šibenik, ki se ponaša z izjemnimi obiski svojih 
koncertov. 

POLETNI VEČER Z ALENKO GODEC
Akustični koncert ob 30 letnici uspešnega ustvarjanja, ki bo obsegal 
njene najboljše uspešnice, vključno s priredbami slovenskih 
zimzelenih melodij.

OTO PESTNER & OMAR NABER: TRIP TO LAS VEGAS!
Oto Pestner in Omar Naber veljata za ena najboljših vokalistov na 
slovenski glasbeni sceni, vsak v svoji generaciji.

VEČER RIBNIŠKEGA HUMORJA

                   

       IMAGO SLOVENIAE -  ORKESTER RUSKIH LJUDSKIH 
                        INŠTRUMENTOV NEKRASO
                        Akademski orkester, ki deluje pod okriljem Ruske radiotelevizije  
                        velja za nacionalno dragotino. Izvaja glasbo različnih slogov, 
                        obdobij in zvrsti. Njegov repertoar obsega rusko ljudsko glasbo, 
                        glasbo sodobnih ruskih skladateljev, ruska in tuja klasična dela, pa 
                        tudi moderne skladbe. Veliko del, ki jih je orkester posnel, je 
                        uvrščenih v Zlato zbirko Ruske radiotelevizije. Z orkestrom 
                        nastopajo najboljši izvajalci na različnih glasbilih, pa tudi ugledni 
                        operni solisti in inventivni mladi glasbeniki.

        OPERA POD ZVEZDAMI 
                        Vrhunski poletni grajski spektakel bodo oblikovali  Irena Yebuah 
                        Tiran – mezzosopran, Mojca Bedenik – sopran, Dejan Heraković – 
                        Bartion, Blaž Gantar – tenor in  Darja Mlakar – klavir.

       ORKESTER MANDOLINA LJUBLJANA
                        Orkester Mandolina Ljubljana je ena redkih, vsekakor pa najbolj 
                        prepoznavna zasedba v Sloveniji, ki si je na svoji glasbeni poti za 
                        sopotnico izbrala mandolino. Izvajajo znane skladbe klasičnih 
                        skladateljev, priredbe ljudskih napevov, etno, filmsko in pop-rock 
                        glasbo ter zimzelene melodije. 
                         



GENERALNI 
POKROVITELJ 
10.000 EUR 
(1.111 EUR / 
prireditev):

ZLATI 
POKROVI-
TELJ 5.000 

EUR 
(555 EUR / 
prireditev):

SREBRNI 
POKROVITELJ 

 od 2.500 – do 
5.000 EUR 

(od 277 – do 
555 EUR / 

prireditev):

BRONASTI 
POKROVITELJ 
od 1.000 – do 

2.500 EUR 
(od 111 – do 

277 EUR / 
prireditev):

OSTALI 
POKROVITELJI  
do 1.000 EUR

projekcija na platnu ob odru, na kateri se vrtijo 
program vseh večerov in pokrovitelji - spot

projekcija na platnu ob odru, na kateri se vrtijo 
program vseh večerov in pokrovitelji - logotip

projekcija na platnu ob odru, na kateri se vrtijo 
program vseh večerov in pokrovitelji - napis

stojnica na zelenici pod odrom s promoci-
jskim materialom
(na vseh Grajskih večerih)

zgibanka Ribniški dnevi 2018 (10.000 izvodov) 
- oglas ½ strani - logotip 
distribucija zgibanke je po vsej Sloveniji

oglas 1/4 strani - logotip

oglas 1/8 strani - logotip

oglas 1/16 strani - logotip

zgibanka Ribniški dnevi 2018 (10.000 izvodov) 
– napis pokrovitelja
– distribucija zgibanke je po vsej Sloveniji

kot pokrovitelj naveden na vseh Grajskih
večerih – avdio promo spot dogodka

kot pokrovitelj (logotip) naveden na vseh 
časopisnih oglasih, ki najavljajo  Ribniški se-
jem (v avgustu 2018)

kot pokrovitelj je naveden v vseh radijskih 
oglasih, ki najavljajo  Grajske večere (ca. 200 
objav) in RIBNIŠKI SEJEM - 70 objav (skupaj 
270 objav)

- kot pokrovitelj (logotip – dimenzije:) 
je naveden na jumbo plakatih, ki najavljajo 
RIBNIŠKI SEMENJ
12 plakatov na vseh ljubljanskih vpadnicah z 
obvoznice (Rudnik, Vič, Črnuče, Celovška 

 možnost predstavitve na naši stojnici v Gradu 
na 43. Ribniškem semnju

pokrovitelja navedemo 20 x v obvestilih na 43. 
Ribniškem semnju, v nedeljo, 2. 9. 2018

banner na spletni strani Turističnega društva 
Ribnica

Več o nas si lahko preberete na spletni strani: www.turisticno-drustvo-ribnica.net 

S spoštovanjem,

Turistično društvo Ribnica
Mobitel:: 041/778 151
Telefon: 01/ 8360 689
E-mail: turisticno.drustvo.ribnica@siol.net


