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S plesom povedati zgodbo
JANJA	FERENC

Letos je v okviru festivala ob Dravi po
tekala že 20. Odprta plesna scena. Dr
žavna prireditev, ki jo organizira Javni 
sklad RS za kulturne dejavnosti, je pote
kala v Lutkovnem gledališču Maribor. 
Plesno ustvarjanje in nove ideje pri nas 
so predstavili v treh večerih.

Prvi večer je gledalce privabil Kja
ra‘s dance project, namenjen predv
sem mladi generaciji plesalcev, ki s 
prvinami klasičnega baleta nakazuje
jo, da omejitve obstajajo tudi zato, da 
zmoremo izkazati svobodo. Predstava 
Odtisi je opozorila na mlad slovenski 

plesni potencial, kateremu koreografi
nja Kjara Starič ponuja, da svojo ustvar
jalnost razvija na domačih tleh.

“Mladi plesni upi“ so bili izpostavlje
ni iz Galerije plesa, Centra plesa, Plesne 
izbe Maribor in M&N dance company 
ter so tako lahko prikazali svoj talent 
in novosti v slovenskem plesnem pro
storu. Hkrati pa so s predstavo pokaza
li svojo zavzetost in navdušenje nad 
plesom. “Ples je moj življenjski sopot
nik že od malega. In tako kot ne more
mo nehati dihati, tudi jaz ne morem, 
da bi dan preživela brez plesa,“ je po
vedala plesalka Nastja Bremec, ki s 
soplesalcem Michalom Rynio name

rava ustanoviti profesionalno plesno 
ustanovo, ki bi slovenskim plesalcem 
ponudila profesionalno ukvarjanje s 
plesom.

Odprta plesna scena se je končala 
s predstavo Rojena zunaj svoje vasi, v 
izvedbi Maše Kagao Knez. V plesu je 
tako prikazala svojo zgodbo o (ne)pri
padnosti, iskanju identitete in princi
pu dvojnosti.

Takšni projekti bogatijo predvsem 
slovensko sodobno plesno ustvarjanje, 
hkrati pa plesalcem omogočajo pred
stavitev lastnega dela. Sodeč po obisku 
pa ljudje vedno bolj cenijo slovensko 
plesno ustvarjanje in se ga zavedajo.

Tradicionalni adrenalin na Dravi

NAsTJA	VERdNik

Minuli konec tedna je Festival Lent do
živel tudi športni vrhunec. Na Dravi 
je potekala že tradicionalna dirka za 
pokal AlpeAdria. Zbralo se je okoli 
200 tekmovalcev v jet skiju iz več kot 
desetih držav, ki so na odprtem dr
žavnem in mednarodnem prvenstvu 
letos tekmovali drugič, prva tekma je 
potekala v Baški Vodi na Hrvaškem. Pr
venstvo Jet ski AlpeAdria obsega šest 
tekem, ki potekajo v Avstriji, Sloveni
ji in na Hrvaškem, udeležijo pa se ga 
lahko tudi tekmovalci iz drugih držav. 
Tako smo lahko letos v Mariboru vide

li tekmovati predstavnike iz Združe
nih arabskih emiratov, ki so imeli v 
kategoriji jet ski junior najmlajšega 
predstavnika, štel je le enajst let. Poseb
nost pa niso bili le tujci. Slovenci smo 
med svojimi vrstami imeli najstarejše
ga tekmovalca. Mariborčan Jože Duh 
je pri svojih 60 letih še vedno močna 
konkurenca okoli trideset let mlajšim 
tekmovalcem, saj se je v svoji sedem
najst let trajajoči karieri večkrat povz
pel med najboljše tri, ta konec tedna 
pa je osvojil zavidljivo četrto mesto. 
“Tekmujem že vse od prve tekme, ki 
je potekala v Mariboru, to je bilo leta 
1994. Vedno sem govoril, da bom tek

moval do 60. leta. Ker mi zdravje še 
vedno služi, sem to mejo prestavil za 
deset let. Ta šport te resnično zasvoji,“ 
je povedal Jože Duh. Gledalce, zbralo 
se jih je okoli 2000, je s svojim nasto
pom navdušila tudi domačinka Pija 
Šumer, ki je osvojila prvo mesto. “Zago
tovo ni nikoli lahko zmagati, vendar 
sem danes zmago po tihem pričakova
la,“ je dejala zmagovalka Pija Šumer, 
ki je že šest let državna prvakinja v ka
tegoriji stoječih vodnih skuterjev. Vi
kend na Dravi je uspel, zdržalo je tudi 
vreme, morda smo le malce pogrešali 
naša najprepoznavnejša tekmovalca v 
prostem slogu, brata Florjančič.

Marihuana sredi mesta
NAsTJA	VERdNik

“Ni greh probat džojnt. Greh je, če ga 
probaš samo enkrat,“ so bile besede 
stand up komika Mirze. Takšne in dru
gačne modrosti o prepovedani sub
stanci je bilo mogoče slišati na odru 
v Vetrinjskem dvoru, kjer je v soboto 

zvečer potekala predstava Stand up 
Cannabis. Nastopili so komiki iz Srbije 
(Aleksandar Perišić, Nikola Živković - 
Johnny Fazonny in Srđan Jovanović), 
Hrvaške (Dapach) in Slovenije (Dušan 
Tomić, Žan Papič, Lucija Ćirović in 
Mirza). Konoplja je tako ponovno zdru
žila ljudi, čeprav tokrat le v prenesenem 
pomenu. Nastopajoči so sicer priznali, 
da jo kdaj pa kdaj kadijo tudi sami, ven
dar nikoli pred nastopi. “Neki tematski 
nastop nastane na osnovi lastnih opa
žanj in občutkov. Da veš, o čem govoriš, 
moraš to videti in preizkusiti,“ je mne
nja Mirza. Kaj pa legalizacija? Njihovi 

nastopi predstavljajo velik glas ZA, ven
dar so sami mnenja, da je takšno raz
mišljanje za Slovenijo preveč utopično. 
“V realnem življenju to ni mogoče, saj 
bi se zrušil ekonomski sistem. Sicer pa 
vsak, ki hoče, lahko to tudi dobi,“ pravi 
Mirza. Občinstvo je bilo sicer navduše
no nad zgodbami o konoplji na tisoč in 
en način, o njeni zgodovini in tajnih 
dokumentih, o svetovni zaroti proti 
legalizaciji in še čem. Vendar so nasto
pajočim zaploskali le redki, veliko jih 
je prizorišče zapustilo še pred koncem 
predstave, saj so si želeli izboriti najbolj
še mesto za ogled ognjemeta.

Neverjetna	lahkotnost	in	energija
V soboto je na Jazzlentu nastopil markantni tolkalec Cyra Baptiste in s svojo za
sedbo Banquet of the Spirits pričaral neverjetno lahkotno, dinamično in vzne
mirljivo glasbeno mineštro, v kateri so se jazz, “world music“, rockovski rifi 
zlivali v eno. V zasedbi so poleg Cyra zaigrali in ga ves čas koncerta vneto gle
dali ter mu sledili po glasbeni poti še trije odlični posamezniki Brian Marsella 
(klavir, klaviature, vokal), Shanir Blumenkranz (električni bas, kontrabas, oud), 
Tim Keiper (bobni, tolkala, kamel ngoni). Za instrumente, s katerimi so priča
rali vzdušje amazonskega gozda, popotovanja po francoskih ulicah, Bližnjega 
vzhoda ..., nam je že v prvi skladbi zmanjkalo prstov na rokah, če smo jih želeli 
prešteti, saj so poleg naštetega glasbo ustvarjali tudi z verigami, ključi, megafo
nom ... Vso glasbeno fuzijo in preplet pa so odlično dopolnjevali še z vokalnimi 
linijami in vokalnimi ekefti. Pri ustvarjanju filmske glasbe, za katero niso bili 
filmi nikoli posneti, kot se je pošalil Brazilec, pa je sodelovala tudi publika z 
vzkliki. Energija glasbenikov, ki so se vidno zabavali in uživali, je bila še kako 
nalezljiva in je med občinstvom zvabila posamezne krike navdušenja. Nenehno 
dogajanje, tako v glasbi kot na odru, je med obiskovalci poželo močan aplavz 
in nasmehi na obrazih, ko so ne le z ušesi, temveč tudi z očmi poslušali to glas
beno predstavo, so nedvomno pokazali, da si lentovci podobnih glasbenih po
slastic še kako želimo. (kat)

Vse bolj cenjeno in obiskano plesno ustvarjanje (Sašo Bizjak, Marko Vanovšek)

(Sašo Bizjak)

Če se najdete v Lent objektivu, se na fotografiji obkrožite in nam jo skupaj s 
svojimi kontaktnimi podatki (ime in priimek, naslov, pošta, telefon) pošljite 
na naslov ČZP Večer, d.d., Lent objektiv, 2504 Maribor. Za darilo boste prejeli 
Večerovo majico s karikaturo, ki jo je narisal Večerov karikaturist Ciril Horjak. 
Naši fotoreporterji fotografirajo naključne obiskovalce Festivala Lent vsak dan. 
Zato dobro prelistajte Večer vsak dan festivala, morda boste na fotografiji Lent 
objektiva prav vi.

Poiščite	se	v	Lent	objektivu

(Sašo Bizjak)

Od Sapora do Nagasakija
NiNA	GAUBE

V sklopu potopisnih predavanj smo 
lahko minulo soboto zvečer v klubu 
KMŠ prisluhnili zanimivemu avantu
ristu Simonu Erženu, ki si je nekaj let 
nazaj zadal nenavaden cilj prekolesa
riti svet. V okviru projekta Biking the 
Globe je do sedaj uspel prekolesariti 
že več kot 6000 kilometrov. Pot ga je 
med drugim vodila že po Novi Zelandi
ji in Omanu, lani konec poletja pa se je 
potil na cestah Japonske, dežele vzhaja
jočega, in kot pravi, tudi zelo vročega 
sonca. “Ker je ozračje tam zelo vlaž
no, temperature so že v dopoldanskih 
urah dosegle trideset stopinj in več, 
mi je na kolesu bilo ves čas zares zelo 
vroče,“ je pripovedoval Eržen in dodal, 
da je moral dnevno spiti tudi do 14 li
trov vode, da je poskrbel za zadosten 
vnos tekočine. In zakaj prav Japonska? 
“Že dolgo sem si želel obiskati to otoš
ko državo, saj me takšne pokrajine še 
posebej privlačijo. Ker bi rad na kolesu 
prepotoval ves svet, pa je seveda tudi 
na mojem spisku držav,“ je pojasnil. 
Pravi tudi, da so ga zanimale kultur

ne razlike, ki jih na dosedanjih ekspe
dicijah po Evropi ni bilo veliko. “Velik 
problem je tokrat predstavljal že jezik, 
saj skoraj nihče ne govori angleško,“ je 
omenil bistveno težavo. A te je občutil 
tudi pri iskanju prenočišča. Na ostalih 
potovanjih je namreč velikokrat pre
spal pri domačinih, ki so ga gostoljub
no sprejeli. Na Japonskem pa to žal ni 
bilo mogoče že zaradi jezika, pa tudi 
ljudje so tam, kot pravi, nekoliko bolj 
plašni in zaprti. “Ker sem včasih težko 
našel tudi primeren prostor, kjer bi si 
lahko postavil šotor, saj so vsepovsod 
le riževa polja, ki so polna vode, sem 
enkrat prespal celo na pokopališču, 
drugič pa na igrišču za golf,“ se je spo
minjal med predavanjem. Kljub temu, 
da mu niso ponudili prenočišča, pa 
meni, da so Japonci prijazen narod: 
“Po mojih vtisih so tudi precej mirni, 
čeprav je na ulicah čutiti naglost, ker 
ves čas delajo. So pa tudi zelo potrpež
ljivi, veliko bolj kot Slovenci. Ko sem 
enkrat vozil po glavni cesti in je za 
mano nastala dolga kolona avtomo
bilov, ni po poti, dolgi kar 250 kilome
trov, nihče niti enkrat potrobil.“

(Sašo Bizjak)


